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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

0لتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسند7 إليهم.
وال تتحلل اإلدار7 أ0ة مسؤولية فيلا 0تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE GAMMA GLOBE

EQUIPEMENT

 SIEGE SOCIAL : IMM7, APPT2,

2RUE SEBOU AGDAL RABAT

IF N° : 45893017

RC N° : 144839

TP N° : 25705553

ICE N° :002545169000087

تعد0ل شركة

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 ،2121 سبتلبف  بتاريخ  2  املنعقد 

 GAMMA GLOBE لشركة 

ذات  شركة   ،EQUIPEMENT

راسلالها  املحدود7،  املسؤولية 

11.111  درهم، تقرر ما 0لي :

بيع حصص السيد ترمونية رشيد 

الحرتي  السيد  لفائد7  حصة   511

املهدي.

تغييف الحصص :

 511  ... رشيد  ترمونية  السيد 

حصة.

 511  ... املهدي  الحرتي  السيد 

حصة.

من  و7   6 وبالتالي تغييف الفصول 

القانون االسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

ديسلبف   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 5 192 .

1 P

 STE THALES HOLDING
MAROC

شركة مساهلة
رأسلالها : 3.787.111  درهم

مقرها االآتلاعي : تجزئة النهضة 2، 
اضافي 2، 39 محج محلد بالحسن 

الوزاني، 11 1  الرباط، املغرب
السجل التجاري تحت رقم : 77679

اعالن قانوني
بلوآب املشاور7 الخطية بتاريخ 
2121، قرر شركاء الشركة  23 نونبف 
تجد0د وال0ة السيد نيكوال دو حامل 
دو فوآغو كعضو باملجلس التنفيذي 
من  ابتداء  سنوات   3 ملد7  للشركة 

فاتح 0نا0ر  212.
بقلم  القانوني  اال0داع  تم 
 5 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 
   1139 عدد  تحت  0نا0ر  212، 
بالسجل  التعد0لي  والتسجيل 
0نا0ر   5 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

 212، تحت عدد 56.
اال0داع والنشر الرئيس

2 P

STE HABIBA
SARL

 SIEGE : KM 5 ROUTE DE RABAT
C/° VILLAGE AHLEN TANGER
CAPITAL : 27.000.000 DHS
السجل التجاري رقم : 673  

تعد0ل املادتين   و3  من النظام 
االسا�سي

الغيف  العام  الجلع  بلقت�سى 
 2121 7  ديسلبف  العادي املؤرخ في 

تقرر فيه :

26.668 حصة اآتلاعية   تفويت 

بقيلة 26.668.111 درهم من السيد 

الشريك  الى  بوفريج  الجواد  عبد 

الد0ن بالفريج وتوزيع  السيد صالح 

راسلال الشركة على النحو التالي :

 ... بالفريج  الد0ن  صالح  السيد 

 27.111.111  ..... حصة   27.111

درهم.

راسلال الشركة ... 27.111 حصة 

..... 27.111.111 درهم.

آلع كل االسهم املكونة لراسلال 

أن  يعني  واحد7،  0د  في  الشركة 

الشركة لديها شريك واحد هو السيد 

صالح الد0ن بالفريج الذي 0للك كل 

الحصص االآتلاعية، هذا التحويل 

التلقائي لالسهم أدى الى تغييف الشكل 

ش.ذ.م.م.،  حبيبة  لشركة  القانوني 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ستخضع  والتي  الوحيد،  لللساهم 

وأ0ضا  بها  املعلول  للقوانين  بدورها 

لجليع القوانين املعادلة.

الجواد  عبد  السيد  استقالة 

مسؤولية  ومن  مهامه  من  بالفريج 

تسييف ادار7 الشركة.

السيد  الوحيد  الشريك  تعيين 

للشركة  مسيف  بالفريج  الد0ن  صالح 

لفتف7 غيف محدد7.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 212، تحت رقم 238386.
االدار7

3 P

شركةداليا سكن
ش.م.م.ش.و

رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : زنقة الدارالبيضاء 
رقم 8 ازغنغان الناظور

تاسيس شركة
أغسطس  بتاريخ  3  بعقد عرفي 

محدود7  شركة  تأسست   ،2121

املسؤولية ذات الشريك الوحيد :

داليا سكن،   : التجارية  التسلية 

ش.م.م.ش.و.

االنعاش   : املزاول  النشاط 

العقاري، االشغال العلومية، شراء، 

بيع تحويل وبناء االرا�سي.

شراء وبيع آليع املنتجات واملواد 

ومعدات البناء.

النقل لحساب الشركة ولحساب 

الغيف.

مالية،  عللية  كل  عامة  وبصفة 

التجارية وعقارية لها عالقة مباشر7 

الرئي�سي  بالنشاط  مباشر7  غيف  او 

املزاول والتي قد تعزز تطوير الشركة.
رأسلال : حدد راسلال الشركة في 

  111 مقسم على  درهم،    11.111

حصة، ثلن الواحد7 11  درهم، تم 

اكتتابها وتسد0دها بالكامل من طرف 

الشريك الوحيد السيد صالح كنون.
زنقة   : االآتلاعي  املقر 
الدارالبيضاء رقم 8 أزغنغان الناظور.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

سنة،   99  : الشركة  حيا7  مد7 

بالسجل  تسجيلها  0وم  من  تبتدئ 

التجاري.
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تسييف الشركة : عهد بتسييف وادار7 

للسيد  محدد7  غيف  ملد7  الشركة، 

بتاريخ  مزداد  مغربي،  كنون،  صالح 

ساكن بزنقة محلد   ، 967/17/1 

القري علار7 آ0ة ط   ش 5، ميلوزا، 

التعريف  للبطاقة  حامل  القنيطر7، 

الوطنية رقم 97657  س.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

االبتدائية بالناظور بتاريخ 27 سبتلبف 

2121، تحت عدد 86 3.
تلخيص وتأشيف

املسيف

4 P

STE MONTE PULL

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

السجل التجاري رقم : 3 869

التعريف الضريبي : 112772 

مقرها االآتلاعي : الدارالبيضاء 

كلم 1.5  طريق الجد0د7 ليساسفة 

الدارالبيضاء

تحد0ث النظام االسا�سي
انجزا  اللذان  لللحضرين  وفقا 

برزوق،  الد0ن  نور  االستاذ  بلكتب 

موثق بالدارالبيضاء.

قام   ،21 9 0وليو   27 بتاريخ 

السيد 0وسف السقاط بهبة لصالح 

قدره  بلا  التازي،  أسلاء  السيد7 

8.111  حصة.

قامت   ،21 9 نوفلبف   25 بتاريخ 

لصالح  بهبة  التازي  أسلاء  السيد7 

قدره  بلا  حليش،  زهور  السيد7 

8.111  حصة.

شركة  تخص  الحصص  هذه 

.MONTE PULL SARL

 MONTE وبعد ذلك قررت شركة

PULL SARL بتاريخ 3 ديسلبف 2121، 

تحد0ث النظام االسا�سي.

املحكلة  في  القانوني  اال0داع  تم 

0وم  3  بالدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبف 2121، تحت رقم    761.

5 P

مكتب االستاذ7 ملياء كتاني حلبي

موثقة بتلار7

 STE  BUILTRAD
SARL AU

RC N° : 323275 الدار البيضاء

رفع راسلال الشركة
بلوآب عقد توثيقي أبرم بلكتب 

موثقة  حلبي،  كتاني  ملياء  االستاذ7 

قرر   ،2121 ديسلبف   23 في  بتلار7 

املساهم  الطلبة،  0وسف  السيد 

»بويلتفاد»  لشركة  الوحيد  واملسيف 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

االآتلاعي  مقرها  واحد،  بلساهم 

حسن  شارع   33 بالدارالبيضاء، 

الطابق  ملتقى زنقة انجو،  الصغيف، 

االول، مكتب رقم 7 ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  راسلال  رفع 

من  ورفعه  درهم   5.111.111

درهم   7.111.111 الى   2.111.111

الجاري  الرصيد  بدمج  وذلك 

احداث  بالتالي  وتم  لللساهم، 

51.111 حصة اآتلاعية بقيلة 11  

درهم للحصة والتي جصصت للسيد 

0وسف الطلبة.

 6 الفصلين  تعد0ل  بالتالي  تم 

للشركة  االسا�سي  القانون  من  و7 

للقانون  آد0د  نص  واعتلاد 

االسا�سي.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر  212،  0وم  2  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 666 .
االستاذ7 ملياء كتاني حلبي

6 P

 STE TOW H
SARL AU

تحويل املقر االآتلاعي 
املنعقد  االستثنائي  للجلع  تبعا 

قررت   ،2121 ديسلبف   2 بتاريخ 

 ،STE TOW H SARL AU شركة 

راسلالها 11.111  درهم.

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

شارع  آنيف  زنقة   6 رقم  الى شقة 

حي املحيط   7 بوجارست علار7 رقم 

الرباط.

تفويت حصص : قام السيد أ0وب 

مشلوم بتحويل 111  سهم من هذه 

 STE TOW H االسهم التي 0للكها في 

بقيلة  سهم    111 أي   ،SARL AU

اآلالية 11.111  درهم للسيد عبد 

هللا مطهر.

تعد0ل النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 21 0نا0ر  212، تحت 

رقم 7 17  .
من اآل االستخالص والبيان

7 P

 STE ELECTROMEUBLE

 MAGHRIB
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط  0نا0ر  212،    5 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدود7 بشريك وحيد.

 ELECTROMEUBLE  : التسلية 

.MAGHRIB

االثاث،  في  التجار7   : الهدف 

املنزلية،  االآهز7  واستيفاد  تصد0ر 

مختلف االعلال.

العنوان التجاري : سكتور 2 الرقم 

521 مرس الخيف تلار7.

الراسلال : حدد راسلال الشركة 

في 11.111  درهم مقسلة الى 111  

للحصة  درهم    11 بقيلة  حصة 

لسيد  حصة    111 كالتالي  مقسلة 

سليف تاقي.

تم تعيين السيد سليف   : التسييف 

تاقي كلسيف للشركة ملد7 غيف محدود7.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتلار7 تحت رقم  77 3  بتاريخ  2 

0نا0ر  212.

8 P

STE 7L IMMO
(7LI(

SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIEL EL JADIDA LOT

356 RUE N°14

CAPITAL : 100.000 DHS

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

31 ديسلبف 2121، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدود7 ذات الخصائص  التالية :

STE 7L IMMO (7LI( :  التسلية

: االنعاش وشراء االرا�سي  الهدف 

للبناء.

االنعاش العقاري بكافة أشكاله أو 

تقسيله او انشائه أو ا0جاره أو شرائه 

أو بيعه أو مبادلته أو تأآيفه أو تطويره 

أو تشغيله املباشر او غيف املباشر الي 

مبنى، سواء أكان مبنى أم ال.

تشييد آليع املباني بكافة املواد.

على  الفائد7  أجذ  أو  املشاركة 

مصلحة بأي شكل من االشكال في اي 

شركة او علل تجاري لغرض ملاثل.

واملالية  التجارية  املعامالت  كافة 

تتعلق  التي  والعقارية  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غيف مباشر باالنشطة 

املذكور7 أعاله.

 Zone industriel : املقر االآتلاعي

 el jadida lot 356 rue n° 14 el

.jadida

0وم  من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

حدد   : االآتلاعي  الراسلال 

  11.111 في  االآتلاعي  الرأسلال 

درهم.
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السيد  الشركة  0د0ر   : االدار7 

وعثلان  لحلو  0ونس  لحلو،  هشام 

لحلو ملد7 غيف محدد7.

باملركز  القانوني  اال0داع  تم 

للدارالبيضاء  لالستثلار  الجهوي 

بتاريخ 7 0نا0ر  212.

السجل التجاري رقم : 7767 .

9 P

 STE AFRIKA TISS
(AT(

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIEL EL JADIDA LOT

356 RUE N°14

CAPITAL : 100.000 DHS

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

31 ديسلبف 2121، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدود7 ذات الخصائص  التالية :

 STE AFRIKA TISS : التسلية

.(AT(   sarl

األلياف  آليع  نسيج   : الهدف 

املتعلقة بالنسيج.

التشطيب  آليع علليات الغزل، 

والصباغة.

السوق  في  والتجار7،  الصناعة 

والتلثيل،  الخارآية،  أو  الداجلية 

والسلسر7  والشحن  والعلولة، 

او  الخام  النسيج  منتجات  لجليع 

النسيج  مواد  وكذلك  املصنعة، 

وآليع املواد.

بجليع  واالستحواذ  الدراسة  

أشكاله واملساهلة ونقل واستغالل او 

التلثيل املباشر او غيف املباشر لجليع 

براءات االجتفاع والعالمات التجارية 

والحصرية  والتفاجيص  والعلليات 

والودائع واالمتيازات.

على  االستحواذ  أو  املشاركة 

مصالح بأي شكل من االشكال في أي 

شركة او شركةلغرض ملاثل.

وإدار7  وتاآيف  وشراء  انشاء 

وتشغيل أي علل او منشأ7 صناعية 

ضرورية مللارسة االنشطة.

املعامالت  آليع  عام،  وبشكل 

التي  والصناعية  والتجارية  املالية 

أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

املذكور أعاله أو  غيف مباشر بال�سيء 

من  به،  أو مرتبط  مشابه  بأي �سيء 

املحتلل أن تعزز تطويره أو توسيعه.

 ZONE  : االآتلاعي  املقر 

 INDUSTRIEL EL JADIDA LOT

.356 RUE N°14 EL JADIDA

0وم  من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التاسيس النهائي.

حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

  11.111 في  االآتلاعي  الرأسلال 

درهم.

السيد  الشركة  0د0ر   : االدار7 

هشام لحلو، 0ونس لحلو وأمين لحلو 

ملد7 غيف محدد7.

باملركز  القانوني  اال0داع  تم 

للدارالبيضاء  لالستثلار  الجهوي 

بتاريخ 7 0نا0ر  212.

السجل التجاري رقم : 7769 .

10 P

STE STASAGRI
SARL

رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : اقامة البفكة شقة 
رقم 7 بلوك ب الطابق الثالث تجزئة 

مبفوكة آليز مراكش

تاسيس شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212،    7 0وم  بلراكش 

لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 

السلات  ذات  املسؤولية  محدود7 

التالية :

ستاسكري،  شركة   : التسلية 

.STE STASAGRI SARL .ش.م.م

نقل   : فعليا  املزاول  النشاط 

الفالحية  املعدات  تأآيف  البضائع، 

واالستيفاد والتصد0ر.

البفكة،  اقامة   : االآتلاعي  املقر 

بلوك ب الطابق الثالث   7 شقة رقم 

تجزئة مبفوكة، آليز، مراكش.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

تأسيسها النهائي.

  11.111  : االآتلاعي  الراسلال 

حصة    111 الى  مقسم  درهم 

لكل  درهم.    11 اآتلاعية من فئة 

واحد7.

او  تم تعيين السيد0ن   : التسييف 

علي  وأوموليد  الصلد  عبد  موليد 

كلسيف0ن للشركة ملد7 غيف محدد7.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

 212، تحت رقم 9776  .
ملخص قصد النشر

مراكش

11 P

STE SUD ISTITMAR

شركة ذات مسؤولية محدود7 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
فاتح  بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،21 9 اكتوبر 

الشركة ذات املليزات التالية :

.STE SUD ISTITMAR : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بلساهم واحد.

العامة،  االنشاءات   : املوضوع 

تخطيط  الحفر،  املدنية،  الهندسة 

امبار واملعدات.

املباني السكنية والصناعية.

الصرف  العامة،  الحفر  أعلال 

الصحي، الطرق، الشبكات املختلفة، 

الكهرباء،  املياه،  توصيالت  الطرق، 

السباكة،  الرسم،   أعلال  الهاتف، 

الخشب  من  النجار7  اعلال 

واالملنيوم.

العقاري،  والتطوير  التقسيم 

والتقسيلات  املعدات  وتطوير 

واستيفاد  وبيع  شراء  الفرعية، 

واملواد  البناء  مواد  وتسويق 

ومعدات الحفر واملعدات الكهربائية 

والفسيفساء واملواد املقاومة لللاء.

واملواد  املعدات  تركيب وصيانة  

من  والحلا0ة  للسالمة  الالزمة 

الحرائق.

وتنسيق  وتنفيذ  دراسة وتصليم 

آليع أعلال البناء، واألشغال العامة 

وكذلك  األشغال،  أعلال  لجليع 

أعلال  وآليع  الصحية،  السباكة 

الد0كور، ترتيب، واألثاث الدجول في 

التشطيبات من الهياكل الخ ...

الوفاق،  مد0نة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك أ رقم 657  العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    111 الى  درهم مقسلة 

بالكامل  ويللكها  درهم    11 فئة 

السيد أحلد الحيان.

السيد  طرف  من  تسيف   : االدار7 

أحلد الحيان.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،21 9 أكتوبر    1 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم    9/2786

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.29719

12 P

STE FAJR SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : حي الصناعي رقم 

82 ورزازات

تأسيس شركة
بورزازات  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
0وم 3 نونبف 2121، تم وضع القانون 

السلات  ذات  للشركة  االسا�سي 

التالية :

 STE FAJR SAKAN  : التسلية 

ش.م.م.
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الهدف : مقاولة االنعاش العقاري.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

تأسيسها النهائي.

  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

حصة    111 الى  مقسم  درهم 

لكل  درهم    11 فئة  من  اآتلاعية 

ومنحت  بكاملها  حررت  واحد7، 

مقابل الشركاء :

 251  .... ابراهيم  جزو  السيد 

حصة.

السيد جزو حسن ..... 251 حصة.

 251  .... الحسين  جزو  السيد 

حصة.

السيد جزو  عبد الرحلان .... 251 

حصة.

السيد جزو  تعيين  تم   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  مسيف  ابراهيم 

محدود7.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر    9 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 212، تحت رقم 37.
ملخص قصد النشر

13 P

 ENTREPRISE AIT MOUMEN

DE TRAVAUX ENATRAM

شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 7.721.111 درهم

مقرها االآتلاعي : حي املحلدي رقم 

237 الطابق الثاني ورزازات

تصفية الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

2121، قرر  6  ديسلبف  املنعقد 0وم 

الجلع العام للشركة ما 0لي :

 ENTREPRISE شركة  تصفية 

 AIT MOUMEN DE TRAVAUX

ENATRAM ، ش.م.م املسلا7 بكيفية 

واسعة أعاله تم قرار تصفية الشركة 

ابتداء من 6  ديسلبف 2121.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر   7 بتاريخ  بورزازات  االبتدائية 

 212، تحت رقم 19.
ملخص قصد النشر

14 P

HATIM CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE COIN DE CONFORT 
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 1.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 66 زاوية شارع 

فرنسا وزنقة ملوية شقة رقم 1  

أكدال الرباط

الحل املسبق للشركة
ان الجلع العام الغيف العادي الذي 

2121، للشركة  7 ديسلبف  تم بتاريخ 

بلقرها االآتلاعي قرر ما 0لي :

تصفية الشركة.

فياللي  رضوان  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  بلحاج 

BE8 3262 بصفته مصفيا للشركة.

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحد0د 

كلقر للتصفية.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212، تحت رقم 1293  .

15 P

 STE AL AMINE GESTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111.  درهم

مقرها االآتلاعي : 8  شارع املسيف7 

الخضراء الدارالبيضاء 

السجل التجاري رقم : 98.517 

ادماج، ضم، حل قبل االوان
غيف  القرارات  محضر  بلقت�سى 

 28 بتاريخ  الوحيد  للشريك  العاد0ة 

ديسلبف 2121، قد تقرر :

لشركة  الضم  طريق  عن  ادماج 

»االمين  طرف  من  تدبيف»  »االمين 

لالستثلار العقاري» ش.م.

االدماج  اتفاقية  على  املوافقة 

لالستثلار  »االمين  مع  املوقعة 

العقاري» ش.م، الشركة الضامة.

»االمين  لشركة  االوان  قبل  حل 

شرط  تحت  ش.م.م.ش.و،  تدبيف» 

االنجاز النهائي لالدماج.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت رقم 78 762.
من أآل اال0جاز والبيان

16 P

 STE PETROLOG
S.A

شركة مساهلة

رأسلالها : 6.111.111 درهم

مقرها االآتلاعي : علار7 التفراوتي 

كام 7.5 طريق الرباط

عين السبع 

السجل التجاري رقم : 935 8

تجد0د مد7 انتداب املتصرفين
بلقت�سى مداولة الجلعية العامة 

مارس   5 بتاريخ  السنوية  العاد0ة 

 PETROLOG شركة  شركاء   ،2121

S.A قرروا تجد0د انتداب املتصرفين 

ملد7 6 سنوات، وهم :

السيد سعيد  السيد علي وكريم، 

عوني  هشوم  السيد  البغدادي، 

والسيد ادريس مالكي.

 MAROCAINE DE شركة 

CARBURANTS ZIZ S.A في شخص 

ملثلها محلد بن حدو.

  AFRIQUIA     MAROCAINE شركة

 DE DISTRIBUTION DE

في   CARBURANTS «SMDC« S.A

شخص ملثلها عادل الزيادي.

مارس   5 بتاريخ  االدار7  مجلس 

السيد  انتداب  تجد0د  قرر   ،2121

علي وكريم كرئيس مد0ر عام.

لدى  القانوني  اال0داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8  0نا0ر  212، 

تحت رقم 783 76.
من أآل اال0جاز والبيان

17 P

 STE AL AMINE
 D’INVESTISSEMENT

 IMMOBILIER
S.A

شركة مساهلة
رأسلالها : 65.111.111 درهم
مقرها االآتلاعي :   زاوية 

شارع الكورنيش وشارع املحيط 
موروكومول )عين الذئاب) 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 62.373

ادماج - ضم
العادي  غيف  العام  الجلع 
لللساهلين بتاريخ 28 ديسلبف 2121 

قرر :
لشركة  الضم  طريق  عن  ادماج 
»االمين  طرف  من  تدبيف»  »االمين 

لالستثلار العقاري» ش.م.
االدماج  اتفاقية  على  املوافقة 

ذات الصلة.
النهائي  االنجاز  على  املوافقة 

لالدماج.
االوان  قبل  حل  معا0نة 
تدبيف»  »االمين  املضلومة  للشركة 

ش.م.م.ش.و.
باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت رقم 79 762.
من أآل اال0جاز والبيان

18 P

 STE BARAKAM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7
بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم
بلقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
BARAKAM SARL AU ، شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات مسيف وحيد، 
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  11.111 رأسلال  ذات  ش.ذ.م.م 

درهم ما 0لي :

شارع   37 تحويل املقر االآتلاعي 

ادريس االكبف، الشقة رقم 6، الطابق 

العنوان  الى  الرباط  حسان  الثالث، 

  85 رقم   6 املعلور7  حي  الجد0د 

املسيف7 2 تلار7.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

 177   بتاريخ  2 0نا0ر  212.
للبيان

19 P

FITECO

SARL

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION CREATION DE SOCIETE

 STE BRICIMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

رأسلالها :  11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 6 شارع بوركون 

زنقة آعفر ابن حبيب اقامة مشريق 

2 الطابق   رقم 3 الدارالبيضاء

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بالدارالبيضاء،   2121 أكتوبر  فاتح 

القانون االسا�سي لشركة ذات  حرر 

واحد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7 بشريك واحد.

 BRICIMA  : االآتلاعي  االسم 

SARL AU بريسيلا ش.ذ.م.م بشريك 

وحيد.

جدمات   : االآتلاعي  املوضوع 

مختلفة في البناء.

بوركون  شارع   : االآتلاعي  املقر 

زنقة آعفر ابن حبيب اقامة مشريق 

2 الطابق   رقم 3 الدارالبيضاء.

املد7 : 99 سنة.

الرأسلال   : االآتلاعي  الرأسلال 

مقسلة  درهم،    11.111 االآتلاعي 

من  اآتلاعية،  حصة    111 على 

مكتتبة في  درهم للواحد7،    11 فئة 

املجلوع كلها كلا 0لي :

 ... الخالق  عبد  مكاك  السيد 

111  حصة.

التسييف : عهد به للشريك الواحد 

غيف  ملد7  الخالق  مكاك عبد  السيد 

محدود7.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

التجارية  املحكلة  لدى  الشركة 

أكتوبر   23 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 777723.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

 23 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر 2121، تحت رقم 375 75.

20 P

STE CFG GESTION

CFG INSTICASH

تجد0د رجصة الصندوق املشتفك 
للتوظيف

نونبف   25 بتاريخ  بلوآب مداولة 

التدبيف  ادار7 شركة  ملجلس   ،21 9

CFG GESTION تقرر ما 0لي :

 CFG الصندوق  تسلية  تغييف 

سيتخذ  الذي   ،PERSPECTIVES

.CFG INSTICASH تسلية

 CFG الصندوق  ترتيب  تغييف 

INSTICASH هدف التدبيف، سياسة  

االستثلار ومد7 التوظيف املو�سى بها.

تغييف املؤسسة الوديعة للصندوق 

.CFG INSTICASH

تغييف مد7 احتساب قيلة التصفية 

.CFG INSTICASH للصندوق

واعاد7  االكتتاب  علوالت  تغييف 

الشراء.

ادراج مؤشر مرآعي.

واعاد7  االكتتاب  شروط  تغييف 

الشراء.

موضوع  التعد0الت  هذه  كانت 

تجد0د الرجصة امللنوحة من طرف 

الرساميل  لسوق  املغربية  الهيأ7 

 ،2121 28 أكتوبر  «AMMC» بتاريخ 

.GP21 63 تحت رقم

تم القيام باال0داع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء بتاريخ 21 0نا0ر  212، 

تحت رقم 895 76.

21 P

STE FM COMPACT
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

مقرها االآتلاعي : زنقة واد سوس 

علار7 2  اكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 9 12  

 الحل املسبق للشركة
قرر   2121 ديسلبف   31 بتاريخ 

بصفته  اكزوم  فرج  محسن  السيد 

 FM املسيف والشريك الوحيد بشركة 

COMPACT ما 0لي :

التصفية املسبقة والتشطيب من 

السجل التجاري.

تعيين السيد محسن فرج اكزوم 

كلصفي للشركة.

املقر االآتلاعي للتصفية زنقة واد 

سوس علار7 2  أكدال الرباط.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

0نا0ر  0وم  2  بالرباط  التجارية 

 212، تحت رقم  175  .

22 P

STE TG-SPECTRA
SARL AU

CAPITAL : 1.000.000 dhs

 SIEGE SOCIAL : N°5 AV

 HASSAN II 2EME ETAGE N°6

TEMARA

بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار7 

TG- لشركة   2121 نونبف   25 بتاريخ 

SPECTRA ش.م.م ذات شريك وحيد 

قرر ما 0لي :

لشركة  آد0د  شريك  ادجال   
السيد7 بودرا شليشة.

السيد بنتهامي علاد 0فوت 7111 
حصة لسيد7 بودرا شليشة.

للشركة  القانوني  الشكل  تعد0ل 
املسؤولية ذات  من شركة محدود7 
محدود7  لشركة  الوحيد  الشريك 

املسؤولية.
تجد0د نظام الشركة.

استقالة وابراء ذمة السيد بنتهامي 
علاد.

شليشة  بودرا  السيد7  تعيين 
مسيف7 للشركة وبهذا تصبح الشركة 

مسؤولة من جالل توقيعها.
باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 19511  

بتاريخ  2 ديسلبف 2121.
23 P

 STE AFRICA DESIGN
INSTITUTE
ش.و.و.ش.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 ديسلبف   8 بتاريخ  بالرباط 
الخصائص  ذات  تأسيس شركة  تم 

التالية :
 AFRICA شركة   : التسلية 

.DESIGN INSTITUTE
شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدود0ة 

الوحيد.
االستشارات   : االآتلاعي  الهدف 

االدارية اكاد0لية التصليم.
الرأسلال الشركة : حدد رأسلال 
بقيلة  درهم    11.111 في  الشركة 
درهم    11 فئة  من  سهم    111

للسهم، في ملك السيد لحلو هشام.
املقر االآتلاعي : 78 شارع فال ولد 

عليف اكدال الرباط.
التسييف : عين السيد لحلو هشام 

مسيف للشركة ملد7 غيف محدود7.
تاريخ  من  ابتدا  سنة   99  : املد7 
التسجيل في السجل التجاري اال ذا 

حصل فسخ أو امتداد.
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من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ماعدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  االولى 

في  3  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

ديسلبف  212.

للشركة  القانوني  اال0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  التجارية  باملحكلة 

 212، تحت رقم 1397  .

وتم التسجيل الشركة في السجل 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم 78929  من نفس 

اليوم.

24 P

فيدوسبا

مقرها : 625 شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.65.12

15.22.27.56.56

الدارالبيضاء

STE TOTAL VEGETAL
SARL

تغييف هدف الشركة، الزياد7 في 
رأسلال

صدقة حصص، تحيين القانون 
االسا�سي للشركة

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

 ،2121 ديسلبف  بتاريخ  2  للشركاء 

شركة   ،TOTAL VEGETAL لشركة 

رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود7، 

2.111.111 درهم، مقرها االآتلاعي 

اوالد حاد7 سيدي حجاج تيط مليل 

الدارالبيضاء.

تغييف هدف الشركة كلا 0لي :

شركة  الطبيعية،  املناظر  تيهئ 

وبيع آليع  شراء  االعلال املختلفة، 

 ،TCE املباني  انشاء  املواد واملعدات، 

الهندسة املدنية واالستيفاد.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

املالية،  املنقولة،  وغيف  املنقولة 

تتعلق  التي  والتجارية  الصناعية 

مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

باالهداف املذكور7 التي 0لكنها تطوير 

نشاط الشركة.

الشركة  رأسلال  في  الزياد7 

من  ليفتفع  درهم   7.111.111 بلبلغ 

 6.111.111 الى  درهم   2.111.111

من  حصة   71.111 باصدار  درهم، 

تكتب  واحد7،  لكل  درهم    11 فئة 

عند  قيلتها  مجلوع  ويسدد  نقدا 

مع  املقاصة  طريق  عن  االكتتاب 

من  ومستحقة  آارية  حالية  د0ون 

 TOTAL بذمة شركة  طرف الشركاء 

.VEGETAL

من  و8   7  ،6 الفصول  تغييف 

القانون االسا�سي للشركة.

رأسلال االآتلاعي : حدد رأسلال 

درهم   6.111.111 بلبلغ  الشركة 

حصة من فئة   61.111 مقسلة الى 

11  درهم لكل واحد7.

بلبلغ  : ساهم الشركاء   7 الفصل 

للشركة كلا 0لي :

 ..... أفعداس  محلد  السيد 

3.111.111 درهم.

 ....... افعداس  ابراهيم  السيد 

3.111.111 درهم.

املجلوع .......6.111.111 درهم

الفصل 8 : الحصص.

 ..... افعداس  محلد  السيد 

31.111 حصة.

 ... افعداس  ابراهيم  السيد 

31.111 حصة

املجلوع ........61.111 حصة

محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ديسلبف  بتاريخ  2  بالدارالبيضاء 

محلد  السيدان  تصدق   ،2121

ب  افعداس  وابراهيم  افعداس 

حصة    11 حصة من فئة   31.111

حصة لكل واحد)    5.111 )بلعدل 

 TOTAL شركة  في  0للكونها  التي 

الحسين  السيدان  الى    VEGETAL

ولحسن  حصة    5.111 افعداس 

افعداس 5.111  حصة.

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

للشركاء بتاريخ  2 ديسلبف 2121.

تاكيد صدقة هذه الحصص.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 8 0نا0ر 

 212، تحت رقم 761792.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

25 P

فيدوسبا

625، شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.56.56

15.22.27.65.12               

         الدارالبيضاء

KEVENTS

تصحيح الشكل القانوني للشركة
نقل املقر اإلآتلاعي

تحيين القانون األسا�سي
بقرار غيف عادي للشريك الوحيد 

لشركة   ،2121 ديسلبف    8 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة   ،KEVENTS

رأسلالها  وحيد،  بشريك  املحدود7 

511.111 درهم، مقرها اإلآتلاعي  ، 

زنقة ألفريد دي مي�سي لتفاس كوتيي 

الدارالبيضاء  كوتيي  االر�سي  الطابق 

تم :

تصحيح الشكل القانوني لشركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك  املحدود7  املسؤولية  ذات 

وحيد.

من  اإلآتلاعي  املقر  نقل 

دي  ألفريد  زنقة  الدارالبيضاء  ، 

االر�سي  الطابق  كوتيي  لتفاس  مي�سي 

كوتيي إلى 357، شارع محلد الخامس 

الطابق 1  فضاء A/8  بنفس املد0نة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد 917 76.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

26 P

فيدوسبا

625، شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.56.56

15.22.27.65.12               

         الدارالبيضاء

 INDUSTRIE MAROCAINE

 DE RACCORDS ET

QUINCAILLERIE IMARQO
عزل مسيف وحيد إثر وفاته

تعيين مسيف آد0د 
تحيين القانون األسا�سي للشركة

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

لشركة   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 

 INDUSTRIE MAROCAINE DE

 RACCORDS ET QUINCAILLERIE

املسؤولية  ذات  شركة   IMARQO
  .511.111 رأسلالها  املحدود7، 

طريق  اإلآتلاعي  مقرها  درهم، 

الثانوية 19  ولد ابن أمور بوسكور7 

الدارالبيضاء.

كان  التي  حصة    7.251 توزيع 

شقروني  محلد  املرحوم  0للكها 

كالتالي :

الساد7 :

سعد شقروني 3.562 حصة.

0اسين شقروني 3.562 حصة.

عثلان شقروني 3.562 حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 782.  حصة.

وسار7 شقروني 782.  حصة.

وبالتالي فإن التوزيع الجد0د هو 

كلا 0لي :

الساد7 :

سعد شقروني 3.562 حصة.

0اسين شقروني 3.562 حصة.

عثلان شقروني 3.562 حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 2.532 حصة.

وسار7 شقروني 782.  حصة.

من  السيد محلد شقروني  عزل 

 9 منصبه كلسيف وحيد اثر وفاته في 

ديسلبف 2121.

غيف  ملد7  وحيد  مسيف  تعيين 

محدود7.
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شقروني،الحامل  سعد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مغربية،  الجنسية   ،BK2 8727

الساكن بتجزئة موالي ادريس زنقة   
رقم 23-25 كاليفورنيا الدارالبيضاء.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد 672 76.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

27 P

فيدوسبا

625، شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.56.56

15.22.27.65.12               

               الدارالبيضاء

IMARQ TRADING
عزل مسيف إثر وفاته

تلد0د وكالة مسيف آد0د 
تحيين القانون األسا�سي للشركة

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

لشركة   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 

ذات  شركة   IMARQ TRADING
رأسلالها  املحدود7،  املسؤولية 

مقرها  درهم،    1.111.111
العلوي   حسن  شارع   ،8 اإلآتلاعي 

الدارالبيضاء.

كان  التي  حصة   81.111 توزيع 

شقروني  محلد  املرحوم  0للكها 

كالتالي :

الساد7 :

سعد شقروني 21.111 حصة.

0اسين شقروني 21.111 حصة.

عثلان شقروني 21.111 حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 1.111  حصة.

وسار7 شقروني 1.111  حصة.

وبالتالي فإن التوزيع الجد0د هو 

كلا 0لي :

الساد7 :

سعد شقروني 71.111 حصة.

0اسين شقروني 21.111 حصة.

عثلان شقروني 21.111 حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 1.111  حصة.

وسار7 شقروني 1.111  حصة.

من  السيد محلد شقروني  عزل 

منصبه كلسيف اثر وفاته في 9 ديسلبف 

.2121

تلد0د وكالة مسيف وحيد ملد7 غيف 

محدود7.

شقروني،الحامل  سعد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مغربية،  الجنسية   ،BK2 8727

الساكن بتجزئة موالي ادريس زنقة   

رقم 23-25 كاليفورنيا الدارالبيضاء.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد 669 76.

28 P

فيدوسبا

625، شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.56.56

15.22.27.65.12               

         الدارالبيضاء

SAAD LILOMRANE
عزل مسيف وحيد إثر وفاته

تحويل شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 بشريك وحيد إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدود7 

تعيين مسيف آد0د
العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

لشركة   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 

ذات  شركة   SAAD LILOMRANE

رأسلالها  املحدود7،  املسؤولية 

5.111.111 درهم، مقرها اإلآتلاعي 

8، شارع حسن العلوي  الدارالبيضاء.

كان  التي  حصة   51.111 توزيع 

شقروني  محلد  املرحوم  0للكها 

كالتالي :

الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.

0اسين شقروني 2.511  حصة.

عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :
بوشر7 علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.
وبالتالي فإن التوزيع الجد0د هو 

كلا 0لي :
الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.
0اسين شقروني 2.511  حصة.
عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :
بوشر7 علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.
من  السيد محلد شقروني  عزل 
 9 منصبه كلسيف وحيد اثر وفاته في 

ديسلبف 2121.
املسؤولية  ذات  شركة  تحويل 
شركة  إلى  وحيد  بشريك  املحدود7 

ذات املسؤولية املحدود7.
غيف  ملد7  وحيد  مسيف  تعيين 

محدود7.
شقروني،الحامل  سعد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مغربية،  الجنسية   ،BK2 8727
الساكن بتجزئة موالي ادريس زنقة   
رقم 23-25 كاليفورنيا الدارالبيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد  67 76.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

29 P

فيدوسبا
625، شارع محلد الخامس
الهاتف : 15.22.27.56.56
15.22.27.65.12               

         الدارالبيضاء

DEFILOGE
عزل مسيف وحيد إثر وفاته

تحويل شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 بشريك وحيد إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدود7 
تعيين مسيف آد0د

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 
لشركة   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة   DEFILOGE
 5.111.111 رأسلالها  املحدود7، 

شارع   ،8 اإلآتلاعي  مقرها  درهم، 

حسن العلوي  الدارالبيضاء.

كان  التي  حصة   51.111 توزيع 

شقروني  محلد  املرحوم  0للكها 

كالتالي :

الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.

0اسين شقروني 2.511  حصة.

عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.

وبالتالي فإن التوزيع الجد0د هو 

كلا 0لي :

الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.

0اسين شقروني 2.511  حصة.

عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :

بوشرى علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.

من  السيد محلد شقروني  عزل 

 9 منصبه كلسيف وحيد اثر وفاته في 

ديسلبف 2121.

املسؤولية  ذات  شركة  تحويل 

شركة  إلى  وحيد  بشريك  املحدود7 

ذات املسؤولية املحدود7.

غيف  ملد7  وحيد  مسيف  تعيين 

محدود7.

شقروني،الحامل  سعد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مغربية،  الجنسية   ،BK2 8727

الساكن تجزئة موالي ادريس زنقة   

رقم 23-25 كاليفورنيا الدارالبيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد 671 76.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

30 P
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فيدوسبا

625، شارع محلد الخامس

الهاتف : 15.22.27.56.56

15.22.27.65.12               

         الدارالبيضاء

PROMOPRIM
عزل مسيف وحيد إثر وفاته

تحويل شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 بشريك وحيد إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدود7 
تعيين مسيف آد0د

العادي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

لشركة   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 

ذات  شركة   PROMOPRIM
رأسلالها  املحدود7،  املسؤولية 

5.111.111 درهم، مقرها اإلآتلاعي 

8، شارع حسن العلوي  الدارالبيضاء.

كان  التي  حصة   51.111 توزيع 

شقروني  محلد  املرحوم  0للكها 

كالتالي :

الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.

0اسين شقروني 2.511  حصة.

عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.

وبالتالي فإن التوزيع الجد0د هو 

كلا 0لي :

الساد7 :

سعد شقروني 2.511  حصة.

0اسين شقروني 2.511  حصة.

عثلان شقروني 2.511  حصة.

السيدات :

بوشر7 علمي 6.251 حصة.

وسار7 شقروني 6.251 حصة.

من  السيد محلد شقروني  عزل 

 9 منصبه كلسيف وحيد اثر وفاته في 

ديسلبف 2121.

املسؤولية  ذات  شركة  تحويل 

شركة  إلى  وحيد  بشريك  املحدود7 

ذات املسؤولية املحدود7.

غيف  ملد7  وحيد  مسيف  تعيين 

محدود7.

شقروني،الحامل  سعد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مغربية،  الجنسية   ،BK2 8727

الساكن بتجزئة موالي ادريس زنقة   
رقم 23-25 كاليفورنيا الدارالبيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

0نا0ر  212، تحت عدد 675 76.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

31 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدرالبيضاء

املغرب التقني الصناعي التجاري

والفالحي ماتيكا 
ش.ذ.م.م

منح 72.111 حصة إآتلاعية من 
طرف السيد 0وسف ابلوي لفائد7 

السيد7 مينة ا0ت بوفتاس
املصادقة على عقد الهبة ملجلوع 
الحصص اإلآتلاعية 72.111 

حصة امللنوحة 
االنسحاب النهائي للسيد 0وسف 
ابلوي كشريك بالشركة املذكور7 

أعاله
التقسيم الجد0د لرأسلال الشركة
اعتلاد القانون األسا�سي املعدل

األستاذ  تلقاه  الذي  للعقد  طبقا 

بالدرالبيضاء،  موثق  حنفي  أكناو 

بتاريخ 31 ديسلبف 2121، من جالله 

منح السيد 0وسف ابلوي هبة ال رآعة 

ما  فيها بجليع حصصه اإلآتلاعية) 

72.111 حصة) التي 0لتلكها  مقداره 

التقني  املغرب  املسلا7  بالشركة 

ماتيكا  والفالحي  التجاري  الصناعي 

املحدود7،  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها 72.111.111 درهم ومقرها 

عين  بالدارالبيضاء،  اإلآتلاعي 

املقيد7  دهلياس،  طريق   5 السبع، 

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

35929 وتعريفها الجبائي  تحت عدد 

إلى  وذلك   1 611693 عدد  تحت 

السيد7 مينة ا0ت بوفتاس.

بلقت�سى عقد تلقاه األستاذ أكناو 

بتاريخ  بالدارالبيضاء،  موثق  حنفي، 

آلع  بأن  0تضح  ديسلبف2121،   3

قد قام على الخصوص بلا  الشركاء 

0لي :

املصادقة على عقد الهبة املذكور 

أعاله والذي من جالله منح السيد 

حصصه  مجلوع  ابلوي  0وسف 

اإلآتلاعية التي 0لتلكها في الشركة 

 72.111 ومقدارها  الذكر  السابقة 

ا0ت  مينة  السيد7  لفائد7  حصة 

بوفتاس.

للسيد  النهائي  االنسحاب  تبين 

اثر  على  الشركة  من  ابلوي  0وسف 

رأسلال  مجلوع  ليصبح  الهبة، 

 72.111.111 0بلغ  الذي  الشركة 

حصة   721.111 إلى  مقسم  درهم، 

11  درهم للحصة  إآتلاعية بقيلة 

الواحد7، وموزعة على الشكل التالي :

 252.111 ابلوي  علي  السيد 

حصة إآتلاعية.

بوفتاس  ا0ت  مينة  السيد7 

87.111 حصة إآتلاعية.

 72.111 ابلوي  مهدي  السيد 

حصة إآتلاعية.

 72.111 ابلوي  مريم  السيد7 

حصة إآتلاعية.

االعتلاد واملصادقة على القانون 

طبقا  املعدل  للشركة  األسا�سي 

للتغييفات السالفة الذكر.

األسا�سي  القانون  تعد0ل  تم 

للشركة بلقت�سى عقد تلقاه األستاذ 

أكناو حنفي، بتاريخ 3 ديسلبف 2121.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

0نا0ر    3 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

 212 تحت رقم 138 76.

السجل  بتعد0ل  التصريح  تم 

كتابة  لدى   35929 رقم  التجاري 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر   21 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

672  من السجل   212 تحت عدد 

التفتيبي.
مقتطف من أآل اإلشهار

مكتب األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدرالبيضاء
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 FIGHT FOR EXCELLENCE

COMPAGNY
S.A.R.L A.U

RC : 486523

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الفريد

النظام  مقتضيات  بلوآب 

 FIGHT FOR لشركة  األسا�سي 

 EXCELLENCE COMPAGNY

0نا0ر    2 املوقع بتاريخ   S.A.R.L A.U

السيد  الفريد  الشريك  ذات   212 
البطاقة  رقم  كركا�سي،  الحق  عبد 

 8 مواليد   ،H283568 الوطنية 

أغسطس 976 ، املقيم في شارع واد 

االلفة الدار البيضاء   5 النفيس رقم 

املغرب.

تم اإلتفاق على إنشاء شركة ذات 

 FIGHT تسمى   محدود7  مسؤولية 

 FOR EXCELLENCE COMPAGNY

نقدا  درهم    11.111 مال  برأس 

مكتتب فيها بالكامل ومدفوع.

نشاط الشركة:

استيفاد وتوزيع آالت الفواكه.

الخارج،  إلى  النقل  أعلال  آليع 

آليع  إدار7  تأآيف،  حياز7  إنشاء، 

األصول التجارية.

تركيب تشغيل آليع املؤسسات.

األصول التجارية.

املتعلقة بواحد أو أكثف األجرى من 

األنشطة املحدد7.

نقل  أو  أو تشغيل  أو حياز7  أجذ 

اإلجتفاع  وبراءات  العلليات  آليع 

املتعلقة بهذه األنشطة.
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املشاركة املباشر7، أو غيف املباشر7 

للشركة في آليع املعامالت املالية أو 

العقارية أو األوراق املالية وفي آليع 

الشركات التجارية أو الصناعية التي 

قد تكون مرتبطة  بغرض الشركة أو 

أي غرض مشابه أو ذي صلة.

تحدد مد7 الشركة ب 99 سنة من 
التجاري  السجل  في  تسجيلها  تاريخ 

باستثناء التلد0د أو الحل املبكر.

0نا0ر  املالية في فاتح  تبدأ السنة 

وتنتهي في  3 ديسلبف  من كل سنة.

  15 للشركة:  الرئي�سي  املقر 
 ،5 زنقة الحرية الطابق الثالث رقم 

الدارالبيضاء.

املساهلات وتكوين رأس املال.

يساهم السيد عبد الحق كركا�سي 

  11.111 بلبلغ  الشركة  في  نقدا 

درهم أي %11  من رأس املال.

الشركة  تأسيس  تقد0م سند  تم 

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت  0نا0ر  212   22 بتاريخ 

.762375
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KARTNER IMMOBILIER
S.A.R.L.AU

شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها : 11.111  درهم

زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

سلية إقامة شهرزاد 3 طابق 5 

الدارالبيضاء

تحويل املقر اإلآتلاعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 

 ،2121 في  2 سبتلبف  بالدارالبيضاء 

 KARTNER IMMOBILIER إن شركة

ذات  املسؤولية  محدود7  شركة 

شريك وحيد قررت :

الذي  اإلآتلاعي  املقر  تحويل 

عبد  شارع  زاوية  في   محددا  كان 

إقامة شهرزاد  وزنقة سلية  املومن 

3 طابق 5 الدارالبيضاء إلى العنوان 

امتي رقم 71 فرع حليو7 عين السبع 

الدارالبيضاء.

تغييف في القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر 2121، تحت رقم 18 778.
للنسخ واإلشار7

34 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

PG BUSINESS مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 7 

0نا0ر لسنة  212 في الرباط، تم تحرير 

لشركة ذات مسؤولية محدود7 التي 

تحلل املليزات التالية :

PG BUSINESS التسلية : مقاولة

شركة ذات مسؤولية محدود7.

الهدف :

التجار7 شراء بيع.

آليع  وتسويق  وتصد0ر  استيفاد 

السلع.

واملالبس  الغذائية  املواد 
املحلول  )الهاتف  االتصال  ومواد 

وغيفها من املنتجات في  والكلبيوتر) 

السوق العاملية.

 تقد0م جدمات مختلفة.
ضا0ة  زنقة   6  : اإلآتلاعي  املقر 

أكدال    6 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.

مد7 قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  0قدر   : الشركة  رأسلال 

  11 درهم مقسم إلى    1.111.111

للواحد7  درهم    11 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

 MME. RHYTA PRUDENCE

 MBEMBA MAKOUNDOU 61

.PARTS

 M. NKAZI CHRIPHANE

.GEOFFREY CLIDE 21 PARTS

 M. HENOK DARHEL

 MALONGA NGONDO 21

.PARTS

تسيف الشركة   : التسييف واإلمضاء 

 : طرف  من  محدود7  غيف  ملد7 

 RHYTA PRUDENCE MBEMBA

.MAKOUNDOU

تصبح الشركة ملزمة بتوقيع :

 RHYTA PRUDENCE

.MBEMBA MAKOUNDOU

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

 5% بعد اقتطاع   : تقسيم األرباح 

كاحتياط قانوني، 0وزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل بالسجل 

0نا0ر  212   25 التجاري للرباط 0وم 

تت الرقم 79115 .
ملخص من أآل النشر
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 LES DOMAINES VITICOLES

DU SAIS
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 4.000.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : BUREAUX

 ADMINISTRTIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH EL

HAJEB

RC : 18.79

إلغاء بيع الحصص
 LES شركة  ملحضر  وفقا 

 DOMAINES VITICOLES DU SAIS

املنعقد بتاريخ 29 ديسلبف 2121 قرر 

الشريك الوحيد ما 0لي :

الحصص  بيع  إلغاء  استنتاج 

 DIANA HOLDING املللوكة لشركة

 LES CELLIERS DE شركة  لصالح 

.MEKNES
القانون  من   6 البند  تعد0ل 

اإلآتلاعي املتعلق برأسلال الشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤولية محدود7.

اعتلاد القانون اإلآتلاعي الجد0د 

للشركة.

السجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

7  ديسلبف  التجاري بلكناس بتاريخ 

2121 تحت رقم 7327.
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 LES DOMAINES VITICOLES

DU SAIS
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 4.000.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : BUREAUX

 ADMINISTRTIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH EL

HAJEB

RC : 18749
زياد7 رأسلال الشركة

 LES شركة  ملحضر  وفقا 

 DOMAINES VITICOLES DU SAIS
املنعقد بتاريخ 23 ديسلبف 2121 قرر 

الشركاء ما 0لي :

الزياد7 في رأسلال الشركة وذلك 
درهم   7.111.111.11 من  برفعه 

بخلق  درهم    7.111.111.11 إلى 

آد0د7  إآتلاعية  حصة    31.111

شركة  طرف  من  ومحرر7  مكتوبة 

د0انا هولد0نغ.
القانون  من   6 البند  تعد0ل 
اإلآتلاعي للشركة  رأسلال الشركة.

السجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

21 ديسلبف  التجاري بلكناس بتاريخ 

2121 تحت رقم 7517.
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 LES DOMAINES VITICOLES

DU SAIS
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 4.000.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : BUREAUX

 ADMINISTRTIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH EL

HAJEB

RC : 18749
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إلغاء بيع الحصص
 LES شركة  ملحضر  وفقا 

 DOMAINES VITICOLES DU SAIS
املنعقد بتاريخ 29 ديسلبف 2121 قرر 

الشريك الوحيد ما 0لي :

حصة    69.982 بيع  استنتاج 

 DIANA HOLDING املللوكة لشركة

 LES CELLIERS DE شركة  لصالح 

.MEKNES
القانون  من   6 البند  تعد0ل 

اإلآتلاعي املتعلق برأسلال الشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤولية محدود7.

اعتلاد القانون اإلآتلاعي الجد0د 

للشركة.

السجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

7  ديسلبف  التجاري بلكناس بتاريخ 

 212 تحت رقم 7 3.
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EBERTEC
SA

 AU CAPITAL DE : 5.000.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : AIN SEBAA

 ALLEE DES CITRONNIERS

CASABLANCA

R.C : N°1117
زياد7 رأسلال الشركة

العامة  الجلعية  ملحضر  وفقا 

 EBERTEC SA لشركة  اإلستثنائية 

 2121 املنعقد7 بتاريخ فاتح ديسلبف 

قرر الشركاء ما 0لي :
من  الشركة  رأسلال  رفع 

إلى  درهم   5.111.111.11

جالل  من  درهم   31.111.111.11

آدد  أسهم   2111 وإنشاء  إصدار 

بقيلة 2.511  لسهم واحد.
القانون  من   6 البند  تعد0ل 
اإلآتلاعي للشركة  رأسلال الشركة.

اإلآتلاعي  القانون  تنسيق 

و-21  78- 2 القوانين  مع  للشركة 
للقانون7-96   املعدلة والكاملة    9

املتعلق بالشركات مجهولة االسم.

الضلان  أسهم  عدد  تعد0ل 

أسهم    3-7 البند  تعد0ل  وبالتالي 

الضلان.

السجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجاري 

ديسلبف 2121 تحت رقم 759258.
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT   AV. MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

LION OF THE EASTشركة
ش.م.م

رأسلال : 11.111.11  درهم

املقر اإلآتلاعي : 57  تجزئة الوفاق 

تاز7 -تاز7

تعد0ل
جاص  توقيع  ذي  عقد  بلوآب 

2121 قرر شركاء  6  ديسلبف  بتاريخ 

 LION OF THE EAST  SARL شركة

ما 0لي :

6 و7 من القانون  تعد0ل الفصل 

األسا�سي للشركة.

السيد  باع   : الحصص  تفويت 

من  حصة   331 0ونس  موزازي 

إلى  الشركة  في  حصصه  مجلوع 

السيد موزازي محلد.

الفصل 6 :

الشركة  في  املساهلات  أصبحت 

على الشكل التالي :

 67.111 محلد  موزازي  السيد 

درهم.

الكريم  عبد  موزازي  السيد 

33.111 درهم.

الفصل 7 :

في  الشركة  رأسلال  حدد 

11111.11  لفائد7  الشركاء :

السيد موزازي محلد 671 حصة.

 331 السيد موزازي عبد الكريم 

حصة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاز7  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

ديسلبف   29 بتاريخ   621 رقم  تحت 

.2121
 بلثابة مقتطف وبيان
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EURL KS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 

بشريك وحيد

مقرها اإلآتلاعي : 379 شارع محلد 

الخامس، شقة   مكرر الرباط

حل الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ديسلبف    5 بتاريخ  العادي  الغيف 

ش.م.م   EURL KS لشركة   21 8

الوحيد  الشريك  قرر  بشريك وحيد 

للشركة ما 0لي :

حل الشركة.

بوستة   حيا7  السيد7  تعيين 

كلصفية للشركة.

اجتيار العنوان : 379 شارع محلد 

الرباط  مكرر،  شقة    الخامس، 

كلقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 2  فبفا0ر 9 21 تحت 

رقم 99553.

41 P

SUPER CERAME
سوبيف صيفام

شركة مساهلة

رأسلالها : 211.111.111.11 درهم

مقرها اإلآتلاعي : 239 شارع محلد 

الخامس الدارالبيضاء

سجلها التجاري عدد 7 789

بلقت�سى مداوالت مجلس اإلدار7 

من قبل   2121 0ونيو    5 املنعقد في 

الشركة تقرر ما 0لي :

من  بنزاكور  فؤاد  السيد  عزل 

مهامه كلد0ر عام منتدب.

تعيين السيد محلد األشم كلد0ر 
عام منتدب آد0د بدال منه.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
نوفلبف    1 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121 تحت عدد  75375.
ملخص قصد النشر

42 P

SOCIETE SAMOUA
SARL AU

 7561 RUE SIDI AAADI HAY
RACHAD TIFLET

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبف   25 بتاريخ  العادي  الغيف 

2121 لشركة سلوى.
لشركة  النهائية  التصفية  تم 
مسؤولية  ذات  شركة  سلوى 

محدود7 بشريك واحد.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
0نا0ر  212   21 بتاريخ  بالخليسات 

تحت رقم 6 .
43 P

JRH CONSULTING
SARL

REDIMERE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تحلل 
الصفات التالية بتاريخ 5 ديسلبف 

2121
 REDIMERE  : اإلآتلاعي  اللقب 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7.
لها  الشركة   : اإلآتلاعي  الهدف 
هدف أ0ضا في املغرب كلا في الخارج :

األشغال املتعدد7 في البناء.
املعامالت  آليع  عام،  وبشكل 
املالية التجارية أو الصناعية أو املالية 
مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية  أو 
أو  الشركة  بلوضوع  مباشر  غيف  أو 
لصالح مصالحها،بلا في ذلك التعاون 
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بجليع أشكاله مع آليع العلليات أو 

الشركات أو الشركات التي لديها كائن 

ملاثل أو ملحق.
درهم    111.111.11  : رأس املال 

فئة  من  حصة    1.111 إلى  مقسم 

11  درهم للحصة.

  1.111 أمين  محلد  لحلودي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .

ابن  شارع   ،79  : املقر اإلآتلاعي 

 ،6 شقة رقم  الثاني،  الطابق  سينا، 

الرباط أكدال.

التسييف : لحلودي محلد أمين.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التسجيل  رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري 78977 .

44 P

PUNTO AUTO
SARL AU

تعد0الت قانونية
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

0نا0ر   7 املنعقد بلقر الشركة بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد للشركة   212 

ما 0لي :

 PUNTO تغييف تسلية الشركة من

 BEN ALI AVANT إلى   AUTO

.GARDE

تغييف مقر الشركة من شارع محلد 

الخامس قسارية مانولو بوآدور إلى 

تجزئة النور رقم 2 2 بوآدور.

تغييف نشاط الشركة : 

أشغال وجدمات بيع مواد البناء .

تجار7 عامة .

اإلستيفاد والتصد0ر.

بكتابة  تم    : القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212   22 بتاريخ 

. 97/212 

45 P

A&A KHADAMAT
SARL

أ أ جدمات

ش.م.م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212   7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 ذات املواصفات التالية :

ش.م.م  جدمات  أ أ   : التسلية 

لشركة   A&A KHADAMAT SARL

ذات مسؤولية محدود7.

الهدف اإلآتلاعي : 

استشارات إدارية.
املقر اإلآتلاعي : رقم 525  رقم 5 

حي السالم أكاد0ر.

99 سنة ابتداء   : املد7 اإلآتلاعي 
من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري 

عدا إذا تم الحل املسبق أو التلد0د .

من  :0تكون  اإلآتلاعي  الرأسلال 

11.111.11  درهم.

تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 

أ0تولال عبد الحافظ.

بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 

0نا0ر   21 بتاريخ  بأكاد0ر  التجاري 

للسجل   98133 عدد  تحت   212 

التحليلي رقم 75835.

46 P

 INSTITUT SCIENTIFICAL

SMART SCHOOL PRIVE

I3S
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

7 0نا0ر  212 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :

 INSTITUT  : ااتسلية 

 SCIENTIFICAL SMART SCHOOL

.PRIVE I3S

الهدف : مؤسسة جاصة.

61 قطاع  : رقم  العنوان التجاري 

  تجزئة النصر عين عود7 تلار7.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
إلى  مقسلة  درهم    11111.11 في 
درهم    11 بقيلة  حصة    111

للحصة.
تم تعيين السيد سالم   : التسييف 
غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  ملولو 

محدود7.
99 سنة  : مد7 علر الشركة  املد7 

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكلة اإلبتدائية بتلار7 تحت رقم 

 78 3  بتاريخ 22 0نا0ر  212.
47 P

OUJJA ENGINEERING شركة
CMOPANY
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس  تم  0نا0ر  212    7 بتاريخ 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  تحلل  وحيد  بشريك 

التالية :
 OUJJA  : التسلية 

.ENGINEERING CMOPANY
الهدف :

واالستقصائية  الدراسات  مكتب 
والبحوث.

هندسة مدنية.
استيفاد وتصد0ر.

العنوان التجاري : رقم   علار7   
الطابق األول حي الفردوس مسيف7   

تلار7.
الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
إلى  مقسلة  درهم    11111.11 في 
درهم    11 بقيلة  حصة    111

للحصة.
السيد  تعيين  تم   : التسييف 
مصطفى اآا كلسيف للشركة ملد7 غيف 

محدود7.
99 سنة  : مد7 علر الشركة  املد7 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بتلار7 تحت رقم 

785 3  بتاريخ 22 0نا0ر  212.

48 P

NORWICH TOURS
SARL AU

  5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات  0نا0ر  212 

وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :

.NORWICH TOURS : التسلية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلآتلاعي :

مقاول نقل البضائع.
  11111.11  : الشركة  رأسلال 

حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 

الواحد7  للحصة  درهم    11 فئة 

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي:

  111 الرحاوي  السيد مصطفى 

حصة.

التأسيس  من  سنة   99  : املد7 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

 السنة املالية : من فاتح 0نا0ر  إلى 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحيا7  عين   7  : املقراإلآتلاعي 

3، الصخيفات تلار7.

املسيف : السيد مصطفى الرحاوي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 3 767

49 P

BTP ROMA
SARL AU

  5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس  تم  0نا0ر 212 

وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص التالية :
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.BTP ROMA : التسلية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلآتلاعي :

إنشاءات  أو  أعلال  مقاول 

متنوعة.
  11111.11  : الشركة  رأسلال   

حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 

الواحد7  للحصة  درهم    11 فئة 

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي:

  111 مساعدي  هشام  السيد 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

: من فاتح 0نا0ر إلى  السنة املالية   

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة عين     3  : املقراإلآتلاعي 

روز، تلار7.

املسيف : السيد هشام مساعدي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 3 769

50 P

STE. AZIZ BOIS MAROC
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : 1679 LOT

 SIDI ABDELLAH HAY FATH

LAAYAYDA SALE

 STE. اإلستثنائي  لللحضر  تبعا 

 AZIZ BOIS MAROC SARL AU

املؤرخ في 7 ديسلبف 2121.

تجزئة    679  : بالعنوان  الكائنة 

سيدي عبد هللا قطاع الفتح العيا0د7 

سال تقرر ما 0لي :

حل الشركة طبقا لللاد7  3 من 

وتسلية  للشركة  األسا�سي  القانون 

طوالة عبد العزيز كلصفي للشركة.
تم باإل0داع رقم السجل التجاري 

رقم  بسال  اإلبتدائية  لللحكلة 

 3579 تاريخ  2 0نا0ر  212.

51 P

ZAHAR AUTO
SARL

ش.ذ.م.م
تأسيس

بتلار7  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
في 7  0نا0ر  212، تم تحرير القوانين 
األساسية ل ش.ذ.م.م مليزاتها كالتالي :
ZAHAR AUTO  : التسلية 

ش.ذ.م.م.
السلع  املتالشيات،  بيع   : الهدف 

واالكسسوارات املستعللة ؛
السيارات  غيار  قطع  تاآر 

املستعللة ؛
معدات النقل  كراء،  شراء،  بيع، 

املستعللة.
املقر : رقم 15 شارع الحسن األول 

حي العبادي الطابق األول تلار7.
درهم    11.111  : املال  رأس 
  11 فئة  حصة    111 على  مقسم 
درهم للواحد7 اكتتبت وحررت كلها 

من طرف :
 371  : بنعي�سى  الزاهر  السيد 

حصة ؛
 331  : السيد الزاهر سيف الد0ن 

حصة ؛
 331  : الخامس  الزاهر  السيد 

حصة.
تسيف الشركة ملد7 غيف   : التسييف 
الزاهر  السيد  طرف  ىلن  محدود7 

الخامس.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح 0نا0ر 

وتنتهي في  3 ديسلبف.
0وم  من  تبتدئ  سنة   99  : املد7 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
اإلمضاء : تسند مهلة التوقيع مع 
املؤسسات  وآليع  البنكية  الوكالة 
الوحيد  التوقيع  جالل  من  املالية 

للسيد الزاهر الخامس.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بتلار7  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
0نا0ر   22 بتاريخ    3 777 تحت رقم 

.212 
52 P

HOME GARDE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدود7 

جصائصها كالتالي :

HOME GARDE : التسلية

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

الحراسة.

األول  الطابق   : االآتلاعي  املقر 
رقم 15 علار7 97 زنقة نابول املحيط 

الرباط.

مائة أالف   : رأس املال االآتلاعي 

ألف  إلى  مقسم   ( 11.111( درهم 

)111 ) حصة قيلة كل واحد7 مائة 

درهم )11 ).

التسييف : تم تعيين السيد7 هشام 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  القلوس 

الوطنية A785577 كلسيف7 للشركة 

وملد7 غيف محدود7.

وضع  تم  القانوني  اإل0داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 79117 .

53 P

CORYAD
بلقت�سى آلع عام استثنائي حرر 

في الرباط 9  0نا0ر  212 قرر الشريك 

الوحيد للشركة CORYAD ما 0لي :

زياد7 رأس املال :

رأس  زياد7  الشركاء  قرر 

مال0ين  )ثلانية  ب  الشركة  مال 

من  لتغييفه   (8.111.111( درهم 

جلسة  درهم)   25.111.111(

إلى  درهم  مليون  وعشرون 

ثالثة وثالثون مليون   (33.111.111(

 (81.111( إنشاء  طريق  عن  درهم 

سهم آد0د من فئة درهم )11.111  

درهم) للواحد.

سيتم تنفيذ رأس املال عن طريق 

للشركاء  الجري  الحساب  تحويل 

الدائنين إلى مبلغ 8.111.111.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر   25 بتاريخ     1793 تحت رقم 

.212 

54 P

STAFFUS
SARL AU

بلقت�سى آلع عام استثنائي حرر 
في الرباط بتاريخ 22 0نا0ر  212 قرر 

 STAFFUS الشريك الوحيد للشركة 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما 0لي :

 GRACILA السيد7  تعيين 

مشاركة  كلسيف7   DECENA UCAG

للشركة ملد7 غيف محدد7 واملحافظة 

عبد  األسود  أبو  السيد  إدار7  على 

الصلد.
القانون  من    3 املاد7  تعد0ل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر   25 بتاريخ     1518 تحت رقم 

.212 

55 P

EVENT’S OFFICE
SARL AU

استثنائي  عام  آلع  بلقت�سى 
قرر   2121 0ونيو    6 حرر في الرباط 

 EVENT’S للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م   OFFICE

الوحيد ما 0لي :

الذي  الشركة  نشاط  توسيع 

أصبح كالتالي :

تنظيم املناسبات ؛

النقل السياحي ؛

إدار7 الفنادق ؛

أعلال مختلفة.

النظام  من   3 املاد7  تعد0ل 

األسا�سي.
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بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212    7 بتاريخ 

.  1277

56 P

MAGHREB TOOB MA
SARL

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

0وليو 2121، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدود7، مليزاتها كالتالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود7.

 MAGHREB TOOB  : التسلية 

.MA

الغرض االآتلاعي للشركة :

غرض الشركة في املغرب :

أنواع  آليع  وتسويق  تصنيع 

من  وألواح  اإلسلنتي،  الياآور 

الخرسانة ؛

شراء وبيع آليع املنتجات واملواد 

واملعدات ؛

التجارية  العلليات  عام  وبشكل 

التي  واملنقوالت  العقارية،  املالية، 

مباشر7  غيف  أو  مباشر7  عالقة  لها 

بالغرض اإلآتلاعي أو بغرض ملاثل 

أو مرتبط وتلكن من تنلية أنشطة 

الشركة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح 0نا0ر 

وتنتهي في  3 ديسلبف من كل سنة.

املقر االآتلاعي : 5  شارع األبطال 

شقة رقم 7 أكدال الرباط.

من تقييد  عاما ابتداء   99  : املد7 

الشركة في السجل التجاري.

0تحدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

الرأسلال االآتلاعي في مبلغ اثنا عشر 

إلى  مقسم  درهم،   ( 2.111( ألف 

حصة اآتلاعية بقيلة   ( 21( مائة 

درهم للحصة الواحد7،   ( 11( مائة 

ومخصصة  ومحرر7  كليا  مسجلة 

للشركاء كل حسب حصته :

حصة   71 أحلد  حريت  السيد 

اآتلاعية ؛

السيد نور الد0ن النفاع 71 حصة 

اآتلاعية ؛

حصة   71 املر�سي  رشيد  السيد 

اآتلاعية ؛

املجلوع 21  حصة اآتلاعية.

عرفي  عقد  بلقت�سى   : التسييف 

تعيين  تم   ،2121 0وليو   21 بتاريخ 

املسيف0ن التاليين ملد7 غيف محدود7 :

السيد حريت احلد املزداد بتاريخ 

للبطاقة  الحامل    967 ديسلبف   2

القاطن ب   A265967 الوطنية رقم 

حي العوفيف زنقة 2 رقم 32 الرباط.

املزداد  النفاع  الد0ن  نور  السيد 

الحامل    969 مارس   8 بتاريخ 

 A7181 3 رقم  الوطنية  للبطاقة 

القاطن ب بلوك أ رقم   قصر البحر 

العكاري الرباط.

املزداد  املر�سي  رشيد  السيد 

الحامل    973 0وليو   7 بتاريخ 

 BE625711 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 5 7 رقم  القاطن ب درب آران زنقة 

الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط :   767 .
من أآل التلخيص والنشر

التسييف

57 P

D.N CHERREK
شركة محدود7 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : الطابق الثالث

فضاء مكتب الهدى، مكتب رقم 9 

شارع األميف7 عائشة القنيطر7

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل   : أوال 

بالقنيطر7 بتاريخ 8 0نا0ر  212، حرر 

محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

تحلل املواصفات التالية :

D.N CHERREK  : التسلية

الهدف : هدف الشركة :

مقشد7.

الطابق الثالث،   : املقر االآتلاعي 

فضاء مكتب الهدى، مكتب رقم 9 ، 

شارع األميف7 عائشة القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

حدد رأس   : الرأسلال االآتلاعي 

املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 

درهم    11 حصة بقيلة    111 على 

للحصة الواحد7 موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

السيد شرك جالد 111  حصة.

املجلوع : 111  حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 

املسيف الوحيد السيد شرك جالد.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

ثانيا : اإل0داع القانوني

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

0نا0ر     9 بتاريخ  بالقنيطر7  التجاري 

 212 تحت رقم 58299.

58 P

NABILOS MAROC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : رقم  7، املغرب 

العربي  A، بئف الرامي، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 NABILOS MAROC  : التسلية 

TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : رقم  7، املغرب 

العربي  A، بئف الرامي، القنيطر7.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع.

املقاولة في نقل املراسالت.

املقاولة في نقل املستخدمين.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد نبيل كنون 111  حصة.

املد7 : 99 سنة.

نبيل  السيد  إلى  أسند   : التسييف 

كنون.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 58285 بتاريخ 9  0نا0ر  212.

59 P

ENJOY TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

0نا0ر  212.    7 بتاريخ  بالقنيطر7، 

 ENJOY TRANS تأسيس شركة  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.

7 شارع  23 رقم   : املقر االآتلاعي 

ميلوزا  فلوري     إقامة  أنوال 

القنيطر7.

نقل   : االآتلاعي  الهدف 

املستخدمين.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تنلية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
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زا0د  السيد   : إلى  أسند  التسييف 

اوحدو أشرف.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ : 11.111  

درهم مقسلة إلى 111  حصة بقيلة 

اكتتابها  سدد  للواحد7  درهم    11

وتوزيعها كالتالي :

  111 السيد زا0د اوحدو أشرف 

حصة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطر7 

بتاريخ   58327 بالقنيطر7 تحت رقم 

21 0نا0ر  212.
من أآل املستخرج واإلشار7

60 P

SERVICES D’ESPOIR شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 .2121 0نا0ر    5 بتاريخ  بالقنيطر7، 

 SERVICES شركة  تأسيس  تم 

شريك  ذات  ش.ذ.م.م   D’ESPOIR

وحيد.

املقر االآتلاعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز رقم 7 القنيطر7.

نقل   : االآتلاعي  الهدف 

املستخدمين.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تنلية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

السيد  : إلى  أسند   التسييف 

بن ادريس أ0وب.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ : 11.111  

حصة    111 إلى  مقسلة  درهم، 

سدد  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

  111 أ0وب  ادريس  بن  السيد 

حصة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 

التجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطر7 

بتاريخ   58375 بالقنيطر7 تحت رقم 

 2 0نا0ر  212.
من أآل املستخرج واإلشار7

61 P

STE NIZ MAT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

املقر االآتلاعي :  3، شارع أنوال

ومحلد القري، علار7 منار

مكتب رقم 5، القنيطر7

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

 2 0نا0ر  212 ومصحح اإلمضاءات 

بلصالح تصحيح اإلمضاءات ملد0نة 

القنيطر7 تم إعداد القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد باملواصفات التالية :

 STE NIZ MAT SARL  : التسلية 

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 الشريك الوحيد.

املقر االآتلاعي :  3، شارع أنوال 

مكتب  منار،  علار7  القري،  ومحلد 

رقم 5، القنيطر7.

من  الغرض   : االآتلاعي  الهدف 

بشكل  الشركة في املغرب أو جارآه، 

مباشر أو غيف مباشر، سواء لنفسها أو 

لغيفها أو مساهلة في :

سيارات  األآر7،  سيارات  مقاول 

لنقل األشخاص باإلراد7.

مقاول نقل األفراد.

املدن ملختلف  بين  النقل  مقاول 

األعلال أو البناء.

العلليات  آليع  عام،  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  آليعها 

بشكل مباشر أو غيف مباشر بالهدف 

االآتلاعي لتطوير الشركة.

املد7 : حددت مد7 الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة    11.111 الشركة في 

على 111  حصة من فئة 11  درهم.

  11.111 0اسين  السيد مطوحي 

درهم 111  حصة اآتلاعية.

الشركة يسيفها السيد   : التسييف 

مطوحي 0اسين وذلك ملد7 غيف محدد7.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

ملد0نة  التجاري  السجل  بلصلحة 

القنيطر7 بتاريخ 21 0نا0ر  212 تحت 

رقم  11 8.

62 P

األستاذ عبد الفتاح الشافعي

موثق

BL20

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

محرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

طرف  من  0نا0ر  212،   6 بتاريخ 

األستاذ عبد الفتاح الشافعي، املوثق 

تم وضع القانون  بلد0نة القنيطر7، 

املسؤولية  ذات  للشركة  التأسي�سي 

املحدود7، بالبيانات امتية :

BL21 SARL : التسلية

نشاط  وتسييف  تدبيف   : الغرض 

 RESTAURANTION املقهى واملطعم

.CAFETERIE

 91.111  : االآتلاعي  املال  رأس 

درهم.

حصة،   911  : مجلوع الحصص 

بقيلة 11  درهم للحصة الواحد7.

الشركاء  طرف  من  مؤدى 

ومخصص كالتالي :

 751  : بناني  أمين  محلد  السيد 

حصة.

السيد علي لحو : 225 حصة.

السيد7 سليف7 لحو : 225 حصة.

املد7 : 99 سنة.

العلار7  رقم  ،   : املقر االآتلاعي 

9 ، الزنقة  ، املهد0ة الشاطئ،  رقم 

القنيطر7.

مسيف الشركة : السيد محلد أمين 

بناني والسيد السعيد لحلو ملد7 غيف 

محدود7.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بالقنيطر7 : 58293.
الشافعي عبد الفتاح

موثق بالقنيطر7

63 P

BIOFEED
SARL

الرأسلال االآتلاعي : 11.111  

درهم

املقر االآتلاعي : دوار الرياح موالي 

بوسلهام

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
املساهلون  قرر   2121 ديسلبف   8

رأسلالها   BIOFEED SARL للشركة 

االآتلاعي 11.111  درهم ما 0لي :

تحويل الحصص :

اآعيدي  السيد  تحويل حصص 

عبد هللا البالغ عددها 371 حصة من 

السيد  إلى  للواحد7  درهم    11 فئة 

املهداوي عبد الحكيم.

تحويل حصص السيد7 التون�سي 

حصة من   331 البالغ عددها  نوال 

السيد  إلى  للواحد7  درهم    11 فئة 

املهداوي عبد الحكيم.

الرأسلال  0صبح  وبالتالي 

على  مقسم  للشركة  االآتلاعي 

الشكل امتي :
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الحكيم  عبد  املهداوي  السيد 

111  حصة.

تغييف النشاط االآتلاعي

تغييف النشاط االآتلاعي للشركة 

كالتالي :

استيفاد املوا�سي.

االستغالل الزراعي.

االستيفاد والتصد0ر.

تحويل الشكل القانوني للشركة

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدود7 إلى 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

شريك وحيد.

من  تل�سى  املالية  الوثائق  كل 

السيد املهداوي عبد الحكيم.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ األربعاء،  بسوق   االبتدائية 

 ،27 رقم  تحت  0نا0ر  212،    2

السجل التجاري رقم 25755.
بلثابة بيان ومقتطف

64 P

IMPDUS

SARL

الرأسلال االآتلاعي : 1.111  درهم

املقر االآتلاعي : الطابق السفلي

املغرب العربي ب 3 رقم 383

القنيطر7

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7

العام  الجلع  عقد  بلوآب 

فبفا0ر    2 بتاريخ  املؤرخ  التأسي�سي 

ذات  شركة  تأسست   ،2121

الخصائص  في  محدود7  مسؤولية 

التالية :

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

IMPDUS SARL

لها كلوضوع  الشركة   : املوضوع 

العلليات  الخارج  في  كلا  املغرب  في 

التالية :

استيفاد وتصد0ر معدات صناعية.

الرأسلال   : االآتلاعي  الرأسلال 

درهم    1.111 في  محدد  االآتلاعي 

  11 حصة بقيلة    11 مقسلة إلى 

الشكل  الواحد7 على  للحصة  درهم 

التالي :

اليوبي محلد 51 حصة.

اعدي حسن 51 حصة.

املقر  0وآد   : االآتلاعي  املقر 

الطابق  بالقنيطر7،  االآتلاعي 

السفلي املغرب العربي ب 3 رقم 383.

املد7 : مد7 الشركة محدد7 في 99 

سنة ابتداء من 0وم التأسيس.

ويسيفها  الشركة  0د0ر   : اإلدار7   

غيف  ملد7  محلد  اليوبي  املسؤول 

محدود7.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

لقرار  تبعا  0ضاف  أو  0وزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني  اإل0داع  تم   : اإل0داع 

بالقنيطر7،  االبتدائية  باملحكلة 

بتاريخ 6 0نا0ر 2121، تحت رقم  7، 

السجل التجاري 58163 القنيطر7.
بلثابة بيان ومقتطف

65 P

LE GRAND LABO
شركة ذات مسؤولية محدود7 

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 سبتلبف   31 بالقنيطر7 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

محدود7 ذات الخاصيات التالية :

LE GRAND LABO : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7.

املوضوع االآتلاعي : 

صناع أسنان.

بائع مواد األسنان.

املد7 : 99 سنة.

تلد0د   D بلوك   3 مكتب   : املقر 

5-7 مغرب العربي القنيطر7.

درهم    11.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.

إلهام  بجو  السيد7   : الحصص 

 511 511 حصة والسيد7 بجو ناد0ة 

حصة.

كلسيف7  إلهام  بجو   : التسييف 

للشركة ملد7 غيف محدود7.

السجل التجاري رقم :  5773.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإل0داع  تم 

بالقنيطر7،  االبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم   ،2121 0وم فاتح ديسلبف 

.5773 

66 P

STE ANIMEDIS

شركة ذات مسؤولية محدود7

الخاص  عرفي  عقد  بلقت�سى 

املنعقد  عادي  الغيف  العام  بالجلع 

بتاريخ  2 ديسلبف 2121 قرر الشركاء 

وباإلآلاع ما 0لي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزياد7 

رأسلال  ليصبح  درهم    11.111

الشركة 2.611.111 درهم.

رأسلال  الزياد7 0صبح  بعد هذه 

الشركة كالتالي :

السيد رامي صبفي 3111  حصة 

أي ما يعادل 311.111.  درهم.

  3111 علاد  البوعزاوي  السيد 

  .311.111 يعادل  ما  أي  حصة 

درهم.

املجلوع : 2.611.111 درهم.

وقد تم اإل0داع القانوني لللشركة 

بالقنيطر7،  االبتدائية  باملحكلة 

2121، تحت رقم  28 ديسلبف  بتاريخ 

.81713

السجل التجاري رقم : 71579.
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MURAD TEAM
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 ديسلبف    1 بالقنيطر7 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

ذات  وحيد  بشريك  محدود7 

الخاصيات التالية :

MURAD TEAM : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك وحيد.

املوضوع االآتلاعي : 

مقاول نقل األشخاص.

مقاول أشغال مختلفة أو بناء.

املد7 : 99 سنة.

املقر : 23 رقم 7 شارع أنوال علار7 

الزهور    مكتب ميلوز7 القنيطر7.

درهم    11.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.

  111 مراد  بريبان   : الحصص 

حصة.

كلسيف  مراد  بريبان   : التسييف 

للشركة ملد7 غيف محدود7.

السجل التجاري رقم :  7 58.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإل0داع  تم 

0وم  باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7، 

3  0نا0ر  212، تحت رقم  7 58.
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SALIDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 ديسلبف    1 بالقنيطر7 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

ذات  وحيد  بشريك  محدود7 

الخاصيات التالية :
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SALIDA TRANS : االسم
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك وحيد.
املوضوع االآتلاعي : 

مقاول نقل األشخاص.
مقاول أشغال مختلفة أو بناء.

املد7 : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 7 شارع أنوال علار7 

الزهور    مكتب ميلوز7 القنيطر7.
درهم    11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.
  111 الرحالي محلد   : الحصص 

حصة.
الرحالي محلد كلسيف   : التسييف 

للشركة ملد7 غيف محدود7.
السجل التجاري رقم : 58275.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإل0داع  تم 
0وم  باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7، 
9  0نا0ر  212، تحت رقم 58275.
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INOVA DRINKS
شركة ذات مسؤولية محدود7

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   21 9 0ونيو   7 بالقنيطر7 بتاريخ 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الخاصيات التالية :
INOVA DRINKS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدود7.

املوضوع االآتلاعي : 
صانع مشروبات غازية.

بائع مشروبات مياه غازية ومياه 
معدنية بالجللة.

استيفاد وتصد0ر.
املد7 : 99 سنة.

الصناعية  املنطقة   97  : املقر 
البلد0ة القنيطر7.

درهم    11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7

 BESTCORP - 711  : الحصص 

حصة.

السيد بنعيجة منيف 311 حصة.

السيد الجلولي وسام 311 حصة.

السيد السليمي حسام   : التسييف 

وبنعيجة منيف كلسيف0ن للشركة ملد7 

غيف محدود7.

السجل التجاري رقم : 52857.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإل0داع  تم 

بالقنيطر7،  االبتدائية  باملحكلة 

رقم  تحت   ،21 9 أغسطس   8 0وم 

.52857
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STE FIDCONET SARL

SOCIETE AU CAPITAL DE  11.111 DHS

SOCIETE ZO.AMINE OPTIC
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 فبفا0ر   6 بتاريخ  بالقنيطر7، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحلل  والتي  املحدود7 

التالية :

 ZO.AMINE شركة   : التسلية 

OPTIC ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 لشريك وحيد.
رقم    61 شارع   : املقر االآتلاعي 

3529 حي النهضة القنيطر7.

الهدف االآتلاعي : بائع النظارات.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تنلية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

السيد محلد   : التسييف أسند إلى 

أمين العسري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة كل  من  ديسلبف  إلى  3   0نا0ر 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

رأس املال حدد في مبلغ 11.111  
حصة    111 إلى  مقسلة  درهم، 
سدد  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
 : العسري  أمين  محلد  السيد 

111  حصة.
: قيدت الشركة  اإل0داع القانوني 
بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
بتاريخ  بالقنيطر7 تحت رقم  5 58 

3  0نا0ر  212.
من أآل املستخرج واإلشار7

فيدكونيط
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 STE MYO
PARAPHARMACIE

شركة ذات املسؤولية املحدود7
بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : بقعة 3 ، املغرب 
العربي B3، متجر رقم 7، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE MYO  : التسلية 

PARAPHARMACIE SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.
املقر االآتلاعي : بقعة 3 ، املغرب 

العربي B3، متجر رقم 7، القنيطر7.
موضوع الشركة :

بيع مواد التجليل بالتقسيط.
الصيدليات  مستلزمات  بيع 

.PARAPHARMACIE
الطبي  التجهيز  مستلزمات  بيع 

.ORTHOPEDIQUES
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 
محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد عجاج سليف 111  حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد عجاج   : التسييف 

سليف.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم  5838 بتاريخ  2 0نا0ر  212.
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BENRAMI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : 31، شارع اإلمام 

علي، مكتب رقم 2، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 BENRAMI TRANS  : التسلية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : 31، شارع اإلمام 

علي، مكتب رقم 2، القنيطر7.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

  111 بنفامي  العالي  عبد  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

السيد إلى  أسند   :  التسييف 

عبد العالي بنفامي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم  5826 بتاريخ 8  0نا0ر  212.
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SOCIETE OLBABELLA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : مكتب رقم 3،

العلار7 رقم  ، بلوك D توسعي

املغرب العربي، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 SOCIETE  : التسلية 

OLBABELLA SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

 ،3 رقم  مكتب   : االآتلاعي  املقر 

توسعي،   D بلوك  رقم  ،  العلار7 

املغرب العربي، القنيطر7.

موضوع الشركة :

الحالقة والتجليل.

العنا0ة بالجسم.

الحالقة  مواد  وتصد0ر  استيفاد 

والتجليل.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 511 علباني  سكينة  السيد7 

حصة.

علباني  الزهراء  فاطلة  السيد7 

511 حصة.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند إلى السيد7 سكينة 

علباني.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 58379 بتاريخ  2 0نا0ر  212.
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SOCIETE MON CARRELAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد
رأسلالها : 1.111  درهم

مقرها االآتلاعي : متجر رقم   2

بلوك F، أوالد اوآيه، القنيطر7

قفل الشركة
والتشطيب على السجل التجاري

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ بالقنيطر7  عادي   الغيف 

ومسجلة بتاريخ   ،2121 ديسلبف   28

 STE لشركة   2121 ديسلبف   29

الشريك  قرر   MON CARRELAGE

الوحيد ما 0لي :

النهائي  القفل  على  املصادقة 

السجل  على  والتشطيب  للشركة 

التجاري.

إبراء مصفي الشركة وإعفائه من 

مهامه.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81977.
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 SOCIETE SMS

EQUIPEMENTS
ش.م.م بشريك وحيد

تغييف املقر االآتلاعي
بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 

 6 بتاريخ  بالقنيطر7،  مؤرخ  العادي 

0نا0ر  212، تم ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي من 23 زنقة 

رقم  مكتب  فلوري     إقامة  أنوال 

املساكنة  عقد  )إلغاء  القنيطر7   7

 ADISTANCE CENTER عند شركة 
رقم   : التالي  العنوان  إلى   SARL AU

توسعي املغرب العربي بئف رامي    17

الشرقية القنيطر7.

إلى أن التسييف أسند  مع اإلشار7 

الحامل  بوداك  سهيل  السيد  إلى 

أو   G712 96 لبطاقة التعريف رقم 

السيد أحلد بوداك الحامل لبطاقة 

واإلمضاء   C35 132 رقم  التعريف 

ألحد الطرفين.

اإل0داع  تم   : بالسجل  اإل0داع 

التجاري  السجل  بلصلحة  القانوني 

بالقنيطر7  االبتدائية  املحكلة  لدى 

0نا0ر  بتاريخ  2   8 131 رقم  تحت 

.212 
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FITAH AHMED TRANS
SARL AU

بلقت�سى العقد العرفي املحرر في 

0نا0ر  212، تم   22 القنيطر7 بتاريخ 

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 FITAH AHMED  : التسلية 

TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

الغرض : النقل الشخ�سي والنقل 

املدر�سي ونقل البضائع واإلرساليات.
زنقة   7 رقم   : االآتلاعي  املركز 

 23 مكتب  فلوري     علار7  أنوال 

القنيطر7.

درهم    11.111  : الرأسلال 

حصة اآتلاعية    111 مقسلة إلى 

بقيلة 11  درهم للحصة الواحد7.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

5% االحتياطي القانوني    : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسييف  قانونيا  عين   : التسييف 

الشركة وملد7 غيف محدود7 :

السيد احلد الفيطح.

املحكلة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 21 0نا0ر  

 212 تحت رقم 58325.
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 PHARMACIE ELBAZ

MOUNIA
SARL AU

بلقت�سى العقد العرفي املحرر في 

0نا0ر  212، تم   22 القنيطر7 بتاريخ 

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 PHARMACIE ELBAZ : التسلية

MOUNIA SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

الصيدالني  املنتج   : الغرض 

بالتفصيل.

القرية   : االآتلاعي  املركز 

 A52 القنيطر7  مكرن  النلوذآية 

املحل 2.

درهم    11.111  : الرأسلال 

حصة اآتلاعية    111 مقسلة إلى 

بقيلة 11  درهم للحصة الواحد7.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

5% االحتياطي القانوني    : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسييف  قانونيا  عين   : التسييف 

الشركة وملد7 غيف محدود7 :

السيد7 مونية الباز.

املحكلة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 7  0نا0ر  

 212 تحت رقم 58333.
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STE SIEMD
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها االآتلاعي : 11.111  

درهم

مقرها االآتلاعي : الحي الصناعي

زنقة الجاحظ، القنيطر7

بتاريخ املحرر  املحضر   بلقت�سى 

الشركاء  قرر   ،2121 ديسلبف   28

للشركة  االآتلاعي  الغرض  تغييف 

ليصيف كالتالي :
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العربات  هياكل  وإصالح  تركيب 

الثقيلة والصناعية.

مقاول في األوراش الحد0د0ة.

الصناعية  امليات  إصالح 

والعربات الثقيلة )ميكانيك وإصالح).

بالسجل  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية  لللحكلة  التجاري 

0نا0ر  212    8 بتاريخ  بالقنيطر7 

تحت رقم 81938.
بلثابة مقتطف وبيان

املسيف
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SOTMED
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

رأسلالها االآتلاعي : 11.111  

درهم

مقرها االآتلاعي : القنيطر7

زاوية زنقة سعد زغلول وآليل 

صدقي، إقامة نهيلة، الشقة 3

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 بشريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  بلوآب 

تأسست   ،2121 ديسلبف   27 بتاريخ 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص التالية :

إسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

»صوطليد» ش.ذ.م.م. بشريك وحيد.

لها كلوضوع  الشركة   : املوضوع 

فياملغرب كلا في الخارج :

مقاولة في أشغال البناء واألشغال 

املختلفة.

في  محدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

بالكامل  مكتتبة  درهم    11.111

آ0ت  السيد  الوحيد  الشريك  باسم 

أوهلو محلد.

القنيطر7، زاوية   : املقر االآتلاعي 

صدقي،  وآليل  زغلول  سعد  زنقة 

إقامة نهيلة، الشقة 3.

املد7 : مد7 الشركة محدد7 في 99 

سنة ابتداء من 0وم التأسيس.

ويسيفها  الشركة  0د0ر   : اإلدار7 

بطاقة  محلد،  أوهلو  آ0ت  السيد 

  1 ملد7   G313352 تعريفه الوطنية 

سنوات قابلة للتجد0د تلقائيا.

5% لالحتياط القانوني،    : األرباح 

لقرار  تبعا  0ضاف  أو  0وزع  والباقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

بالقنيطر7، وقيدت بالسجل التجاري 

0نا0ر    7 بتاريخ   58 95 رقم  تحت 

.212 
بلثابة مقتطف وبيان

املسيف الوحيد

80 P

األستاذ مصطفى الشريف

موثق

مكتب رقم 37 علار7 بن زروال ساحة الحنصالي 

الجد0د7

AS RIAD

ش.ذ.م.م

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

من  مبفم  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

الشريف،  مصطفى  األستاذ  طرف 

ديسلبف   23 بتاريخ  موثق بالجد0د7، 

األسا�سي  القانون  إعداد  تم   ،2121

املحدود7،  املسؤولية  ذات  لشركة 

حيث جصائصها كالتالي :

التسلية : AS RIAD ش.ذ.م.م.

الهدف : اإلنعاش العقاري.

البيضاء،  الدار   : املقر االآتلاعي 

املجاطي،  أحلد  شارع   ، 3 آنفا، 

 ،8 رقم  األول،  الطابق  األلب، 

املعاريف، آنفا.

من توقيع  99 سنة ابتداء   : املد7 

القانون األسا�سي.

  11.111 في  حدد   : الرأسلال 

حصة    111 إلى  مقسم  درهم 

اآتلاعية بقيلة 11  درهم للحصة.

التسييف : عهد ل :

الساكن  الرايس  جالد  السيد 

امينة  زنقة  البيضاء  الدار  املعاريف 

بنت وهب ط 3 ش 5، الحامل لبطاقة 

.C6998 9 التعريف الوطنية رقم

تم تقييد الشركة املسلا7 أعاله في 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

بالجد0د7 تحت رقم 786215.
قصد النشر

81 P

BAHLOUL EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : زاوية شارع محلد 

الد0وري ومحلد عبده

إقامة كاميليا، الطابق الثاني

مكتب رقم 27، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 BAHLOUL EXPRESS : التسلية

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

شارع  زاوية   : االآتلاعي  املقر 

محلد الد0وري ومحلد عبده، إقامة 

رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  كاميليا، 

27، القنيطر7.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 511 القادر  عبد  بهلول  السيد 

حصة.

 511 الد0ن  نور  بهلول  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.
أسند إلى السيد بهلول   : التسييف 

عبد القادر.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 58273 بتاريخ 8  0نا0ر  212.

82 P

MATYOUNI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 31.111 درهم

املقر االآتلاعي : حي اوريد7
رقم 278، القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 MATYOUNI TRANS  : التسلية 

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

حي اوريد7 رقم   : املقر االآتلاعي 

278، القنيطر7.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

الشركة في مبلغ 31.111 درهم مقسم 

إلى 311 حصة اآتلاعية بقيلة 11  

بكاملها،  محرر7  للواحد7،  درهم 

الشركاء على  وموزعة   مكتتبة، 

كالتالي :

  11 أ0وب  الشرودي  السيد 

حصة.

السيد بودهبي عزيز 11  حصة.

السيد متيوني محلد 11  حصة.

املد7 : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسييف 

الشرودي أ0وب.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 58379 بتاريخ  2 0نا0ر  212.

83 P

DEPUIS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : متجر رقم 2

زنقة لبنان، إقامة الصفاء

القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 9  ديسلبف 2121، 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدود7  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :

DEPUIS SARL AU : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : متجر رقم 2، زنقة 

لبنان، إقامة الصفاء، القنيطر7.

موضوع الشركة :

بيع املواد الغذائية.

تاآر بقال بالتقسيط.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد7 بوزبع زينب 111  حصة.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند إلى السيد7 بوزبع 

زينب.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 58393 بتاريخ 22 0نا0ر  212.

84 P

LADIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : 77، زنقة علرو

بن العاص، إقامة إسلاعيل

مكتب رقم 7، القنيطر7

السجل التجاري رقم 9 582

القنيطر7

استدراك جطإ

استدراك جطإ وقع بالجريد7 

الرسلية عدد 5679

بتاريخ 3 فبفا0ر  212

عوض :

املقر االآتلاعي : دوار اوالد مو�سى 

آوطة، سيدي الطيبي - القنيطر7.

0قرأ :
زنقة علرو   ،77  : املقر االآتلاعي 

بن العاص، إقامة إسلاعيل، مكتب 

رقم 7 - القنيطر7.

الباقي بدون تغييف.

85 P

KBM INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : 31، شارع اإلمام 

علي، مكتب رقم 2، القنيطر7

السجل التجاري رقم 58259

القنيطر7

استدراك جطإ

استدراك جطإ وقع بالجريد7 

الرسلية عدد 5679

بتاريخ 3 فبفا0ر  212

عوض :

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

تسييف االستغالالت الفالحية.

0قرأ :

موضوع الشركة : منعش عقاري.

الباقي بدون تغييف.

86 P

INNOVACERAME
 قطاع د، شارع أبو بكر الصد0ق، 

رقم 689، حي الرحلة، سال
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم   2121 ديسلبف    7
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

املواصفات التالية :
االسم : ا0نوفاسيفام.

البناء  بيع مواد   : غرض الشركة 
ومستلزماته.

شارع أبو بكر  قطاع د،   : العنوان 
الصد0ق، رقم 689، حي الرحلة، سال.
درهم    11.111  : املال  رأس 
حصة اآتلاعية    111 مقسلة إلى 

من فئة 11  درهم ملنوحة إلى :
حصة   511 نجيب محرز   السيد 

ما مجلوعه 51.111 درهم ؛
 511 مصطفى  اغاوس  السيد 

حصة ما مجلوعه 51.111 درهم.
التسييف : يعهد التسييف إلى السيد 
حي  بسال،  القاطن  محرز،  نجيب 
كريلة، زنقة العنبف7، 7  ب.ت.و رقم 
أ7 386  والسيد اغاوس مصطفى، 
زنقة  االنبعات،  حي  بسال،  القاطن 
رقم  ب.ت.و   ،2 7 رقم  فتوح،  باب 

أب635895.
مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ توقيع النظام األسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 االبتدائية بسال بتاريخ  2 0نا0ر  212 

السجل التجاري رقم 32729.
87  P

 STE ATLANTIC SARDINE
ANCHOVIES TANTAN

ASAT SA
AU CAPITAL DE : 10.000.000 MAD

 SIEGE SOCIAL : AGADIR
QUARTIER INDUSTRIEL ANZA

RC : 13961
تغييف املقر االآتلاعي

العامة  الجلعية  ملحضر  وفقا 
االستثنائية لشركة ASAT SA املنعقد 
2121 قرر الشركاء  2 ديسلبف  بتاريخ 

ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تغييف 

املنطقة  الكائن حاليا في أكاد0ر انزا، 

شارع   : التالي  املقر  إلى  الصناعية 

 الجيش امللكي، إقامة املنزه 3، بلوك ب 

الطابق 2 الشقة 80030,207 أكاد0ر.

للقانون األسا�سي   7 تعد0ل البند 

للشركة املتعلق باملقر االآتلاعي.

السجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

التجاري بأكاد0ر بتاريخ    سبتلبف 2121 

تحت رقم 8 962.

88 P

ك.م طرونس ر.ج

TEL : 0669 15 99 55

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212   25 0وم  بالقنيطر7 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية :

التسلية : ك.م طرونس ر.ج.

7 شارع  23 رقم   : املقر االآتلاعي 

 ،7 مكتب  فلوري،  علار7  أنوال، 

ميلوزا، القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

موضوع الشركة : نقل املستخدمين، 

االستغالل  تسييف  البضائع،  نقل 

الفالحي.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسييف 

بنحدوش قاسم.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطر7  االبتدائية  باملحكلة 

0نا0ر  212 سجل تجاري   25  بتاريخ 

رقم 7 577.

89 P
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MEDEXC
 SARL

AU CAPITAL DE 100.000DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APPT 4 AGDIR RABAT

RC : 142575 RABAT

تعد0ل

العام االستثنائي  الجلع  بلوآب 

بتاريخ   MEDEXC شركة   بلقر 

على  االتفاق  تم   2121 نوفلبف    5 

ما 0لي :

قبول دجول مساهلين آدد.

قبول تفويت حصص اآتلاعية 

كالتالي :

حصة اآتلاعية من   31 تفويت 

املجيد  عبد  مساوي  السيد  طرف 

لصالح السيد عليلو مصطفى ؛

حصة اآتلاعية من   21 تفويت 

لصالح  محلد  كروش  السيد  طرف 

السيد عليلو مصطفى ؛

حصة اآتلاعية من   31 تفويت 

لصالح  محلد  نجيب  السيد  طرف 

السيد فنيش سليف ؛

حصة اآتلاعية من   21 تفويت 

طرف السيد القرموني طارق لصالح 

السيد فنيش سليف ؛

حصة اآتلاعية من    1 تفويت 

طرف السيد القرموني طارق لصالح 

السيد7 الودغيفي سار7 ؛

تفويت 1  حصص اآتلاعية من 

لصالح  محلد  كروش  السيد  طرف 

السيد7 الودغيفي سار7 ؛

تفويت 31 حصص اآتلاعية من 

طرف السيد7 بوسوني جلود لصالح 

السيد7 الودغيفي سار7.
القانون  من  و7   6 املاد7  تعد0ل 

األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

مع التغيفات السابقة.

التجارية  باملحكلة  اإل0داع  تم 

26 0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 
رقم 571.

90 P

JANNA DE BATIMENT
SARL AU

تحويل املقر االآتلاعي
الغيف  العام  الجلع  لقرارات  تبعا 

 2121 نوفلبف   6 بتاريخ  العادي 

 2121 ديسلبف    9 بالرباط  مسجل 

تقرر ما 0لي :

تقرر تحويل مقر الشركة من شارع 

علار7  محلد بن عبد هللا الركراكي، 

الرباط  36، شقة رقم العرفان،  رقم 

 ،37 رقم  دحلان،  بن  تجزئة   إلى 

حي كريلة، سال.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم السجل التجاري 32683.

91 P

PHYTO EL HADAD
SARL AU

سيدي اعلر الحا�سي املركز، سيدي 

اعلر الحا�سي، بلقصيفي

السجل التجاري : 365

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

2121 تم تأسيس شركة  23 سبتلبف 

باملواصفات امتية :

.PHYTO EL HADAD : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

الغرض االآتلاعي :

شراء، بيع، استيفاد وتصد0ر املواد 

وامليات الفالحية، املواد الكيلاوية، 

أغذ0ة  املبيدات الحشرية والنباتية، 

املاشية ونقل هذه املواد ؛

كراء آليات النقل ؛

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بأغراض الشركة.

املقر : سيدي علر الحا�سي املركز، 

سيدي اعلر الحا�سي، بلقصيفي.

تأسيس  من  سنة   99  : املد7 

الشركة.

  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

درهم مقسم إلى 111  حصة اآتلاعية 

من فئة 11 درهم للواحد7 محرر7 من 

طرف الشريك الوحيد السيد الحداد 

نور الد0ن 111  حصة اآتلاعية.
نور  الحداد  السيد   : التسييف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الد0ن، 

كلسيف   GN56658 رقم  الوطنية 

للشركة ملد7 غيف محدود7.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

ديسلبف من  فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 

كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
ضبط املحكلة االبتدائية بلقصيفي 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 365 بتاريخ 8 أكتوبر 2121.

92 P

RNC VALLEY
تأسيس شركة محدود7 املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I  

بطنجة 0وم 7 0نا0ر  212 تلت صياغة 

محدود7  لشركة  التأسي�سي  القانون 

املسؤولية الخصائص التالية :

.RNC VALLEY : التسلية

جدمات  تقد0م   : الهدف 

تكنولوآيا املعلومات.

ابراهيم  ساحة   : املقر االآتلاعي 

الروداني، إقامة بتهوفن II، الطابق 3 
رقم 82، طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيس الشركة.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

في مبلغ 1.111 .

الشركة  تسييف  عهد   : اإلدار7 

Mr.DERAMONT SAMUEL JEAN-

.MARC

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

غا0ة  3 ديسلبف.

تم اإل0داع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 

 التجارية بطنجة بتاريخ 9  0نا0ر  212 

تحت رقم  88   .

93 P

BLUE SPACE
SARL AU

AU CAPITAL DE 500.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : 56

 LOTISSEMENT MARBOUHA
 RUE 7 N°55 AIN CHOK,

CASABLANCA
بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 
تم   2121 أكتوبر   27 العادي بتاريخ 

إقرار ما 0لي :
كربة،  حلز7  السيد  استقالة 
للتعريف  الوطنية  البطاقة  حامل 
رقم BH782666 من منصبه كلسيف 
وتعيين مكانه امنسة هاآر صغيفي، 
للتعريف  الوطنية  البطاقة  حاملة 
وحيد7  كلسيف7   BK629823 رقم 

للشركة لفتف7 غيف محدود7.
من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 
درهم   511.111 درهم إلى    11.111
  11 بقيلة  سهم   5111 إلى  مقسم 
بالكامل  مكتتب  سهم  لكل  درهم 
ومدفوع بالكامل ومخصص لللساهم 
الوحيد : السيد رضوان صبيف، حامل 
رقم  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

BH537571 5111 أآزاء.
تم اإل0داع القانوني في قلم املحكلة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

7  أكتوبر 2121 برقم 779773.
94 P

ائتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
   ، شارع ولي العهد، طنجة

 STE PAUL MAKLOUF
COHEN ENERGY-CONSEIL

SARL AU
بول مكلوف كوهن إنيفجي كونسيي 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
مقرها االآتلاعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حليلة، فوق الطابق 
األر�سي، رقم 6 

رأسلالها : 51.111 درهم
س.ت : 66375

الزياد7 في رأسلال الشركة
بلوآب قرارات الشريك الوحيد 
إنيفجي  »بول مكلوف كوهن  للشركة 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م  كونسيي» 
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 2121 ديسلبف    5 بتاريخ  الوحيد 

مقرها  درهم،   51.111 رأسلالها 

حريري،  شارع  طنجة،  االآتلاعي 

إقامة حليلة، فوق الطابق األر�سي، 

السيد بول مكلوف كوهن   ، 6 رقم 

بصفته املسيف الوحيد للشركة وذلك 

قرر  االآتلاعية،  الحصص   لجليع 

ما 0لي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزياد7 

درهم   351.111 إلى  درهم   51.111

الحساب  من  االقتطاع  طريق  عن 

مجلوع  في  وذلك  للشركاء  الجاري 

311.111 درهم.

من القانون  و7   6 تغييف الفصول 

األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

 التجارية بطنجة بتاريخ 21 0نا0ر  212 

تحت رقم 238389.
مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكنيك أسيسطانس

95 P

M.C TECH

توسيع غرض الشركة
نقل مقر الشركة

I - إن الجلعية العامة غيف العاد0ة 

للشركة   2121 فبفا0ر   3 املنعقد7 في 

شركة   M.C TECH الحاملة لتسلية 

رأسلالها  محدود7،  مسؤولية  ذات 

التجاري  )السجل  درهم    1.111

الدار البيضاء 2985 7) قد :

أكدت توسيع غرض الشركة   -   

ليشلل التصنيع واملتاآر7 في آليع 

آليع  وجاصة  املصنعة  املنتجات 

منتجات النسيج.

بنسليلان،  إلى  نقلت   -  2

النشاط  قطب  الصناعية،  املنطقة 

مقرها   BR-3 آزأ7  االقتصادي، 

 265 البيضاء،  بالدار  سابقا  الكائن 

شارع الزرقطوني، رقم 92.

-  قررت تعد0ل نص الفصلين   3

الثالث والخامس من النظام األسا�سي 

نتيجة لذلك.

II - تم القيام باإل0داعين القانونيين 

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

للدار البيضاء بتاريخ 7  ديسلبف 2121 

وبكتابة الضبط   757367 تحت رقم 

لبنسليلان  االبتدائية  املحكلة  لدى 

بتاريخ 23 ديسلبف 2121 تحت رقم  .

املعنية  الشركة  قيد  تم   -  III

بالسجل التجاري لبنسليلان بتاريخ 

من   6573 تحت رقم  0نا0ر  212   7

السجل التحليلي.
املدبرون

96 P

SFM EXPERTS

نقل مقر  الشركة
تعد0ل تالزمي للنظام األسا�سي

إقفال الفرع التابع
نها0ة مهام مد0ر الفرع التابع

بلوآب الجلعية العامة غيف   -  I

 العاد0ة املنعقد7 في 27 ديسلبف 2121 

 SFM لتسلية  الحاملة  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   EXPERTS

درهم    51.111 رأسلالها  محدود7 

البيضاء  الدار  التجاري  )السجل 

 7771) قد :

البيضاء  الدار  إلى  النقل  قررت 

الخطابي،  الكريم  عبد  شارع   ،76

بالدار  املتواآد سابقا  الشركة  مقر 

شارع  األحباس،  برج  البيضاء، 

الجيش امللكي.

للفصل  التالزمي  التعد0ل 

الخامس من النظام األسا�سي.

قررت إقفال الفرع التابع املوآود 

بن  عالل  زنقة  البيضاء  7،  بالدار 

عبد هللا، الطابق الرابع.

مد0ر  ملهام  نها0ة  تالزميا  الوضع 

الفرع التابع املعني السيد عبد القادر 

بوجريص.

القانوني  باإل0داع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

0نا0ر  212   5 بتاريخ   للدار البيضاء 

تحت رقم 761338.
املدبرون

97  P

ائتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

   ، شارع ولي العهد، طنجة

STE CME WINDFARM SAFI

SA

الشركة س.إم.أو ويندفارم اسفي 

ش.م

رأسلالها : 311.111 درهم

مقرها االآتلاعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حليلة، فوق الطابق 

األر�سي، رقم 6 

س.ت : 69769

تعيين أعضاء املجلس اإلداري
الخاص  املحضر  بلوآب 

املنعقد  اإلداري  املجلس  بلداوالت 

 2121 ديسلبف  بتاريخ  2  بطنجة 

»س.إم.أو ويندفارم  للشركة املسلا7 

 311.111 رأسلالها  ش.م  اسفي» 

طنجة،  االآتلاعي  مقرها  درهم، 

فوق  حليلة،  إقامة  حريري،  شارع 

تقرر   ، 6 رقم  األر�سي،   الطابق 

ما 0لي :

 SIMON BERT السيد  استقالة 

Y.NEERINCKX البلجيكي الجنسية، 

املزداد سنة 26 0وليو 983 ، الحامل 

 EN37338  رقم السفر  لجواز 

والقاطن ببلجيكا.

الشركة  بتعيين  عللا  اإلحاطة 

»ويندفيز0ون اسفي هولد0نغ ب.ف» 

وتجد0د  اإلداري  باملجلس  عضوا 

كرئيس  النظيف  حسن  السيد  وال0ة 

»س.إم.أو  لللجلس اإلداري للشركة 

ويندفارم اسفي ش.م».

اإلداري  املجلس  أعضاء  وبالتالي 

الجدد ملثلة كامتي :

السيد حسن النظيف، مغربي بلجيكي 

سبتلبف    9 سنة  املزداد  الجنسية، 

972 ، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

تلار7،  بالرباط،  القاطن   LE2299

الهرهور7، تجزئة الزهر7 رقم 6  ؛

 LEON JOANNES السيد 

 ،HUBERTUS MARIE VANKAN

سنة  املزداد  الجنسية،   الهولندي 

لجواز  الحامل    957 سبتلبف    5

والقاطن   NP9 12C66 رقم  السفر 

بهولندا ؛

ويندفيز0ون اسفي هولد0نغ ب.ف 

رقم  التجاري  السجل  في  املسجلة 

وامللثلة  73336917 مقرها بهولندا، 

 LEON JOANNES في شخص السيد

.HUBERTUS MARIE VANKAN

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بطنجة في تاريخ 8  0نا0ر  212 

تحت رقم 238297.
مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكنيك أسيسطانس

98 P

 INTERCOMPTOIR
SARL

مقرها االآتلاعي : علار7 31 الشقة 

رقم 8، شارع موالي احلد الوكيلي، 

الرباط

رأسلالها : 1.111  درهم

السجل التجاري : 38729 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 28 نوفلبف 

أكتوبر   28 بتاريخ  واملسجل   21 9

 INTERCOMPTOIR لشركة   21 9

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدود7 قرر ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

الشقة   31 علار7   : العنوان   من 

شارع موالي احلد الوكيلي،   ،8 رقم 

علار7   : إلى العنوان الجد0د  الرباط 

أكللان،  شارع   ،22 رقم  الشقة   73

سيدي علي، الرباط.
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 : االآتلاعي  الهدف  تلد0د 

تجهيز،  األشغال العامة لإلنشاءات، 

نجار7 وأملنيوم أعلال  دهان،  طالء، 

الحالية  التوزيع  وشبكات  الكهرباء 

التنسيق،  كبيف7،  األعلال   ،MT/BT

مراقبة وإدار7 أعلال التطوير والبناء، 

إدار7 االتصاالت،  املراقبة بالفيد0و، 

الطباعة،  منتجات  مطبوعات، 

منتجات  والتصوير،  االستنساخ 

املناظر  تهيئة  والتنظيف،  الصيانة 

الطبيعية واملساحات الخضراء.

من  و7   3 البند  بالتالي  تعد0ل 

القانون األسا�سي.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعاد7 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 8  0نا0ر  212 تحت رقم 338.

99 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية

SIS WORKS

رقم   علارW 7 مجلوعة 2 إقامة 

الخيزران   شارع طارق بن زياد، 

تلار7

استداك جطإ وقع بالجريد7 الرسلية 

عدد 5595 بتاريخ 22 0نا0ر 2121.

القانوني  اإل0داع  تم   : من  بدال 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بتلار7 بتاريخ 8  أكتوبر 9 21 تحت 

رقم  5 66.

تم اإل0داع القانوني بكتابة   : 0قرأ 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   21 9 أكتوبر    8 بتاريخ 

. 13551

الباقي بدون تغييف.

100 P

STE YOUBA CONCEPT
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

شركة  تأسيس  تم  0نا0ر  212    7

الشريك  محدود7  مسؤولية  ذات 

الوحيد لها املواصفات التالية :

 STE YOUBA  : التسلية 

.CONCEPT

الهدف االآتلاعي :

أشغال النجار7 املختلفة للخشب 

والصلب واألملينيوم ؛

نقل  البناء،  أو  مختلفة  أشغال 

البضائع.

 ،2 السالم  حي   : االآتلاعي  املقر 

تجزئة ارقية الناكة، رقم 1 ، تيفلت.

املد7 : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

في 11.111  درهم مقسلة إلى 111  

درهم    11 من  اآتلاعية  حصة 

من  مكتتبة  االآتلاعية  للحصة 

الشريك الوحيد :

111  حصة  السيد فتاح محلد 

اآتلاعية.

السيد  عين   : الشركة  تسييف 

فتاح محلد وكيال للشركة مع آليع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  II

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

تحت رقم 3  بتاريخ 9  0نا0ر  212.
للنسخ والبيان

الوكيل

101 P

OUSSKA BUREAUTIQUE
تأسيس

ديسلبف  فاتح  بتاريخ  بعقد عرفي 

2121 وضع النظام األسا�سي للشركة 

ذات املسؤولية املحدود7 ذو الشريك 

الوحيد مليزاتها كالتالي :

 OUSSKA  : التجاري  االسم 

.BUREAUTIQUE

الرأسلال : 11.111  درهم مقسلة 

إلى 111  حصة كل واحد7 11  دراهم 

منحت للشريك الوحيد :

الحامل  كشاني،  أسامة  السيد 

 AS537  رقم الوطنية  للبطاقة 

111  حصة.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

املقر االآتلاعي : علار7 31 شقة 8 

شارع موالي أحلد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

وشراء  بيع   : االآتلاعي  املوضوع 

وجدمات  املكاتب  ولوازم  معدات 

معلوماتية.

املد7 : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

في السجل التجاري.

السيد أسامة كشاني،   : التسييف 

 AS537  الحامل للبطاقة الوطنية رقم

ملد7 غيف محدود7.

باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 

ديسلبف   28 بتاريخ  للرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 78585 .

102 P

STE BROSSTRAV
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

SECT 4 N93 ZERDAL, SALE

0وم  حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2121 ديسلبف   9

شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الواحد بالخصائص التالية :

BROSSTRAV ش.م.م   : التسلية 

ذات الشريك الواحد.

الهدف : 

مقاولة لنقل البضائع ؛

مقاول في أشغال أجرى ؛

استيفاد وتصد0ر.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7 مقسلة 

على الشركاء كامتي :

السيد رو�سي جالد 111  حصة.
املقر االآتلاعي : قطاع 7 رقم 93 

زردال، سال.
التسييف : رو�سي جالد.

املد7 : مد7 الشركة 99 سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم 

.32689
بلثابة مقتطف وبيان

103 P

BOUSKOURA IMMOBILIER
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلال االآتلاعي : 11.111  درهم
الدار البيضاء 7 زنقة اإلمام مسلم، 

الوازيس
السجل التجاري 276697

بلقت�سى الجلع العام الغيف العادي 
3 21 قرر  نوفلبف    9 املنعقد بتاريخ 

الشركاء ما 0لي :
املصادقة على تفويت 511 حصة 
مريم  السيد7  طرف  من  اآتلاعية 
 BINA نزيه الشرقاوي لفائد7 شركة 

BAYTI ش.م.م ؛
املصادقة على تفويت 81  حصة 
محلد  السيد  طرف  من  اآتلاعية 
 BINA BAYTI لفائد7 شركة  بوزوبع 

ش.م.م ؛
حصة   51 املصادقة على تفويت 
محلد  السيد  طرف  من  اآتلاعية 
بوزوبع لفائد7 السيد الحسن براد7 ؛

املصادقة على تفويت 1   حصة 
محلد  السيد  طرف  من  اآتلاعية 
سعد  محلد  السيد  لفائد7  بوزوبع 

براد7 ؛
املصادقة على تفويت 71  حصة 
محلد  السيد  طرف  من  اآتلاعية 
السالم  عبد  السيد  لفائد7  بوزوبع 

براد7.
للشركة  القانوني  النظام  تعد0ل 

وتحيينه.
بالسجل  القانوني  اال0داع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  التجاري 
بتاريخ   537781 تحت رقم  البيضاء 

9  ديسلبف 3 21.
104 P
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رواق أغشيتيكتيغ آند 

كونسيلتينغ
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : رقم 36 ، الطابق 

الثاني، شقة رقم 7، شارع القاهر7، 

كوماتراف  ، تلار7

بتلار7  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 

القوانين  وضع  تم  0نا0ر  212   7

األساسية لشركة محدود7 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املليزات 

التالية :

التسلية : »رواق أغشيتيكتيغ آند 

الشريك  ذات  ش.م.م  كونسيلتينغ» 

الوحيد.

الهدف : مهندس معلاري.
36 ، الطابق  املقر الرئي�سي : رقم 

شارع القاهر7،   ،7 شقة رقم  الثاني، 

كوماتراف  ، تلار7.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تكوين الشركة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

مقسم  درهم    11.111 قدره  بلا 

درهم    11 بنسبة  حصة    11 على 

للواحد7.

األرباح  من   %5 تؤجذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

السيد الرايس سليم ملد7 غيف محدود7.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 

 االبتدائية بتلار7 بتاريخ  2 0نا0ر  212 

تحت رقم السجل التجاري 773 3 .
للبيان والنشر

ستفاكلا

105 P

STE H.F TRADING
SARL AU

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 

تأسيس  تم  0نا0ر  212،   5 بتاريخ 

محدود7  لشركة  األسا�سي  النظام 

وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب املليزات التالية :

 STE H.F TRADING : التسلية -  
.SARL AU

شركة   : القانوني  الشكل   -  2
محدود7 املسؤولية لشريك الوحيد.

3 -  املقر االآتلاعي : تجزئة املركز، 
الزنقة 7 رقم 78، آرف امللحة.

7 - الغرض والغا0ة :
االستيفاد والتصد0ر ؛

نكوص.
5 - املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
6 - رأس املال الخاص : 11.111  
حصة    111 على  مقسلة  درهم 
لكل  درهم    11 فئة  من  اآتلاعية 

حصة في حوز7 الشريك الوحيد :
السيد الحرفي فريد، الحامل لبطاقة 
 GN99531 رقم  الوطنية  التعريف 

111  حصة.
7 - السنة االآتلاعية : ابتداء من 
فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.
: السيد الحرفي فريد  8 - املد0رية 

ملد7 غيف محدود7.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 
بتاريخ  بلقصيفي  بلشرع  االبتدائية 
21 0نا0ر  212 رقم السجل التجاري 

.769
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STE H.A.IMMO.MAROC
SARL AU

رأسلالها : 11.111  درهم
دوار اوالد مالة، عين الشقف، موالي 

يعقوب، فاس
السجل التجاري رقم : 67999

رفع رأسلال الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I
 2121 ديسلبف   29 بتاريخ  بفاس 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

H.A.IMMO.MAROC ما 0لي :
رفع رأسلال الشركة ب 711.111 
درهم وذلك   511.111 درهم ليصيف 

بخلق 7111 حصة آد0د7.
اإل0داع  تم  القانوني  اإل0داع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة 
 التجارية بفاس بتاريخ  2 0نا0ر  212 

تحت رقم 329/ 212.
107  P

BH CONSORTIUM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7

0قدر رأسلالها ب : 311.111 درهم

املقر االآتلاعي : 2  مكرر، زنقة 

لبنان، رقم 3، حي املحيط، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

0نا0ر    2 ومسجل في  0نا0ر  212   8

تحلل  شركة  تأسيس  تم   212 

الخصائص التالية :

.BH CONSORTIUM : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود7.

الهدف االآتلاعي :

املهرآانات  إقامة  أماكن  مشغل 

الفنية )األنشطة السياحة والتسلية) ؛

ملون الحفالت ؛

أو  )تاآيف  والتصد0ر  االستيفاد 

وسيط).

رأس املال : 311.111 درهم مقسلة 

درهم    11 حصة من فئة   3111 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبف من كل سنة ما عدا  إلى  3 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى  3 ديسلبف.

زنقة  مكرر،    2  : املقر االآتلاعي 

لبنان، رقم 3، حي املحيط، الرباط.

أ0لن احليصة  السيد   : التسييف 

ملد7  بولعجول  عزيز  محلد  والسيد 

غيف محدود7.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤجذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي 0وزع بين الشركاء.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ  2 0نا0ر  212 

التجاري  )السجل   777 رقم   تحت 

رقم 78983 ).
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 VHM PRO DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
الرأسلال االآتلاعي : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : 7  زنقة أزكر7، 

شقة رقم 7، أكدال، الرباط
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  تم  بسال،   2121 نوفلبف   26
 VHM PRO شركة  تأسيس  قانون 
شركة   DISTRIBUTION SARL
تحلل  محدود7،  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 VHM PRO  : التسلية 

.DISTRIBUTION SARL
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدود7.
الهدف االآتلاعي :

اإللكتفونية  األدوات  وتوزيع  بيع 
بالجللة ؛

سيجار7 إلكتفونية ؛
رذاذ السائل.

7  زنقة أزكر7،   : املقر االآتلاعي 
شقة رقم 7، أكدال، الرباط.

حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 
في  للشركة  االآتلاعي  الرأسلال 
  111 إلى  مقسلة  درهم    11.111
درهم    11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 
للواحد7 كلها محرر7 حسب القانون 

وموزعة على الشكل التالي :
السيد نجيب حفيظ 511 حصة 

اآتلاعية ؛
 511 اشللي  ا0ت  املختار  السيد 

حصة اآتلاعية.
تسييف  مهلة  أسندت   : التسييف 
ملد7  حفيظ  نيجب  للسيد  الشركة 

غيف محدود7.
في  الشركة  مد7  حددت   : املد7 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
اإل0داع  تم  عليه  وبناء   : اإل0داع 
القانوني للشركة باملحكلة التجارية 
تحت  0نا0ر  212   25 بالرباط بتاريخ 

رقم 1797  .
109 P
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شركة التدقيق والخبف7 ش.م.م

ARCHI 3H
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات شريك وحيد

بلقتضيات عقد عرفي حرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم  0نا0ر  212،   7

مليزاتها كالتالي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدود7 ذات شريك وحيد.
.ARCHI 3H : التسلية االآتلاعية

لها  الشركة   : االآتلاعي  الهدف 
كهدف اآتلاعي في املغرب وجارآه، 

لحسابه الخاص ولحساب الغيف :
ملارسة مهنة مهندس معلاري ؛

العلليات  كل  عامة،  وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
بالهدف االآتلاعي أو التي من شأنها 
وتطويره،  تحقيقه  على  تساعد  أن 
مقتضيات  عن  تخرج  أال  شريطة 
في  الصادر    .92. 22 رقم   الظهيف 
22 من ربيع األول 7 7  )1  سبتلبف 
  6.89 رقم  القانون  بتنفيذ   ( 993
الهندسة  مهنة  بلزاولة  املتعلق 
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعلارية 
تعد0له  تم  كلا  الوطنية  املعلاريين 
في  الصادر    . 6.56 رقم   بالظهيف 
9  من رآب 737  )27 أبريل 6 21) 

بتنفيذ القانون رقم 7 .16 .
املقر االآتلاعي : 3  زنقة البحتفي، 
كوتيي،  حي  الثاني،  الطابق   ،3 رقم 

الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.
حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 
  11.111 رأسلال الشركة في قيلة 
حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 
الواحد7  للحصة  درهم    11 فئة 
محرر7 نقدا بصفة  مكتتبة بكاملها، 
على  كامل  بشكل  وموزعة  تامة 

الشريك الوحيد.
احلدا،  زكرياء  السيد   : الشريك 
شركة،  ومسيف  معلاري  مهندس 
ابن  شارع  السالم،  بإقامة  والقاطن 
 تاشفين، علار7 ج 217، شقة رقم 1 ، 

عين برآة، الدار البيضاء.

تسيف الشركة ملد7 غيف   : التسييف 

محدود7 من طرف :

مهندس  احلدا،  زكرياء  السيد 

والقاطن  شركة،  ومسيف  معلاري 

تاشفين،  ابن  شارع  السالم،  بإقامة 

عين   ، 1 شقة رقم   ،217 علار7 ج 

برآة، الدار البيضاء.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء بتاريخ 21 0نا0ر  212 تحت 
رقم 75 786.

ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخبف7
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE  11.111 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEUTY    BUREAU N°7 KENITRA

FIX : 0537 36 02 59

LOUVRE TRANSPORTS
SARL

بالقنيطر7  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحلل  والتي  محدود7 

التالية :

 LOUVRE  : التسلية 

.TRANSPORTS

.SARL : الصيغة القانونية

الهدف االآتلاعي :

مقاول نقل بضائع ؛

أو  )التجار  والتصد0ر  االستيفاد 

الوسيط املنفذ) ؛

مقاول بناء وأشغال مختلفة.
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

درهم للحصة الواحد7 موزعة    11

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد بدر العبدالوي 511 حصة ؛

 511 العبدالوي  احلد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
23 شارع أنوال،  املقر االآتلاعي : 
 7 رقم  مكتب  فلوري     إقامة 

ميلوز7، القنيطر7.
السيد بدر العبدالوي   : املسيف0ن 

والسيد احلد العبدالوي.
رقم السجل التجاري 58295.

111 P

 FOURNITURES GENERALES
ET CLIMATISATION

ش.م.م
باجتصار FOGECLIM ش.م.م

وهب حصص اآتلاعية
تسييف الشركة

الجلع  محضر  بلقتضيات   -  I
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغيف  العام 
2121 قرر شركاء شركة  7  ديسلبف 
مسؤولية  ذات  شركة   FOGECLIM
محدود7، رأسلالها 211.111.  درهم 
البيضاء،  بالدار  االآتلاعي  ومقرها 
شارع العقيد العالم سيدي عثلان، 

علار7 ب 3، ما 0لي :
زهيف  السيد  هبة  على  املصادقة 
اآتلاعية  حصة  ل811   احلامة 

لفائد7 أبيه السيد محلد احلامة ؛
السيد7  هبة  على  املصادقة 
حصة  ل211   احلامة  مد0حة 
اآتلاعية لفائد7 أبيها السيد محلد 

احلامة ؛
املصادقة على هبة السيد محلد 
اآتلاعية  حصة  ل7111  احلامة 

لفائد7 ابنه السيد الياس احلامة ؛ 
املصادقة على هبة السيد محلد 
اآتلاعية  حصة  ل7111  احلامة 

لفائد7 ابنه السيد معاد احلامة ؛
احلامة  الياس  السيدان  قبول 

ومعاد احلامة كشريكين آد0د0ن.
تعيين كلسيف0ن ملد7 غيف محدد7 :

آنسية  احلامة،  الياس  السيد 
أغسطس   5 بتاريخ  مزداد  مغربية، 
 977 ، الساكن بحي الفرح، زنقة 98، 
والحامل  البيضاء  الدار   ،32 رقم 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE637392 ؛

آنسية  احلامة،  معاد  السيد 

 مغربية، مزداد بتاريخ    أبريل 977 ، 
 الساكن بحي الفرح، زنقة 98، رقم 32، 

لبطاقة  والحامل  البيضاء  الدار 

.BL53 8 التعريف الوطنية رقم

املسيف  احلامة  محلد  السيد 

منصبه  في  0زال  ال  للشركة  الحالي 

كلسيف ملد7 غيف محدود7.

وعليه فإن الشركة سيتم إدارتها 
تكون  وسوف  مسيف0ن   3 طرف  من 

بالتوقيع  صحيح  بشكل  ملزمة 

الوحيد ألحد املسيف0ن.

من  و5    7  ،6 الفصول  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 9  0نا0ر  212 تحت 
رقم 783 76.

ملخص قصد النشر

اكسكوب
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HODASIYA TRANS
SARL AU

في  مؤرخ  عقد  ملقررات   تبعا 

بالرباط  مسجل   2121 ديسلبف    1
القانون  تم وضع  0نا0ر  212   7 في 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية محدود7 

بشريك وحيد باملليزات التالية :

 HODASIYA شركة   : التسلية 

.TRANS

املقر االآتلاعي : إقامة النجاح  ، 

طريق مهد0ة،   ،9 الشقة   ،23 علار7 

بوشوك، سال.

والدولي  املحلي  النقل   : املوضوع 

للبضائع.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد7 حيا7 ديسكو ملد7 غيف محدد7.

11.111  درهم سعر   : الرأسلال 

11  درهم للحصة مقسلة كلا 0لي :

حيا7 ديسكو 111  حصة ؛

املجلوع 111  حصة.
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السنة االآتلاعية : تبتدئ في فاتح 
0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري رقم 32773.
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PRESENT SANI AKYOUD
ش.م.م لشريك الوحيد

شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : شارع محلد 
د0وري ومحلد عبده، إقامة كامليا، 
طابق 2، مكتب رقم 27، القنيطر7

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
تم  0نا0ر  212    8 التأسي�سي بتاريخ 
وضع نظام أسا�سي لشركة محدود7 
ذات  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

املليزات التالية :
الشكل القانوني : شركة محدود7 

املسؤولية لشريك الوحيد.
تاآر األآهز7   : الهدف االآتلاعي 
واألآهز7  األدوات  بيع  واألدوات، 

املنزلية.
 STE PRESENT SANI  : التسلية 

.AKYOUD SARL AU
املقر االآتلاعي : القنيطر7، شارع 
إقامة  محلد د0وري ومحلد عبده، 

كامليا، طابق 2، مكتب رقم 27.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تقييدها بالسجل التجاري.
في  محدد   : االآتلاعي  الرأسلال 
  111 إلى  مقسلة  درهم    11.111
للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 
الواحد7 آليعها محرر7 وموزعة على 

الشكل التالي :
السيد  ملكية  في  حصة    111

اكيود علي.
السيد  الشركة  عينت   : التسييف 
غيف  ملد7  لها  كلسيف  علي  اكيود 

محدود7.
القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

والباقي 0نقل.
فاتح 0نا0ر إلى  3   : السنة املالية 

ديسلبف.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بالقنيطر7 تحت رقم السجل 

التجاري 58719 بتاريخ 25 0نا0ر  212.
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شركة مسيانا
ش.م.م من طرف شريك واحد

تجزئة سال الجد0د7، رقم 57 

حصين، سال

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

0نا0ر    3 بتاريخ  االستثنائي للشركاء 

 212، املسجلة في الرباط بتاريخ 3  

0نا0ر  212، تقرر ما 0لي :

ش.م.م  مسيانا  الشركة  تصفية 

ش.و.

إغالق التصفية وإبراء املصفية.

إغالق السنوات املالية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  نوفلبف  212   26 بتاريخ 

.35831
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SADRA TRANS
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   2121 نوفلبف   2 0وم  بالقنيطر7 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدود7 تحلل الخصائص 

التالية :

 SADRA TRANS  : التسلية 

.SARL AU

قصبة  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

الثاني  الطابق    916 رقم  مهد0ة 

القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

النقل   : الشركة  موضوع 

الشخ�سي.

النقل السياحي والبضائع.

مكتب توريد.
  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

البادر7  بالل  إلى  أسند   : التسييف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G6718 2
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل  0نا0ر  212    2

.58 37
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CAFE HELLO
SARL AU
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   2121 أكتوبر    9 بالقنيطر7 0وم 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدود7 تحلل الخصائص 

التالية :
 CAFE HELLO SARL  : التسلية 

.AU
املقر االآتلاعي : شارع اإلمام علي 

رقم 23  إقامة مريم القنيطر7.
املد7 : 99 سنة.

موضوع الشركة : مقهى.
مطعم.

  11.111  : الشركة  رأسلال 
درهم.

هللا  عبد  إلى  أسند   : التسييف 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  اوريس 

.JB73113  الوطنية
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل  0نا0ر  212    8

.58375
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 MOMINOU BELA
HODOUD
SARL AU

اعتلاد تعد0الت على شركة محدود7 
املسؤولية لشريك واحد

العامة  الجلعية  عقد  بلقت�سى 
0ونيو   26 0وم  بالرباط  االستثنائية 
من  مجلوعة  صياغة  تلت   2121

التعد0الت :

السيد  تفويت   : تفويت حصص 
آليع  مصطفى  0وسف  فا0ز  أحلد 
حصصه )511 حصة) لفائد7 السيد 
ليصبح  محلد الحاج صالح العاني، 
واملسيف  الوحيد  الشريك  األجيف  هذا 
لجليع  واملالك  للشركة  الوحيد 

حصص الشركة بنسبة 11  باملائة.
تم تحويل   : تغييف املقر االآتلاعي 
 : الجد0د  العنوان  إلى  الشركة  مقر 
بلوك م، حي   ،9 2 ، قطاع  فيال رقم 

الرياض الرباط.
دعم   : الشركة  هدف  تغييف 
في  الثقافية  البحوث  وتشجيع 

املجاالت الد0نية.
تم إ0داع وتسجيل هذه التعد0الت 
باملحكلة   2121 ديسلبف    6 بتاريخ 

التجارية بالرباط تحت رقم 7 62.
118 P

د0وان األستاذ محلد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موالي ادريس األول، الطابق 
األول، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 1522/ 99 8  82 1522
الفاكس : 72 5  82 1522

BIM INVEST
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلال اآتلاعي : 11.111  درهم
28 زنقة الغضفة الطابق األر�سي 

 مكتب رقم   املعاريف -  
الدار البيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
األستاذ محلد رشيد التدالوي، موثق 
ديسلبف   28 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
األسا�سي  النظام  وضع   ،2121
املحدود7  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص التالية :
شركة   BIM INVEST  : التسلية 

محدود7 املسؤولية.
الهدف االآتلاعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داجل وجارج املغرب ب :
اإلنعاش العقاري ؛

العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  الصناعية  والتجارية  التقنية 
لها  التي  املنقولة  الغيف  أو  املنقولة 
عالقة مباشر7 أو غيف مباشر7 بالهدف 

االآتلاعي الهادفة إلى تطويره.
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املقر االآتلاعي : 28 زنقة الغضفة 

 الطابق األر�سي مكتب رقم   املعاريف -  

الدار البيضاء.

من  ابتداءا  سنة   99  : املد7 

تسجيلها بالسجل التجاري.

0حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

  11.111 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

حصة قيلة    111 درهم مقسم إلى 

كل واحد7 11  درهم محرر7 آليعها 

على الشكل التالي :

 91.111 آويران  احلد  السيد 

درهم.

0اسين آويران 5111 درهم.

 5111 آويران  زكرياء  السيد 

درهم.

املجلوع : 11.111  درهم.

الحصص :

حصة    111 تحدد الحصص في 

درهم    111 حصة  كل  اآتلاعية 

محرر7 آليعها على الشكل التالي :

السيد احلد آويران : 911 حصة 

اآتلاعية.

السيد 0اسين آويران : 51 حصة 

اآتلاعية.

السيد زكرياء آويران : 51 حصة 

اآتلاعية.

املجلوع : 111  حصة.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف.

تسيف الشركة ملد7 غيف   : التسييف 

احلد  السيد  طرف  من  محدود7 

آويران.

وتلتزم الشركة في آليع عقودها 

احلد  للسيد  املنفرد  بالتوقيع 

آويران.

تم اإل0داع القانوني املركز الجهوي 

  8 بتاريخ  لالستثلار بالدار البيضاء 

0نا0ر  212 تحت رقم  78591.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
 IBNOU EL KHATIB
الهاتف : 1535281535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE HEM CHEKA  
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها االآتلاعي : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : وادي بنون، دوار 
الشكة، الجلاعة القروية مرزوقة، 

تاز7
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة   شركاء  قرر   2121 ديسلبف 
شركة   «STE HEM CHEKA»

محدود7 املسؤولية، ما 0لي :
الرفع من قيلة رأسلال الشركة 
  .511.111 درهم إلى    11.111 من 
درهم من جالل مساهلات رأسلالية 

آد0د7 بلبلغ 711.111.  درهم.
اإل0داع  تم   : القانــوني  اإل0داع   -
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
  9 0وم  بتاز7  االبتدائية  لللحكلة 

0نا0ر  212 تحت رقم 33.
إمضاء : حليد اآراوي
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NEW OXFORD
SARL AU

تعد0الت قانونية
االستثنائي  العام  الجلع  إثر  على 
شركة   «NEW OXFORD« ملساهمي 
ذات  املحدود7  املسؤولية  ذات 
رأسلالها  البالغ  الواحد،  املساهم 
مقرها  والكائن  درهم    11.111
زنقة  الدشيف7،  بساحة  االآتلاعي 

73، الرقم 3، العيون، تقرر ما 0لي :
  111( حصص  مجلوع  تفويت 
لفائد7  العبا�سي  زكرياء  حصة) 

السالك البنباري.
تعيين علي سالم البنباري كلسيف 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.212 /231
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 ACHARQ ALAWSAT

IMPORT EXPORT
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 5  0نا0ر 

 212 حيث تم وضع قوانين الشركة 

ذات املليزات التالية :

 ACHARQ ALAWSAT : التسلية

.IMPORT EXPORT SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7.

املوضوع : استيفاد وتصد0ر آليع 

السلع.

وشراء  بيع  أنشطة  مختلف 

األآهز7 املنزلية.

وأي  البضائع  وتوزيع  تسويق 

نشاط ذي صلة.

مارس   25 تجزئة   : املقر الرئي�سي 
بلوك Y رقم 175  العيون.

في  الرأسلال  حدد   : الرأسلال 

إلى  مقسلة  درهم    11.111 مبلغ 

درهم    11 فئة  من  حصة    .111

موزعة كالتالي :

عبد القادر شعبان : 511 حصة.

حسين شعبان : 511 حصة.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدار7 

عبد القادر شعبان وحسين شعبان.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   212 /221

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37865
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STE LIVE EQUIPEMENT
SARL AU

غيف  العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

العادي املنعقد 0وم 29 ديسلبف 2121 

 «LIVE EQUIPEMENT« لشركة 

األمل  علار7   67 االآتلاعي  مقرها 
زنقة بوآدور سيدي ابراهيم فاس.

من  حصة    111 تفويت   -   

السيد بوطاهر محلد والسيد رصافي 

صالح الد0ن إلى السيد بوطاهر أمين 

حصة    111 0للك  أصبح  الذي 

قدرها 11.111  درهم.

بوطاهر   : واإلمضاء  التسييف   -  2

أمين.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم   -  3

رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 

621 11 2   713 بتاريخ  2 0نا0ر 
 212 رقم السجل التجاري 59239.

123 P

SOFIGEX

شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها 11.111  درهم

رقم 36 شارع عالل بن احلد آليز مراكش

DUGAST
شركة ذات مسؤولية محدود7 

لشريك وحيد
رأسلالها 11.111  درهم

رقم 7  درب محروك الزاوية 

مراكش
رقم السجل التجاري 3367 

االستثنائي  القرار  ملحضر  تبعا 

ديسلبف   9 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2121 تم تقرير ما 0لي :

  - تحويل املقر االآتلاعي للشركة 

إلى :

عدي  اوالد  دوار  فاس  طريق 

آلاعة الويدان - مراكش.

من  الرابع  الفصل  تحيين   -  2

النظام األسا�سي للشركة :

الفصل الرابع : املقر االآتلاعي.

0تواآد املقر االآتلاعي للشركة في 

: طريق فاس دوار اوالد عدي آلاعة 

الويدان - مراكش.

األسا�سي  النظام  تحيين   -  3

للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  تحت  0نا0ر  212    8 0وم 

.  9597

124 P
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DYNAMIC AUTO
شركة ذات مسؤولية محدود7 
رأسلالها 111.111.   درهم

مقرها االآتلاعي : تجزئة فيتا، رقم 
31، شارع الحسن الثاني، الحي 

الصناعي، الرباط
رقم السجل التجاري 77223
تغييف املقر االآتلاعي للشركة 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائي 
شركة  قرر شركاء   2121 ديسلبف   9
ذات  شركة   «DYNAMIC AUTO»
مسؤولية محدود7 مقرها االآتلاعي 
: تجزئة فيتا، رقم 31، شارع الحسن 
الرباط،  الصناعي،  الحي  الثاني، 
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 
التجارية  باملحكلة   77223 رقم 

بالرباط، ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

قرر الجلع العام االستثنائي تغييف 
مقر الشركة من تجزئة فيتا، رقم 31، 
شارع الحسن الثاني، الحي الصناعي، 
الرباط إلى املقر الجد0د : تجزئة فيتا، 
رقم  3، شارع الحسن الثاني، الحي 

الصناعي، الرباط.
تعد0ل قانوني : تعد0ل البند 7 من 

القانون األسا�سي للشركة.
إصالح القانون األسا�سي.

املحكلة  في  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 8 15  .
للنشر واإلعالن
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PUBLIKART RP
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها 311.111 درهم مقرها 
االآتلاعي : تجزئة فيتا، رقم 28، 
شارع الحسن الثاني، طريق الدار 

البيضاء، الرباط
رقم السجل التجاري 31333 
تغييف املقر االآتلاعي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائي 
شركة  قرر شركاء   2121 فبفا0ر    7
ذات  شركة   «PUBLIKART RP»

مسؤولية محدود7 مقرها االآتلاعي 
: تجزئة فيتا، رقم 28، شارع الحسن 
الرباط،  الصناعي،  الحي  الثاني، 
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 
التجارية  باملحكلة    31333 رقم 

بالرباط، ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

قرر الجلع العام االستثنائي تغييف 
رقم  فيتا،  تجزئة  من  الشركة  مقر 
28، شارع الحسن الثاني، طريق الدار 
الجد0د  املقر  إلى  الرباط  البيضاء، 
إقامة   ،9 سيكتور  بارود0ا،  زنقة   :
دار الرياض، العلارB 7، رقم  ، حي 

الرياض ، الرباط.
تعد0ل قانوني : تعد0ل البند 7 من 

القانون األسا�سي للشركة.
إصالح القانون األسا�سي.

املحكلة  في  القانوني  اإل0داع  تم 
0وليو    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 15767 .
للنشر واإلعالن
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PLOMITRAV
SARL

 23 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  شركاء  قرر   2121 ديسلبف 

«PLOMITRAV SARL» ما 0لي :
لشركة  املسبق  الحل 
وتعيين   «PLOMITRAV SARL»
السيد القرعاوي املحجوب كلصفي 
 2988 للشركة وعنوان التصفية هو 

حي املغرب العربي تلار7.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتلار7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.7791
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STEEL 3
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   2121 سبتلبف   7 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود7 بشريك وحيد :

.STEEL 3 : التسلية

آليع   : االآتلاعي  الهدف 

األنشطة املتعلقة بتسويق املنتجات 

املعدنية.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7 :

املصلودي  الد0ن  بدر  السيد 

111  حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   8 شقة   31 علار7   : املقر 

موالي احلد لوكيلي حسان الرباط.

الد0ن  بدر  السيد   : املسيف 

املصلودي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 7898 
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د0وان األستاذ7 صباح طوك

موثقة بالدار البيضاء

39 شارع رحال املسكيني الطابق األول رقم   

NADUSHKA BEAUTE

فسخ عقد التسييف الحر ألصل 
تجاري متلثل صالون للحالقة

التسييف  فسخ  عقد  بلقت�سى 

صباح  األستاذ7  تلقته  الذي  الحر 

بتاريخ  موثقة بالدار البيضاء   طوك، 

3  و 9  0نا0ر  212.

غريب،  ناد0ة  السيد  قامت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم C286378 والسيد7 الزهر7 رزوق 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم  WA3513 بفسخ عقد التسييف 

صباح  األستاذ7  تلقته  والذي  الحر 

بتاريخ  موثقة بالدار البيضاء  طوك، 

7 21 واملسجل بتاريخ 6  أغسطس 

 : تحت املراآع   21 7   8  أغسطس 
 RE  8611/21 7; OR
  7697/21 7 ; QCE - E
باألصل  واملتعلق   . 7B/73539
»الحالقة»  التجاري الذي يستغل في 
الطابق  البيضاء،  بالدار  الكائن 
زنقة   7 رقم   G7 األر�سي من العلار7 
باسلها  واملقيد  بوركون  الوقت  أبو 
لدى  امللسوك  التجاري  بالسجل 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
السجل  من   7 9631 رقم  تحت 
 NADUSHKA« التحليلي وتحت اسم
الغيا  العقد  تعتبف  وبهذا   «BEAUTE
امثار  كل  من  حل  في  واألطراف 

القانونية الناتجة عنه.
القانوني  اإل0داع  0تم  سوف 
لإلشهار بكتابة الضبط لدى املحكلة 

التجارية بالدار البيضاء.
لإل0داع والنشر

األستاذ7 صباح طوك

129 P

SOCIETE OH DIGITAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 ذات شريك واحد

 26 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تأسيس  تم  بالرباط   2121 نوفلبف 

شركة تحلل الصفات التالية :
 SOCIETE OH : اللقب االآتلاعي

.DIGITAL SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

واحد.
استيفاد   -    : االآتلاعي  الهدف 
 -  3 العامة؛  التجار7   -  2 وتصد0ر؛ 

أعلال متنوعة.
درهم    1.111  : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 11  حصة من فئة 11  

درهم للحصة مقسلة كالتالي :
السيد أسامة هالل 11  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املقر االآتلاعي : 28، شارع موالي 
حسان   ،5 رقم  شقة  اسلاعيل 

الرباط.
املسيف : اسامة هالل.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط،  التجارية 
بالسجل التجاري   788  بالرباط.

130 P

 SOCIETE ANN GROUP
INVEST
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 ذات شريك واحد

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
قد   21 9 0نا0ر   2 بتاريخ  الرباط  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود7 بشريك وحيد :
التسييف   : االآتلاعي  الهدف 

التجاري )االستثلارات العقارية).
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    11 إلى  مقسلة 

111.  درهم للحصة الواحد7.
السيد7 فاطلة الكغاط األندل�سي 

11  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   ،56  : االآتلاعي  املقر 
فرنسا، 37، شارع ابن سينا، الطابق 

الرابع - أكدال - الرباط.
السيد7 فاطلة الكغاط   : املسيف7 

األندل�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
 3792  املحكلة التجارية بالرباط.
131 P

NEGOLAA
SARL AU

تعد0الت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم   2121 ديسلبف   31 بتاريخ 
ذات شركة   «NEGOLAA« شركة 

 املسؤولية املحدود7 بلساهم واحد، 

درهم    11.111 رأسلالها  البالغ 

شارع  االآتلاعي  مقرها  والكائن 

سكيكيلة، رقم 886، العيون، تقرر :

اغنامي  السيد7 صوفيا  استقالة 

بصفتها مسيف للشركة.

طالب  فاطلة  السيد7  تعيين 

احلاد كلسيف7 آد0د7 للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   2121 ديسلبف  بتاريخ  3 

.3267/2121

132  P

COPRIM MAROC

SARL

تعد0الت قانونية
االستثنائي  العام  الجلع  إثر  على 

 COPRIM MAROC ملساهم شركة 

املحدود7،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   2.111.111 رأسلاها  البالغ 

والكائن مقرها االآتلاعي شارع مكة، 

رقم  8  مكرر العيون، تقرر :

تفويت 6.666 حصة من حصص 

السيد حجوي الهوري لفائد7 السيد 

آلال اشاوى.

تفويت 6.666 حصة من حصص 

السيد حجوي الهوري لفائد7 السيد 

رشيد فقيف.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات  شركة  إلى  واحد  بلساهم 

املسؤولية املحدود7.

الهوري  حجوي  السيد  تعيين 

كلسيف وحيد لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212    5 بتاريخ 

.212 / 71
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FEM LOUED DESERT CAMP
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
 28 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2121 ديسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية :
 FEM LOUED«  : التسلية 

.«DESERT CAMP
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.
آليع  وتسييف  إدار7   : املوضوع 
أنواع الوحدات السياحية والفنادق 
وآليع  والتففيه  العطالت  ومراكز 
واملوتيالت  والنزل  التخييم  أنواع 

واملجلعات السياحية.
شارع محلد   21  : الرئي�سي  املقر 
الطابق األول،  حي الفتح،  السادس، 

املكتب رقم 5 ، العيون.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  
حصة من    .111 درهم مقسلة إلى 

فئة 11  للواحد7 مقسلة كامتي :
 371  : حجوجي  محلد  السيد 

حصة.
 331  : الطالب  بن  أحلد  السيد 

حصة.
 331  : الدرهم  حسن  السيد 

حصة.
السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدار7 
بن  أحلد  والسيد  حجوجي  محلد 

الطالب.
بكتابة  تم  القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  0نا0ر  212   5 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   212 /22
التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3757 
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 STE O2F LOGISTIC
SARL

السجل التجاري 37869
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
إنشاء  تم   2121 ديسلبف   28  
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :

 O2F LOGISTIC التسلية : شركة
ش.م.م.

نقل البضائع لحساب   : النشاط 
الغيف تجار7 السلك.

زنقة تطوان حي   : املقر االآتلاعي 
 2 علار7  الثالث  الطابق  السعاد7 

العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس.
درهم    11.111  : املال  رأس 
حصة مقسلة    .111 مقسلة على 

كالتالي :
السيد عبد الرحيم وعداش : 811 

حصة.
 211  : منتاك  فاطلة  السيد7 

حصة.
التسييف : تم تعيين السيد ادريس 
الشقر والسيد عبد الرحيم وعداش 
كلسيف0ن للشركة ملد7 غيف محدود7. 

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.212 /227
135 P

 GRIN CONSTRUCTION
 METALIQUE ET GENIE

 CIVIL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بلساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 21 0نا0ر 
تم وضع قوانين الشركة ذات   212 

املليزات التالية :
 GRIN«  : التسلية 
 CONSTRUCTION METALIQUE

.«ET GENIE CIVIL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بلساهم واحد.
: أشغال تهيئة الطرقات  املوضوع 

واملسالك املختلفة.
شبكات  السائل،  تطهيف  أشغال 

املاء، الكهرباء والطرقات.
أشغال البناء والهندسة املعلارية، 

البنيات الصناعية والسكنية...
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رقم  زنقة أكفول،   : املقر الرئي�سي 

8، حي جط الرملة  1، العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    .111 درهم مقسلة إلى 

السيد  بالكامل  ويللكها    11 فئة 

عبد القادر جيفي.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدار7 

عبد القادر جيفي.

بكتابة  تم  القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 

بالسجل  تسجيلها  وتم    8 /212 

التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.378  

136 P

 GROWING GREEN
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بلساهم واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2121 6  سبتلبف 

الشركة ذات املليزات التالية :

 GROWING«  : التسلية 

.«GREEN

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

وتأآيف  وبيع  شراء   : املوضوع 

وتطوير واستغالل األرا�سي الزراعية.

وبيع وتأآيف وإدار7 وتشغيل  شراء 

العقارات الزراعية.

النباتات  آليع  وإنتاج  زراعة 

بشكل  الزراعية  املنتجات  وآليع 

عام ... الخ

املقر الرئي�سي : 21 شارع مكة، حي 

الفتح، الطابق األول، مكتب رقم 6 ، 

العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    .111 درهم مقسلة إلى 

مقسلة  للواحد7،  درهم    11 فئة 

كامتي :

 511  : الحجوجي  محلد  السيد 

حصة.

 511  : الطالب  بن  احلد  السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدار7 

بن  أحلد  والسيد  الحجوجي  محلد 

الطالب.

بكتابة  تم  القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212   5 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   212 /23

التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37573
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CARDAMOME
SARL AU

كرداموم ش.م.م ذات مساهم واحد

شركة محدود7 املسؤولية ذات 

مساهم واحد

السجل التجاري : 5 16   مراكش

تأسيس
بلقت�سى العقد املؤرخ في مراكش 

تأسيس  تم  0نا0ر  212   8 بتاريخ 

ذات  املسؤولية  محدود7  شركة 

مساهم واحد، تحلل اسم كرداموم 

مليزاتها :

العامة  التغذ0ة  متجر   : املوضوع 

التجار7  ملون،   ،«SUPERETTE»

العامة.
املقر االآتلاعي : رقم 77 ، متجر 

رقم  ، تجزئة صوفيا، مراكش.

املد7 : 99 سنة.
درهم    11.111  : املال  رأس 

مقسلة إلى 111  حصة بقيلة 11  

درهم للحصة كلها محرر7 ومجتلعة 

في 0د السيد آواد العثلاني.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

العقود  كل   : والتوقيع  التسييف 

توقع  وغيفها  البنوك  مع  واملعامالت 

من طرف السيد آواد العثلاني ملد7 

غيف محدود7.

تم الوضع القانوني لهذا التأسيس 

بلراكش  التجارية  املحكلة  لدى 

رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.  9872
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ALPHA -AVENIR
SARL AU

شركة ذ.م.م ش.و
بلقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
ALPHA -AVENIR SARL AU شركة 
مساهم  ذات  املسؤولية  محدود7 
واحد ذات رأس املال 11.111  درهم 

ما 0لي :
 37 االآتلاعي  املقر  تحويل   -   
 ،6 الشقة رقم  شارع إدريس األكبف، 
إلى  الرباط  حسان  الثالث،  الطابق 
العنوان الجد0د املحل رقم 79 تجزئة 

الرمل عين عتيق تلار7.
2 - قرر السيد عز العرب صا0ري 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
من  حصة   337 بيع   AA 5728
حلياني  محلد  للسيد  حصصه 
333 حصة من حصصه  برنو�سي و 

للسيد مروان بن الطاهر.
باإلآلاع تعيين  قرر الشركاء   -  3
مسيف  الطاهر  بن  مروان  السيد 

مشارك.
القانوني  الشكل  تحويل   -  7
املحدود7  املسؤولية  ذات  للشركة 
ذات  شركة  إلى  واحد  مساهم  من 

مسؤولية محدود7.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 1787   

بتاريخ 25 0نا0ر  212.
للبيان

139 P

 STE ALI THERAPIE
SARL AU
تأسيس

تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة باملليزات التالية :

.STE ALI THERAPIE : التسلية
 SARL  : الشكل القانوني للشركة 

.AU
مقر الشركة : رقم 5  حي الحجري 

زنقة كبدانة العيون.
النشاط االآتلاعي للشركة: 

االستيفاد  الطبيعي،  العالج 
والتصد0ر...

  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

التسييف : يعهد للسيد علي نحيلي 

ملد7 غيف محدود7. 

الشركاء : السيد علي نحيلي 111  

حصة بـ 11  درهم للحصة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 

0نا0ر    8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  51/212 .

سجل تجاري رقم 37763.

140 P

 STE NIZARBULDING
SARL AU

تأسيس
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزات التالية :

 STE  : التسلية 

.NIZARBULDING

 SARL  : الشكل القانوني للشركة 

.AU

رشيد  موالي  حي   : الشركة  مقر 

مجلوعة 5 علار7 7 العيون.

 : للشركة  االآتلاعي  النشاط 

استيفاد وتصد0ر، كهرباء عامة...
  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

عزيز  للسيد  يعهد   : التسييف 

لعشرات ملد7 غيف محدود7. 

لعشرات  عزيز  السيد   : الشركاء 

111  حصة بـ 11  درهم للحصة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 

0نا0ر    8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  79/212 .

سجل تجاري رقم 37767.

141 P

 STE ELKHAL GLOBAL
SARL AU

تأسيس
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزات التالية :

 STE ELKHAL  : التسلية 

.GLOBAL
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 SARL  : الشكل القانوني للشركة 
.AU

مقر الشركة : شارع بئف انزران رقم 
67 طرفا0ة.

النشاط االآتلاعي للشركة:
االستيفاد  نظارات،  أجصائي 

والتصد0ر...
  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.
اشرف  للسيد  يعهد   : التسييف 

الخال ملد7 غيف محدود7. 
الخال  اشرف  السيد   : الشركاء 

111  حصة بـ 11  درهم للحصة.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 
0نا0ر    8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/ 5 .
سجل تجاري رقم 37765.

142 P

CABINET CONSEIL D’EXPRTS

شركة محدود7 املسؤولية

 ذات شريك واحد

رأسلالها : 511.111.11 درهم

شارع الشهيد ضياء الرحلان قطاع   بلوك ج 

السوي�سي الرباط

 A-CALL
SARL AU

شركة محدود7 املسؤولية
 ذات شريك واحد

رأسلالها : 11.111.11  درهم
علار7 رقم 78 شقة رقم 3 الطابق 
األول ساحة أبو بكر الصد0ق حي 

أكدال الرباط
الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب 
تقرر    ،2121 أكتوبر   26  بتاريخ 

ما 0لي :
تحويل املقر اإلآتلاعي للشركة : 

 3 شقة رقم   78 من علار7 رقم   
الطابق األول ساحة أبو بكر الصد0ق 
زنقة كاميليا   8 حي أكدال الرباط إلى 

سكتور 9 بلوك أ حي الرياض.
قرر   : األسا�سي  النظام  تعد0ل 
7،من  املاد7  تغييف  الوحيد  الشريك 

النظام التأسي�سي للشركة.
املاد7 7 : املقر اإلآتلاعي :

تم تحد0د املقر اإلآتلاعي للشركة 
كاميليا  زنقة   8 التالي  العنوان  في 

سكتور9 بلوك أ حي الرياض.

تحيين النظام األسا�سي .
الوكالة للقيام باإلآراءات.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
بتاريخ 25 0نا0ر  212 رقم 1516  .
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CABINET CONSEIL D’EXPRTS
شركة محدود7 املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 511.111.11 درهم
شارع الشهيد ضياء الرحلان قطاع   بلوك ج 

السوي�سي الرباط

OLIKECH FOOD
SARL

شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها : 1.111.11 درهم

7، علار7 2، شارع النخيل، إقامة 
رياض النخيل، سكتور 23 حي 

الرياض الرباط
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
للشركة والذي عقد بتاريخ 3  0وليو 

2121، تقرر ما 0لي :
من   : الرفع من رأسلال الشركة 
1.111.11  درهم إلى 5.711.111.11 

درهم.
الشركة:   رأسلال  من  التخفيظ 
إلى  درهم   5.711.111.11 من 

111.111.11  درهم.
الوكالة للقيام باإلآراءات .

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
بتاريخ 25 0نا0ر  212 رقم 1515  .
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CABINET CONSEIL D’EXPRTS
شركة محدود7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 511.111.11 درهم

شارع الشهيد ضياء الرحلان قطاع   بلوك ج 
السوي�سي الرباط

 LABORATOIRE LEBBAR
شركة محدود7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 2.111.111.11 درهم
5 ، زنقة موالي رشيد-حسان 

الرباط
الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب 
بتاريخ 7  0وليو 2121،  تقرر ما 0لي :

املتواآد ب   : إغالق فرع الشركة 

3 شارع األميف موالي عبد هللا، الطابق 
3 الرباط وذلك ابتداء من تاريخ  رقم 

توقيع إنهاء اإل0جار.

الوكالة للقيام باإلآراءات.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
بتاريخ 25 0نا0ر  212 رقم 1517  .
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FITMAN
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : N°51 CENTRE

 COMMERCIAL SAADA AV

MOHAMED V RABAT

IF : 45665231

TP : 25104614

RC : RABAT 145199

ICE : 00239768000068

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   ،2121 مارس   6 في  بالرباط 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

مسؤولية محدود7  تحلل الخصائص 

التالية :

.FITMAN : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7.
في  حدد   : الشركة  رأسلال 

إلى  مقسلة  درهم    11.111.11

11 درهم  بلبلغ  حصة،    111

الشركة  شركاء  بين  موزعة  للحصة 

حسب التوزيع التالي :

 511 محلد  سيدي  أورضال 

حصة.

أوباري أحلد 511 حصة.
املركز  رقم  5   : اإلآتلاعي  املقر 

محلد  شارع  السعاد7،  التجاري 

الخامس الرباط.

الهدف اإلآتلاعي :
للنساء  الجاهز7  املالبس  بيع 

والرآال.
التسييف : تم تعيين السيد أورضال 

سيدي محلد مسيفا للشركة.
مسيفا  أحلد  أوباري  والسيد 

مساعدا له.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكلة التجارية بالرباط 

تحت عدد 99 75 .
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CREATIS PRIVE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 8 ALLE

 ASSAFSSAF BLOC L SECTEUR
17 HAY RYAD RABAT

IF : 47292869
TP : 25500796

RC RABAT : 148291
ICE : 002667858000068

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 بشريك واحد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   ،2121 نوفلبف   7 في  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  بشريك  محدود7   مسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :
.CREATIS PRIVE : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدود7 بشريك وحيد.

في  حدد   : الشركة  رأسلال 
إلى  مقسلة  درهم    11.111.11
11 درهم  بلبلغ  حصة،    111
ملكية  في  كلها  الواحد7،  للحصة 

السيد قيشوح عزيز .
 8 ALLE  : اإلآتلاعي  املقر 
 ASSAFSSAF BLOC L SECTEUR

.17 HAY RYAD RABAT
الهدف اإلآتلاعي :

للتعليم  مدرسة  تسييف 
الخصو�سي.

تم تعيين السيد كتاني   : التسييف 
حسني آعفر.
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بالرباط  التجاري  باملحكلة  التجاري 

تحت عدد  7829 .
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 MAGHREB RESTAURATION
CONSEIL

 SOCIETE A RESPONSABILTE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DHIRMAS

 SIEGE SOCIAL : 55 AVENUE IBN
 SINA RUE ZALAKA APT N°10

AGDAL RABAT
RC RABAT : 72613
تحويل مقر الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2121 سبتلبف    5 في  بالرباط 

الجلع العام اإلستثنائي ما 0لي:
 MAGHREB تحويل مقر الشركة 
 RESTAURATION CONSEIL
 LOT  : SARL من العنوان الكائن ب 
 NEMSIA IMM E, APPT 1, OUED
العنوان  إلى   EDDAHAB TEMARA
 55 AVENUE IBN SINA : الكائن ب
 RUE ZALAKA APT N°10 AGDAL

.RABAT
القانون  من   7 الفصل  تعد0ل 

األسا�سي للشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 2121 نوفلبف    7 بتاريخ  بالرباط 

تحت عدد 18613 .
148  P

AQUILA CAPITAL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 4, RUE

 NOPALEA, LOT 4 SECTEUR 17
 BLOC I HAY RIAD RABAT

RC : RABAT 147759

تفويت حصص
اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر 

املؤرخ في 27 نوفلبف 2121، ما 0لي :

املصادقة على تفويت 11  حصة 

 AQUILA INVEST SL شركة  من 

 YEPA KECH SARL شركة  لفائد7 

 KHOURY امللثلة من طرف السيد 

عرفي  عقد  بلقت�سى   RICHARD

مؤرخ في 27 نوفلبف 2121.

التوزيع الجد0د لرأسلال الشركة 

كالتالي :

  11 السيد امزا0تي عبد السالم 

حصة.

 YEPA KECH SARL شركة 

11 حصة.

AQUILA INVEST SL  شركة 

 811 حصة.

رئيس  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية   باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ  2 0نا0ر  212 تحت 

عدد 1771  .

149P

AQUILA CAPITAL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 4, RUE

 NOPALEA, LOT 4 SECTEUR 17

 BLOC I HAY RIAD RABAT

RC : RABAT 147759

تفويت حصص
تعيين مساعد مسيف 
إضافة عالمة تجارية

اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر 

املؤرخ في 31 ديسلبف 2121، ما 0لي :

املصادقة على تفويت 11  حصة 

من شركة AQUILA INVEST لفائد7 

عقد  بلقت�سى  بدر  ضريف  السيد 

عرفي مؤرخ في 31 ديسلبف 2121.

التوزيع الجد0د لرأسلال الشركة 

كالتالي :

 AQUILA INVEST شركة 

711حصة.

 YEPA KECH SARL شركة 

11 حصة.

السالم عبد  امزا0تي   السيد 

 11  حصة.

السيد ضريف بدر 11  حصة.

 KHOURY السيد  تعيين 

RICHARD مساعد مسيف الشركة.

 AQUILA تجارية  عالمة  إضافة 

.MINING

مالئلة القانون األسا�سي للشركة 

وفق التعد0الت املشار إليها أعاله.

باإلآراءات  القيام  صالحيات 

القانونية.

رئيس  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

26 0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 

عدد 1537  .

150 P

الرباط مارمول
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القانون  وضع  تم   2121 0نا0ر    2

األسا�سي للشركة على النحو التالي :

 RABAT MARMOL  : التسلية 

SARL ذات الشريك الوحيد.

35 بلوك ج  املقر اإلآتلاعي : رقم 

د0ور الحلر ح.ي.م الرباط.

املوضوع اإلآتلاعي : 

رجام.

 تصد0ر واستيفاد.

واألشغال مختلفة.

 : اإلآتلاعي  الشركة   رأسلال 

11.111  درهم مقسلة ومحرر7 من 

طرف مغاربة ذاتيين.

املسيف السيد مر�سي بصفته املسيف 

الوحيد للشركة ملد7 غيف محدود7.

السنة اإلآتلاعية تبتدا من فاتح 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212  تحت رقم 8 7.

151 P

شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC

 SARL

COMPTABILTE FISCALITE

TEL : N°0528.52.83.52

FAX : N°0528.52.79.82

محاسبة ضرائب شارع محلد الخامس، أوالد 

تا0لة

شركة نور ساد لألشغال
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

حي رابحة، شارع القدس، زنقة 

مراكش، أوالد تا0لة، إقليم 

تارودانت

الزياد7 في رأس املال اإلآتلاعي من 

11.111.11  درهم إلى 511.111.11 

درهم

بلقت�سى محضر مداوالت الجلع 

بتاريخ املؤرخ  اإلستثنائي،   العام 

 5  0نا0ر  212، قرر الشريك الوحيد 
السيد أ0ت املعلم جالد بشركة نور 

ساد لألشغال ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد :

اإلآتلاعي  املال  رأس  في  الزياد7 

  11.111.11 مبلغ  في  املحدد حاليا 

 711.111.11 قدره  بلبلغ  درهم، 

املال  الرأس  ليصبح  وهذا  درهم 

الجد0د هو 511.111.11 درهم وذلك 

7111 حصة إآتلاعية من  بإصدار 

فيها  اإلكتتاب  درهم    11.11 فئة 

نقدا وذلك كلا 0لي :

 7111 جالد  املعلم  أ0ت  السيد 

حصة إآتلاعية.

املجلوع : 7111 حصة إآتلاعية.

املاد7  تعد0ل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

األسا�سي  القانون  من  السابعة 

للشركة.
املال  رأس   : السابع  الفصل 

اإلآتلاعي.
للشركة  اإلآتلاعي  املال  رأس 

درهم   511.111.11 مبلغ  في  محدد 

إآتلاعية  حصة   5111 إلى  مقسم 

درهم موزعة على    11.11 من فئة 

الشكل امتي :
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 5111 جالد  املعلم  أ0ت  السيد 
حصة إآتلاعية.

املجلوع : 5111 حصة إآتلاعية.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتارودانت 0وم 22 0نا0ر  212  تحت 

رقم 77.
ملخص من أآل النشر

152 P

RIM MARBERIL
SARL AU

RC : 131709
بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
 RIM  بتاريخ 1  نوفلبف 2121 لشركة
MARBERIE رأسلالها 1111  درهم.
  193  مقرها : شارع املسيف7 رقم 
حي  املنزه ح.ي.م الرباط تقرر ما 0لي :
 51 ملكلط  مو�سى  السيد  بيع 

حصة للسيد األزعر عبد الحكيم.
استقالة السيد ملكلط مو�سى من 

التسييف.
من  مو�سى  ملكلط  السيد  براء7 

التسييف.
شاكر  عزالد0ن  السيد  تعيين 

كلسيف للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

.SARL AU
تغييف املقر اإلآتلاعي إلى العنوان 

التالي :
تجزئة الرمل 1  إقامة ليا الشقة 

  عين عتيق تلار7.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 7729 رقم  تحت  بتلار7  اإلبتدائية 

بتاريخ 5  0نا0ر  212.
153 P

MANIZ SERVICES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7 
بالشريك الوحيد

رأسلالها : 211.111.11 درهم
املقر اإلآتلاعي : علار7 رقم 6 ، 

دكان رقم 2، حي األمل، تامسنا تلار7
السجل التجاري رقم :  8 17 

العام  الجلع  محضر  بلوآب 
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 7  ديسلبف 

2121 قرر الشركاء ما 0لي :

تفويت حصص إآتلاعية :

إآتلاعية  حصة   811 تفويت 

كاملة الذي 0للكها السيد عبد اإلله 

لفائد7  الشركة  رأسلال  في  الهيشو 

السيد7 هند فهمي.

وبذلك تم تعد0ل املاد7 السادسة 

األسا�سي  القانون  من  والسابعة 

للشركة املتعلقة باملوضوع كامتي :

حصة   2111 السيد7 هند فهمي 

211.111.11 درهم.

حصة   2111  : املجلوع 

211.111.11 درهم.

شكل  اعتلاد  تم  لهذا  ونتيجة 

الشركة كامتي :

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

 MANIZ SERVICES وحيد  بشريك 

.SARL AU

للشركة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 0وم  بالرباط  التجارية  باملحكلة 

0نا0ر  212  تحت رقم 1279  .

154 P

 CLINIQUE LES

AMBASSADEURS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : LOT N°3

 LOTISSEMENT AL HOUDA

SOUISSI RABAT

RC : 115957

تعد0ل
العام اإلستثنائي  الجلع  بلوآب 

 CLINIQUE LES شركة  بلقر 

0نا0ر   6 بتاريخ   AMBASSADEURS

 212 تم االتفاق على ما 0لي :

إآتلاعية  حصة  تفويت   3  

من طرف امنسة ماحي بثينة لصالح 

السيد ماحي محلد.

زازي  للسيد  التسييف  وال0ة  انتهاء 

عبد الغني.

صباح  بنيس  السيد7  تعيين 

كلسيف7 للشركة.

املزدوج  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

والسيد  صالح  بنيس  للسيد7 

عن  زاد  فيلا  الحليد  محلد0ن 

71.111.11 درهم.

تعد0ل املاد7 رقم 73.6.7 و77 من 

القانون األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

مع التغييفات السابقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 539.

155 P

FILAMANE LOCATIONS
SARL AU

تصفية
 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 FILAMANE بالرباط  0نا0ر   21 
رأسلالها   LOCATIONS SARL AU
التجاري  سجلها  درهم    1.111
األول  بالطابق  مقرها   83393 رقم 

 2 الشقة رقم   731 املنزه علار7  حي 

يعقوب  املنصور الرباط قرر ما 0لي :

قفل التصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1569  .

156 P

SEEBEYONDTECHNOLOGY
SARL AU

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط   21 7 مارس    3

 SEEBEYONDTECHNOLOGY
درهم    1.111 رأسلالها   SARL AU

سجلها التجاري رقم  2779  مقرها 

2 ساحة أبو بكر الصد0ق الشقة  ب 
رقم 6 أكدال الرباط قرر ما 0لي :

قفل التصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1558  .

157 P

RIM HACHIM
SARL AU

DISSOLUTION
اإلستثنائي  العام  للجلع  طبقا 
للشركة  اإلآتلاعي  باملقر  تم  لذي 
وحيد  لشريك  املسؤولية  املحدود7 
قرر   RIM HACHIM SARL AU 

ما 0لي :
انحالل الشركة.

العلوي  مريم  املصفية  تعيين 
الساكنة بالشقة 3 علار7 س   إقامة 

دار البحر العيا0د7 سال.
بالعنوان  حدد  التصفية  مقر 
التالي الشقة 3 علار7 س   إقامة دار 

البحر العيا0د7 سال.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1559  .
158 P

RIAY GESTION
SARL

في  اإلستثنائي  العام  للجلع  تبعا 
محدود7  للشركة  اإلآتلاعي  املقر 

املسؤولية قرر شركاؤها ما 0لي :
 3 رقم   : اإلآتلاعي  املقر  تغييف 
علار7 عليا شارع الحوز الحي اإلداري 

الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 3 2 76.
159 P

 SERVICIOS AUXILIAIRES
 DE FORMACION
INTERNATIONAL

SAFI
 L’OUVERTURE D’UNE
SUCCURSALE A RABAT

استثنائي  عام  آلع  بلقت�سى 
الشريك  قرر  0نا0ر  212   6 بتاريخ 
 SERVICIOS للشركة  الوحيد 
 AUXILIAIRES DE FORMACION
 INTERNATIONAL SAFI

SUCCURSALE ما 0لي :
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فتح فرع للشركة في الرباط.

شقة  األول  الطابق   : الفرع  مقر 

97 زنقة نابولي املحيط  5 علار7  رقم 

الرباط.

حاتم  علاد  السيد   : التسييف 

العبدي املسيف لفرع الشركة.

بكتابة   : القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 79127  
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 BOUREGREG TRAVEL

TOURS EVENTS

SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر 6 0نا0ر 

 212 تم تكوين نظام أسا�سي لشركة 

ذات  املحدود7  املسؤولية  ذات 

شريكم وحيد جصائصها كالتالي :

 BOUREGREG  : التسلية 

.TRAVEL TOURS EVENTS

الهدف : تلارس األهداف التالية :

والنقل  األسفار  نقل  مقاول 

السياحي.

تنظيم املناسبات.

تقد0م الخدمات.

األميف  شارع   2  : اإلآتلاعي  املقر 

حسان    1 رقم  هللا  عبد  موالي 

الرباط.

 : اإلآتلاعي  املال  رأس 

11.111.11  درهم مقسم إلى 111  

حصة قيلة كل واحد7 11.11 .

التسييف : تم تعيين السيد 0وسف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الدكالي 

كلسيف   SH 81175 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملد7 غيف محدود7.

وضع  تم   : القانوني  اإل0داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 79129 .
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BOUGACINE TRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR BEN SBAA

RMEL FALAH

SOUK EL ARBAA

RC N°26939

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بسوق  واملسجل   2121 ديسلبف   6

 2121 ديسلبف    1 بتاريخ  األربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  محدود7  مسؤولية 

تم حيث   BOUGACINE TRANS 

 ما 0لي :

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

 BOUGACINE  : التسلية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك واحد.
رأس املال : حدد في 11.111.11  

قسلة    111 إلى  مقسلة  درهم 

إآتلاعية من فئة 11  درهم لفائد7:

  111 ربوح  الحسين  السيد 

حصة.

الهدف : 

نقل املستخدمين.

بن  أوالد  دوار   : اإلآتلاعي  املقر 

السبع الرمل الفالح سوق األربعاء.

املد7 : 99 سنة.

الحسين  السيد  عين   : التسييف 
ربوح مسيف للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
بسوق  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت  0نا0ر  212    9 بتاريخ  أربعاء 

التفتيبي و26939  بالسجل   38 عدد 

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV

 CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. PERAGUI TRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR MAADA

ARBAOUA SOUK EL ARBAA

RC N°26955

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بسوق  واملسجل   2121 ديسلبف   6  

وضع  0نا0ر  212   8 بتاريخ  األربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  محدود7  مسؤولية 

PERAGUI TRANS حيث تم ما 0لي :

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

.PERAGUI TRANS : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك واحد.

رأس املال : حدد في 11.111.11  

قسلة    111 إلى  مقسلة  درهم 

إآتلاعية من فئة 11  درهم لفائد7:

  111 العالكي  امحلد  السيد 

حصة.

الهدف :

 نقل املستخدمين.

املعاد7  دوار   : اإلآتلاعي  املقر 

عرباو7 سوق األربعاء.

املد7 : 99 سنة.

امحلد  السيد  عين   : التسييف 

العالكي مسيف للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 

بسوق  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ  أربعاء 

التفتيبي و26955  بالسجل   51 عدد 

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

.AV

 CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. EQUATION PROD
SARL A A.U

 ADRESSE : CITE BADRE

GROUPE B N°212

SOUK EL ARBAA

RC N°26977

  1 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بسوق  واملسجل   2121 ديسلبف 

وضع  0نا0ر  212   7 بتاريخ  األربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  محدود7  مسؤولية 

EQUATION PROD حيث تم ما 0لي:

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

.EQUATION PROD : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك واحد.

رأس املال : حدد في 11.111.11  

قسلة    111 إلى  مقسلة  درهم 

إآتلاعية من فئة 11  درهم لفائد7:

  111 املنصوري  حلز7  السيد 

حصة.

الهدف :

 أشغال الطباعة واإلعالنات.

املقر اإلآتلاعي : حي بدر مجلوعة 

ب رقم 212 سوق األربعاء.

املد7 : 99 سنة.

حلز7  السيد  عين   : التسييف 

املنصوري مسيف للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 

بسوق  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2  أربعاء 

التفتيبي و26977  بالسجل   72 عدد 

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE TRANSFERT

BENNOUNA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك واحد

 ADRESSE : N° 50 ANGLE RUE

 MLY ABDERRAHMANE ET

 RUE OMAR EL MOUKHTAR ET

 RUE IDRISS AL AKBAR RCE AL

YASMINE 14 KENITRA

RC N° 58323

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 5 0نا0ر 

بتاريخ بالقنيطر7  واملسجل   212  

6 0نا0ر  212 وضع القانون األسا�سي 

محدود7  مسؤولية  ذات  لشركة 

 STE TRANSFERT واحد  بشريك 

BENNOUNA حيث تم ما 0لي :

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

 TRANSFERT  : التسلية 

.BENNOUNA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7 بشريك واحد.

  11.111 في  حدد   : املال  رأس 

قسلة    111 إلى  مقسلة  درهم 

اآتلاعية من فئة 11  درهم لفائد7 :

  111  : بنونة  جولة  السيد7 

حصة.

الهدف : تحويل األموال.

الزاوية   51 رقم   : املقر االآتلاعي 

زنقة موالي عبد الرحلان وزنقة علر 

إقامة  االكبف  ادريس  وزنقة  املختار 

الياسلين رقم 7  القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

جولة  السيد7  عينت   : التسييف 

للشركة  الوحيد7  مسيف7  بنونة 

.LB77575 بطاقتها رقم

التسجيل  مع  القانوني  اإل0داع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 
 81992 رقم  تحت  0نا0ر  212   21
بالسجل   9 6 و  اإل0داع  بسجل 
التفتيبي و 58323 بالسجل التحليلي.
165 P

WORD ELECTROMENAGER
SARL AU

تفويت حصص
وتعيين مسيف آد0د
 WORD شركة

 ELECTRIMENAGER SARL AU
شركة  ذات مسؤولية محدود7 

بشريك واحد
رأسلالها 11.111  درهم

ومقرها االآتلاعي رقم    بلوك 6 
حي القدس ليفاك سيدي ابراهيم 

فاس
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 23 نوفلبف 2121 تقرر تفويت 
آليع الحصص املللوكة للسيد عبد 
العالي الخضراوي في الشركة لفائد7 

السيد اسلاعيل شقرون.
العالي  عبد  السيد  واستقالة 
الخضراوي من تسييف الشركة وتعيين 
كلسيف  شقرون  اسلاعيل  السيد 

واحد للشركة ملد7 غيف محدود7.
تم اإل0داع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ    76/2121 بفاس تحت رقم 

2  0نا0ر  212.
166 P

اكوا ليدر
AQUA LEADER ش.م.م

الرأسلال االآتلاعي : 11.111  
درهم

املقر االآتلاعي : محل تجاري رقم 8 
علار7 رقم 3 إقامة معلور7 2 سال 

الجد0د7
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
قد  0نا0ر  212   7 بتاريخ  سال  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود7 يهدف نشاطها االآتلاعي :

التجار7 بالجللة في مواد السباكة، 
التجار7، استيفاد وتصد0ر.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحد7 :
السيد7 تاسر فاطلة 511 حصة.
 511 هللا  عبد  اوعقى  السيد 

حصة.
99 سنة  املد7 : نشاط الشركة في 
النهائي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

تاريخ وضع السجل التجاري.
0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 
السنة كل  من  ديسلبف   إلى  3 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
مقرها : محل تجاري رقم 8 علار7 
رقم 3 إقامة معلور7 2 سال الجد0د7.
تاسر  السيد7   : تسييف  تحت 

فاطلة.
مقيد7 بالسجل التجاري : 32733.
167 P

CITE EL HAMRA شركة
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

 AVENUE OQBA : مقرها االآتلاعي
 RUE OUED FES  IMM N° 4 APPT

3° AGDAL RABAT
RC N° 68771

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
شركاء  قرر   2121 فبفا0ر   6 بتاريخ 
شركة CITE EL HAMRA وهي شركة 
رأسلالها  املحدود7  املسؤولية  ذات 

11.111  درهم ما 0لي :
 ( 11( تفويت  على  املصادقة 
حصة من طرف السيد 0اسر العلمي 
شركة  هولد0نك  آيليه  لفائد7 

مجهولة االسم.
وفق   7 و   6 الفصلين  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212    2 بتاريخ 

.  1 87
من أآل اإل0داع والنشر

168 P

 STE HAIN TRANS شركة
NORD AFRIC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 11.111  درهم
التعد0الت التي تم إآراؤها على 

الشركة
استثنائي  عام  عقد  بلقت�سى 
تم   2121 ديسلبف    2 في  مسجل 
على  الشركة  بلقر  باإلآلاع  اإلقرار 

ما 0لي :
 توسيع النشاط االآتلاعي للشركة
نقل البضائع   : بزياد7 النشاط التالي 
تساوي أو  أقل  حلولتها   بسيار7 

 5  طنا.
 تم إ0داع السجل التجاري للشركة
 بكتابة الضبط لدى املحكلة االبتدائية
بسال بتاريخ  2 0نا0ر 2121 تحت رقم 

.35785
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 LOGISTIQUE
 MAINTENANCE

TRANSPORT «LMT»
 SOCIETE A RESPONSABLILITE

 LIMITEE
A ASSOCIET UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.600.000 DH
 SIEGE SOCIAL : AVENUE
 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N° 5 SOUISSI
RABAT

RC : 120887
توسيع النشاط االآتلاعي

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 LOGISTIQUE MAINTENANCE
 TRANSPORT «LMT« SARL AU
بتاريخ درهم    .611.111  رأسلالها 

9 0وليو 2121 ما 0لي :
 توسيع النشاط االآتلاعي للشركة
اإلصالحات  جدمة  نشاط  بإضافة 
0كون  بحيث  املركبات  وسحب 
النقل  جدمة  هو  الشركة  نشاط 

واإلصالحات.
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من   2 املاد7  تعد0ل  في  الشروع 

النظام األسا�سي.

وقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 1535   

بتاريخ 26 0نا0ر  212.

170 P

MAWADATI SRVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد

رأسلالها : 1.111  درهم

تأسيس
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

باملليزات  وحيد  بشريك  محدود7 

التالية  :

 : للشركة  القانوني  االسم 

.MAWADATI SERVICES SARL AU

التجار7،   : االآتلاعي  الهدف 

في  االستشار7  التجاري،  التلثيل 

التسويق والتسييف، استيفاد وتصد0ر.

درهم    1.111  : رأسلال الشركة 

مقسلة إلى 11  حصة من فئة 11  

درهم.

الشريك الوحيد : أحلد شتلو.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة  77 رقم   :  املقر االآتلاعي 

 س ا ب )فريكو) سيدي عالل البحراوي

تيفلت.

املسيف : أحلد شلتو.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

0نا0ر  212   26 بتاريخ  بالخليسات 

تحت رقم 7 .
بلقت�سى مقتطف وبيان

املسيف

171 P

SOCIETE ORIGINATECH
SRAL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ ومسجل 

بتاريخ 2  0نا0ر  212 تم إنشاء شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد  والتي تحلل الخصائص التالية :

 SOCIETE  : التسلية 

.ORIGINATECH SRAL AU

توريد اإلدار7   : الهدف االآتلاعي 

في  ومقاول  للصناعة  والتجارية 

األشغال املختلفة.

  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

املقر االآتلاعي : املساكنة بشركة 

عو7  ضا0ة  زنقة   6 املركز  الرباط 

أكدال    6 رقم  الشقة   7 الطابق 

الرباط.

مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

بوعالكة محسن كلسيف للشركة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

0نا0ر  بتاريخ  2     1779 تحت رقم 

.212 
مقتطف وبيان
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STE SEK CAR
SARL AU

تكوين شركة محدود7 املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

في 28 فبفا0ر 2121 تم وضع القوانين 

األساسية لشركة محدود7 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املليزات 

التالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : رقم 1  زنقة الربيع الطابق 

األول رقم 5 أكدال الرباط.

املال رأس  حدد   : املال   رأس 

بلا قدره 11.111  درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 
غيف  ملد7  السكوري  أشرف  السيد 

محدود7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 23 0وليو 2121 تحت السجل 

التجاري 77767 .
173  P

M&J ENERGY شركة
شركة مساهلة

رأسلالها 1.111.111  درهم
مقرها : الحي الصناعي بقعة رقم 38 

املر�سى العيون
السجل التجاري رقم 9383 

تعد0ل قانوني
بلقت�سى الجلعية العامة املنعقد 
بتاريخ 3  0نا0ر  212 تحت املصادقة 
 M&J من طرف املساهلين في شركة 

ENERGY ش.م على ما 0لي :
السيد  من  سهم   25.111 نقل 
لصالح  املوساوي  الطيب  سيدي 
 OLA ENERGY MAROC شركة 

ش.م.م.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
 القانوني باملحكلة االبتدائية بالعيون

رقم  تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ 
.212 /276

174 P

KJ FISH شركة
ش.م.م

رأسلالها 111.111.  درهم
مقرها : مكتب رقم 2 الطابق األول 

شارع الشهيد بوشرا0ة علار7 القوبع 
رقم 27  العيون

السجل التجاري رقم 7 372
تعد0ل قانوني

املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ 25 0نا0ر  212 تحت املصادقة 

على ما 0لي :
على  اآتلاعية  حصص  تفويت 

الشكل التالي :
طرف  من  حصة   3511 تفويت 
لصالح  قوبع  الد0ن  آلال  السيد 

السيد احلد قوبع.

طرف  من  حصة    511 تفويت 
السيد احلد الجعفري لصالح السيد 

احلد قوبع.
الجعفري  احلد  السيد  استقالة 
قوبع  الد0ن  آلال  السيد  وابقاء 
غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 

محدود7.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
 القانوني باملحكلة االبتدائية بالعيون

رقم  تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ 
.212 /273

175 P

ECO COMMERCE PRO
SARL AU

رأسلالها : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : 2  مكرر الشقة 3 

زنقة لبنان املحيط الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 0نا0ر   7
برو»   كومرس  »ا0كو  اسم  تحلل 
املليزات  على  تتوفر  ش.و  ش.ذ.م.م 

التالية :
املقر االآتلاعي : 2  مكرر الشقة 

3 زنقة لبنان املحيط الرباط.
الهدف االآتلاعي : 

استيفاد وتصد0ر.
.NEGOCE

مقاول أشغال مختلفة.
مد7 االستلرار : 99 سنة.

درهم    11.111  : املال  رأس 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم موزع كلا 0لي :
السيد الوافي بدر 111  حصة.

تم تعيين السيد الوافي   : التسييف 
بدر كلسيف للشركة ملد7 غيف محدود7.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف.
لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
0وزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 79153 .
176 P
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AUDIO PROD
SARL AU

حل الشركة
بتاريخ استثنائي  قرار   بلقت�سى 
 21 نوفلبف 2121 قرر الشريك الوحيد

ما 0لي :
الحل الحبي للشركة.

عبابو  آللة  السيد7  تعيين 
مصفية للشركة.

بالعنوان  التصفية  مقر  حدد 
شارع عبد املومن شقة   293  : التالي 

رقم 6 الطابق الثاني الدار البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 2 23.
177 P

SOLUMETAL
SARL

 SOLUMETAL : العنوان التجاري
.SARL

 8  : العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
ديسلبف 2121 بسال.

اإلنشاءات   : االآتلاعي  الهدف 
املعدنية.

درهم   99.111  : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 991 حصة من فئة 11  
بين  موزعة  الواحد7  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :
 331 مصطفى  العلاري  السيد 

حصة.
السيد بن الشيخ عبد الحق 331 

حصة.
 331 امشيش  بن  حنان  السيد7 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االآتلاعي : دوار ولد العيا�سي 

عامر سال.
العلاري  السيد7   : التسييف 

مصطفى.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
7 327 بسال.

178 P

LIDIA FASHION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها 0بلغ 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : 1  زنقة شرارد7 
الطابق السفلي درب لوبيال بورآون 

الدار البيضاء
تغييف املقر االآتلاعي

0نا0ر  7  بلقت�سى مداوالت بتاريخ 
غيف  العامة  الجلعية  إن   212 

العاد0ة قد قررت :
للشركة  االآتلاعي  املقر  تغييف 
من  1  زنقة شرارد7 الطابق السفلي 
درب لوبيال بورآون الدار البيضاء إلى 
العنوان التالي : الدار البيضاء املركز 
التجزئة ب   مارينا  التجاري مارينا 
الدار البيضاء شارع املحدس آلاعة 

سيدي بليوط.
.KILINA إضافة شعار

وضع قانون أسا�سي آد0د مرفق 
بلا سبق من التعد0الت.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 

.762227
وهذاا بلثابة مقتطف وبيان

179 P

MAZID
SARL

.MAZID SARL : اسم الشركة
الصفة القانونية : ش.م.م.

  8  : تاريخ تسجيل العقد العرفي 
ديسلبف 2121 بسال.

أشغال البناء   : الهدف االآتلاعي 
املختلفة.

درهم    1.111  : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 11  حصة من فئة 11  
بين  موزعة  الواحد7  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

السيد حليد الزوا0دي 51 حصة.

السيد محلد املسكيني 51 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الربيع  ام  زنقة   : االآتلاعي  املقر 

رقم 78 قطاع الوئام لعيا0د7 سال.

التسييف : حليد الزوا0دي ومحلد 

املسكيني.
رقم التسجيل بالسجل التجاري : 

 3272 باملحكلة االبتدائية بسال.

180 P

BROSTARS
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

0نا0ر  212 بسال قد تم تأسيس    3

شركة ذات املسؤولية املحدود7 والتي 

تحلل الخصائص التالية :

.BROSTARS SARL : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7.

الهدف االآتلاعي :  مقهى وتنظيم 

الحفالت واملهرآانات.
رأس املال : 1.111  درهم مقسم 

درهم    11 حصة من فئة    11 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الزربية  شارع   : االآتلاعي  املقر 
تجزئة وفاء رقم 377 حصين سال.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

.MARWANE CHAKIR السيد

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

 35816 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ 25 0نا0ر  212.

181 P

STE COSMOS TECH

شركة كوسلوس تيك

ذات املسؤولية املحدود7

37 الحي الصناعي تاز7

العادي  غيف  العام  الجلع  قرر 

املوقع   21 9 أغسطس  بتاريخ  3 

تيك  كوسلوس  لشركة  واملسجل 

املحدود7  املسؤولية  ذات  الشركة 

ومقرها  درهم   311.111 رأسلالها 

تاز7 الصناعي  الحي   37  :  االآتلاعي 

ما 0لي :

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم   21 9 أغسطس  في  3  املؤرخ 

اإلعالم.

كلد0رين  التالية  تعيين  0تم 

مشاركين :

من  بوحلادي  ادريس  السيد 

تفراوت  في    965 نوفلبف   6 مواليد 

 619 0وسف  موالي  شارع  في  0قيم 

تاز7.

من  بوحلادي  املحفوظ  والسيد 

في ترسويت    977 أبريل    5 مواليد 

تيزنيت 5  أبريل 977  0قيم في شارع 

بجا0ة حي املغرب العربي تاز7 53.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

سبتلبف    5 بتاريخ  بتاز7  االبتدائية 

2121 تحت رقم 975.

182 P

STE COSMOS TECH

شركة كوسلوس تيك

ذات املسؤولية املحدود7

37 الحي الصناعي تاز7

العادي  غيف  العام  الجلع  قرر 

املوقع   21 9 أغسطس  بتاريخ  3 

تيك  كوسلوس  لشركة  واملسجل 

املحدود7  املسؤولية  ذات  الشركة 

ومقرها  درهم   311.111 رأسلالها 

تاز7 الصناعي  الحي   37  :  االآتلاعي 

ما 0لي :
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم   21 9 أغسطس  في  3  املؤرخ 

اإلعالم.

الرحلن  عبد  الشريك  بوفا7 

على  حصصه  وتوزيع  بوحلادي 

الورثة تبعا.
مارس   21 في  رسم اإلراثة املؤرخ 

.21 9

  /8 العثلاني  جد0جة  السيد7 

حصة.

 7/67 بوحلادي  سليف7  السيد7 

حصة.

 7/67 بوحلادي  فاطلة  السيد7 

حصة.

بوحلادي  املحفوض  السيد 

7/67  حصة.

بوحلادي   مصطفى  السيد 

7/67   حصة.

  7/67 بوحلادي  محلد  السيد 

حصة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

سبتلبف    5 بتاريخ  بتاز7  االبتدائية 

2121 تحت رقم 976.

183 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

اسم التجاري

 شركة كلوب الي سيرفيس 

ش.م.م ش.و.
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود7
حي   97 رقم   8 زنقة   : العنوان 

الجد0د طانطان.

املهام : أشغال مختلفة والبناء.
  .111.111  : الشركة  رأسلال 

درهم مقسم على الشكل التالي :

  1.111 الكستافي حسن  السيد 

حصة بـ 11  درهم للحصة.

التسييف : السيد الكستافي حسن.

تم اإل0داع القانون األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بطانطان بتاريخ 26 0نا0ر  212 تحت 
التجاري  والسجل   212 /28 رقم 

تحت رقم 5693.

184 P

نيواش
NIWACH SARL AU

شركة محدود7 املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 1.111  درهم
املقر االآتلاعي : 75  شارع ابن 

سينا الدار البيضاء
 السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 67765 
متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بلقت�سى 
 NIWACH نيواش  لشركة  الوحيد 
SARL AU شركة محدود7 املسؤولية 
 29 ذات شريك وحيد الصادر بتاريخ 

سبتلبف 2121 تقرر ما 0لي :
تذكيف بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسلال  ربع  من  ألدنى  الصافية 
الحساب  نها0ة  عقب  االآتلاعي 

السنوي لسنة 9 21.
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري.
تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 تحت 

رقم 762799.
للخالصة والبيان

املسيف

185 P

ألكوريسمي طبع »أ ط»
ALGORISMI EDITION AE

SARL AU
شركة محدود7 املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 1.111  درهم

 املقر االآتلاعي : إقامة ليزالب
رقم 3  زنقة احلد املجاطي الطابق 

األول رقم 8 الدار البيضاء
السجل التجاري : رقم 369933

الحل املسبق للشركة
 بلقت�سى الشريك الوحيد لشركة
 ALGORISMI «ألكوريسمي طبع »أ ط
شركة   EDITION AE SARL AU
شريك  ذات  املسؤولية  محدود7 
وحيد الصادر بتاريخ 2 نوفلبف 2121 

تقرر ما 0لي :

الحل املسبق للشركة.

الواحد  عبد  بوكي  السيد  تعيين 

كلصفي   BOUGUI  ABDELWAHED

وظيفته  إنهاء  وبالنتيجة  للشركة 

كلسيف.

تجد0د مقر التصفية بلقر الشركة 

بالعنوان التالي : إقامة ليزالب رقم 3  
األول  الطابق  املجاطي  أحلد  زنقة 

رقم 8 الدار البيضاء.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 2 نوفلبف 2121 تحت 
رقم  75226.

للخالصة والبيان

املسيف

186 P

SOCIETE SALMI
SARL

العنوان : شارع الكفاح الرقم 7 الحي 

الصناعي ح ي م الرباط

اإلستثنائي  العام  الجلع  إثر  على 

بتاريخ  السالمي  شركة  لشركاء 

25 نوفلبف 2121، تقرر ما 0لي :
رفع رأسلال الشركة من 311.111 
)مليون  درهم    .311.111 إلى  درهم 

بإضافة  درهم)  ألف  مئة  وثالثة 

  11 1.111  حصة آد0د7 من فئة 
درهم للواحد7 من الحساب الجاري 

رأسلال  رأسلال  ليصبح  للشركة 

  .311.111 هو  الجد0د  الشركة 

درهم.

الجد0د  التقسيم  ليصبح 

للرأسلال الشركة كالتالي :

  2.351 أحلد  السالمي  السيد 

حصة ؛

  31 لحسن  السالمي  السيد 

حصة ؛

السيد السالمي محلد 31  حصة ؛

  31 امحلد  السالمي  السيد 

حصة ؛

  31 إبراهيم  السالمي  السيد 

حصة ؛

السيد السالمي عبد الرحيم 31  

حصة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1371  .

187 P

 STE DE CONSTRUCTION

  FINISSAGE ET TRAVAUX

COFINTRA
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

املنعقد في 28 ديسلبف 2121 :

قفل الشركة ؛

تعيين السيد محلد شوقي مصفيا 

الحكيم  توفيق  زنقة     3 برقم  لها 

الخليسات.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ  21 رقم  تحت   بالخليسات 

21 0نا0ر 2121.
للنسخ والبيان

الوكيل

188 P

ONEIFE
تفويت حصص اآتلاعية

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

املنعقد بتاريخ 3  أكتوبر 2121 :

اآتلاعية  حصة    111 بتفويت 

من طرف السيد اعلار عصام لفائد7 

السيد دحلاني عبد الكريم.

استقالة السيد اعلار عصام من 

مهامه كلسيف للشركة وتعيين السيد 

آد0د  مسيف  الكريم  عبد  دحلاني 

للشركة مع آليع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ   7 رقم  تحت   الخليسات 

21 0نا0ر  212.
للنسخ والبيان

الوكيل

189 P
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STE USC SOLUTIONS
SARL AU

شركة الشخص الواحد
 ذات املسؤولية املحدود7

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
تم   2121 ديسلبف   9 بتاريخ  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املليزات  ذات  املحدود7  املسؤولية 

املبينة فيلا 0لي :
 STE USC  : التسلية 

SOLUTIONS
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية الحدود7 بشريك وحيد.
الغا0ة من الشركة هي : استشارات 
االستفاتيجية  في  سيلا  ال  األعلال، 
االستيفاد  وعلليات  والتنظيم 
والخدمات  والنقل  والتصد0ر 
بلا في ذلك تلك الالزمة  اللوآستية، 

للعلل الذي تؤد0ه.
زنقة    3 روداني،  شارع   : املقر 
االلب  آبال  إقامة  مجاطي،  احلد 
املعارف،   ،8 الطابق األول شقة رقم 

الدار البيضاء,
سنة   99 في  مدتها  حددت  املد7 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 61.111  : الجلاعي  املال  رأس 

درهم املوزع كلا 0لي :
العلوي  عثلان  السيد  حصة 

61.111 درهم 611 حصة.
تسيف الشركة من طرف   : اإلدار7 
غيف  ملد7  العلوي  عثلان  السيد 

محدد7.
السنة الجلاعية ما بين فاتح 0نا0ر 

إلى متم ديسلبف.
لقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 
0نا0ر   22 التجارية بالدار البيضاء ب 

 212 تحت رقم 2283.
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 BEN STORES شركة
ش.م.م بشريك واحد

رأسلالها 111 11  درهم
 املقـر االآتلاعـي : زنقة النخيل 

رقم  2 بلوك CE 152 حي الداجلة 
اكاد0ر 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بلوآب 
0نا0ر  212    7 بتاريخ   جاص 

0نا0ر    8 0وم  بأكاد0ر  واملسجل 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   212 
لشركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الخاصيات التالية :
داجل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.
وتركيب  وتوزيع وتصليم  تصنيع 

الستائر و املعدات.
نجار7 األملنيوم والخشب.

بركوالت،  تركيب شبابيك كبيف7، 
الشرفات  أسطح  أنواع  وآليع 
وقضبان  واليدوية،  األوتوماتيكية 

الستائر املية.
في  املعدات  أو  العناصر  آليع 

نطاق و التخطيط والد0كور.
الصناعة والتجار7 بشكل عام بلا 
والعلولة  والشحن  التلثيل  ذلك  في 

والسلسر7 لجليع املنتجات.
تركيب وتركيب ارضيات الباركية 

والعشب الصناعي.
الكرا�سي  أنواع  آليع  تسويق 
واملطاعم  لللقاهي  والطاوالت 

واملنازل.
استيفاد وتصد0ر.

 «BENSTORES«  : التسليــة 
ش.م.م بشريك واحد.

املقر االآتلاعي : زنقة النخيل رقم 
 2 بلوك CE  52 حي الداجلة اكاد0ر.

الـــلــد7 : 99 سنة.
درهم    11.111.11 الـرأسـلـال: 
اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 
11  درهم للحصة الواحد7  من فئة 
كلها  ومسند7  نقدا  مكتتبةومحرر7 
لفائد7 السيدابن الشريف الودغيفي 

سليف.
إلى  3  0نا0ر  فاتح  من   : الـسـنـــة 

ديسلبف. 
ملد7  الشركة  يسيف   : الـتـسـيـيف 
الشريف  ابن  السيد  محدود7  غيف 

الودغيفي سليف.
السجل التجاري رقم : أكاد0ر.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بأكاد0ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   27 0وم 

.98187
بلثابة مقتطف وبيان.  
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 STE SO SOLAIRE  
SARL 

إنشاء شركة
 ذات مسؤولية محدود7

  STE SO SOLAIRE  اسم التجاري
  SARL

العنوان : رقم 367 بلوك ب شارع 
محلد السادس الحرش أ0ت ملول

 املهام : 
 بيع وتركيب املعدات الفالحية 
بيع وتركيب األلواح الشلسية

  11 111 الشركة :   مال  رأس 
درهم

التسييف :
مشارك  هللا  عبد  بهوش  السيد 

ومسيف للشركة
مشارك  هللا  عبد  الخيار  السيد 

ومسيف للشركة 
تم اإل0داع القانون األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت  0نا0ر  212   22 انزكان بتاريخ 
رقم  التجاري  والسجل     79 رقم  

. 222 5
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STE SOGIFA  
 SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ   عرفي   عقد  بلقت�سى   
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212   5
التاسي�سي لشركة محدود7 املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :
 STE SOGIFA«  : الـتـسـليـــــــــــــــة 

 «SARL AU
:  شركة ذات املسؤولية  الشكل   

املحدود7 ذات الشريك الوحيد.
آليع  في  مقاول    : الـلـوضـــــوع 

االشغال و البناء
الـلـقر االآـتـلاعــي  : رقم 5 الطابق 
زنقة العرائش حي الشنينات اوالد   2

تا0لة تارودانت.
مــــــد7 الشركــــــة :  99  سنة. 

 2.111.111   : رأسلـــال الشركـــة  
درهم.

:بلوط محلد  السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 

. JC77711 رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : االآتلـاعيـة  السنة    

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من نفس السنة.

لقد تم التسجيل القانوني لدى   

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة 

   7327 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 5  0نا0ر  212.

193 P

STE SOUSS ELECTRO-

PLOMBRIE SERVICES SEPS
SARL

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتيزنيت بتاريخ 5 0نا0ر 212  تم وضع 

قانون أسا�سي 

الخصائص  تحلل  والتي  لشركة 

التالية :

 STE SOUSS  : التسلية 

 ELECTRO-PLOMBRIE SERVICES

    SEPS SARL

الهدف االآتلاعي :

 ETREPRENEUR DE TRAVAUX

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS-

NEGOCIANT

 EXPLOITANT D’UN ATELIER

 POUR L’ENTRETIEN OU

 REPARATION D’APPAREILS

 DOMESTIQUE D’USAGE DE

 CUISINE

راساملال :

درهم    11111 مبلغ  في  حدد   

مقسلة إلى 11 حصة من فئة 111  

درهم موزعة كالتالي :

11  حصة  السيد  لحسن الباز   

من فئة  111  درهم

  املد7 :

 99 سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها 

النهائي

املقر االآتلاعي :

رقم 77 حي بوتقورت تيزنيت.
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املسيف: 

السيد لحسن الباز مسيفا للشركة 

وملد7 غيف محدود7.

بكتابة  تم  القانوني :  اإل0داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيزنيت 

0نا0ر    8 في    212 /21 رقم  تحت 

.212 
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 PRINTAG شركة
ش.م.م بشريك واحد

رأسلالها 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : زنقة  527رقم 5  

حي إراك بواركان اكاد0ر.

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بلوآب 

جاص بتاريخ  7 0نا0ر 212 واملسجل 

تم وضع  0ونيو  212   6 بأكاد0ر 0وم 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخاصيات  ذات  مسؤولية محدود7 

التالية :

داجل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.

وكالة اتصاالت

إنشاء املواقع

التسويق الشبكي

التصوير

األحداث واملناسبات

إدار7 وسائل التواصل االآتلاعي

فيللوغرافيا

اإلشهار

تتعلق  جدمات  أي  تقد0م 

باالتصاالت.

املتاآر7 بشكل عام.

ش.م.م   «PRINTAG«  : التسليــة 

بشريك واحد
رقم    527 زنقة    : املقر االآتلاعي 

5  حي إراك بواركان اكاد0ر.

الـــلــد7 : 99 سنة.

درهم    11.111  : الـرأسـلـال 

اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

11  درهم للحصة الواحد7  من فئة 

كلها  ومسند7  نقدا  ومحرر7  مكتتبة 

لفائد7 السيدالعثلاني محلد طه.

إلى  3  0نا0ر  فاتح  من   : الـسـنـــة 

ديسلبف. 

يسيف الشركة ملد7 غيف   : الـتـسـيـيف 

محدود7 السيد العثلاني محلد طه.

 75715  : رقم  التجاري  السجل 

أكاد0ر.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بأكاد0ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212    7 0وم 

.97919
بلثابة مقتطف وبيان. 
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Cabinet

 IDJAMAA CONSEILS

Siège social : N°704, LOT MESUGINA, 

DRARGA, AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE PS TRAVAUX
العام   الجلع   بلقت�سى محضر  

املنعقد  في  3 ديسلبف 2121 والدي 

ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدود7 مليزاتها كالتالي :                

 STE PS  : التجاري  االسم 

 TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود7.

الرأسلال :  111 11   درهم .

الكناب  السيد   0توفر :  حيث 

مصطفى  على 111  حصة.

الهدف : اشغال الحداد7  واللحام

مقاول في االنشاءات املعدنية 

العنوان :  اكليف اكلي ، مركز اكلي، 

تارودانت 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة .

طرف  من  تسيف   : التسييف 

السيد الكناب مصطفى.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 في  بتارودانت  االبتدائية 

 212  تحت  الرقم التفتيبي  78. 
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RIMAL TAMESNA

 SARL
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
والدي  0نا0ر 212    5 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 
مسؤولية محدود7 مليزاتها كالتالي :                
 RIMAL TAMESNA   : اال سم  

 SARL   STE
ذات مسؤولية  شركة    : الصفة 

محدود7
الرأسلال : 11.111   درهم 

الهدف      :   استغالل املقالع 
تاآر مواد البناء.

232 مكرر  2 رقم  العنوان : بلوك 
بنسركاو    اكاد0ر.

فاتح  من  لتبدأ   : املالية  السنة   
0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

الشركة  تسيف      : التسييف    
 RACHID السيدان  طرف  من 
 . FAICAL EL QAJ و MOUSTAHIL

القانوني باملحكلة   اال 0ذاع   ثم  
0نا0ر 212  في  2  باكاد0ر  التجارية 

تحث   رقم  7 981  .
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 مكتب التسييف ، االعالميات واملحاسبة
 كاآيسكو

رقم 5 علار7 بيشا تجزئة أمنية تيزنيت

 RJT LOGISTIQUE
 ش.م.م.

إعالن بتأسيس شركة 
بتاريخ 6  أكتوبر 2121 وبلوآب 
تأسست   ، 78 3 عدد  عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدود7 تحت 
ش.م.م   «RJT LOGISTIQUE« اسم 

هدفها كالتالي :
 TRANSPORT DE
 PERSONNEL POUR LE COMPTE

D’AUTRUI
العنوان التجاري : بلوك 7 رقم 29 

حي اسايس ازرو ا0ت ملول.   
درهم    11111   : مالـــها    رأس 

) مائة أالف درهم ) موزعة إلى 111  
 حصة  قيلة كل حصة  ) 11  درهم )

مائة درهم.

تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 

للشركة  وحيد  كلسيف  رياض  سامي 

كامل  إعطائه  مع  محدود7  غيف  ملد7 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 

99 الشركة  علر  مد7   :  املـــــد7 

تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي .

إ0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 

عدد  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

2222  بتاريخ 7  ديسلبف 2121.
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«SAHARA VERRE« شركة
   ش.م.م  ذات الشريك الوحيد

وبتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  0نا0ر 212   9

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد  سجلها التجاري رقم  37789  

ذات املليزات التالية : 

   « SAHARA VERRE«   :  التسلية

ش.م.م ذات الشريك الوحيد      

الوكالة  تجزئة    : املقر االآتلاعي 

بلوك د رقم 5   العيون .

الرأسلال : 11111   درهم.

الهدف : 

الزآاج،  وتصنيع  بيع 

املقاوم  الفوالذ  اإلكسسوارات، 

للصدأ.

تثلين  تدوير،  إعاد7   ، آلع 

ومعالجة :

النفا0ات الصناعية و املنزلية.

التغليف و الخرد7.

املعادن و املواد البالستيكية.

الشركاء : السيد  مسداس عزيز .

التسييف :  تسيف الشركة من طرف 

السيد الرموك ناصر.

تم اال0داع   : اال0داع القانوني       
القانوني باملحكلة االبتدائية بالعيون  

تحت رقم   0نا0ر  212     9 بتاريخ  

.  62/212 
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  SBCM  شركة

محدود7 املسؤولية  ش.و

إعالن عن التـأسـيـس

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

حررت  بانزكان   2121 نونبف   27

املسؤولية  محدود7  شركة  قوانين 

ذات شريك وحيد جصائصها كالتالي :

 SBCM  SARL AU : االسم

اعلال   , منعش عقاري   : الهدف 

مختلفة و اعلال البناء .

املقر االآتلاعي : دوار بـــن الــشـــيـــخ 

تــلــســـيـــة أ0ـــت مـــلـــول انــــزكـــان

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املد7 

التاسيس النهائي.

في  حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

الى  مقسم  درهم    11.111 مبلغ 

درهم    11 فئة  من  حصة    111

للواحد7 موزعة على الشريك :

السيد الحسين بولباروض   111  

حصة بلبلغ 11.111  درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسلبف من كل  0نا0ر و تنتهي في  3 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غا0ة  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

 3 ديسلبف .

الشركة  بتسييف  0قوم   : التسييف 

الحسين  السيد  محدود7  غيف  وملد7 

بولباروض.

األرباح :  0تم اقتطاع 5 % لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

0خصص  او  0وزع  الصافي  و  قانونيا 

آد0د  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوآزئيا.

اال0داع  تم   : القانوني  اال0داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبــتـــدائـــيــة بـــانـــزكــــان بتاريخ  8  0نا0ر 

 212 تــــحــت رقم 3   .
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 NOUR شــركة 
 INTERNATIONAL

 TRANSPORT
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها 11.111  درهم 

مقرها اإلآتلاعي : رقم 76، 
بلوك ك، حي الهدى، أكاد0ر

تـأسـيـس شــركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 5 0نا0ر  
التأسي�سي  القانون  وضع  تم   212 
تحلل  املسؤولية  محدود7  لشركة 

الخصائص التالية :  
 NOUR    الـتـسـليـــــــــــــــة     :   شركة 
 INTERNATIONAL TRANSPORT

SARL
  الشكل :   شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
الـلـوضـــــوع : مقاول في مجال النقل 

الدولي للبضائع لفائد7 الغيف         
العلليات  آليع  عامة  وبصفة 
غيف  أو  مباشر7  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر7 بهدف الشركة
الـلـقر االآـتـلاعــي : رقم 76، بلوك 

ك، حي الهدى، أكاد0ر
مــــــد7 الشركــــــة    :   99 سنة ابتداء 

من 0وم تأسيسها 
  11.111    : رأسلـــال الشركـــة    
حصة من    .111 درهم مقسم على 

فئة 11  درهم
السيد7     : و مساهلتهم  الشركاء 
سعدي عائشة 51.111 درهم مقابل 

511 حصة
 51.111 الحسين  السيد سعدي 

درهم مقابل 511 حصة
    األربـــــــــاح : 0تم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح لإلحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء      
 سواء 0وزع او 0نقل

من  الشركة  تسيف   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
طرف السيد7 سعدي عائشة 

حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 
سعدي  السيد7  الوحيد7  لللسيف7 

عائشة.

تم تعيين     : مد0ـر نـشــاط النـقــل  
كلد0ر7  عائشة  سعدي  السيد7 
لنشاط النقل الدولي للبضائع لفائد7 

الغيف.
:   من فاتح  السنـــة االآتلـاعيـة   

0نا0ر إلى  3 ديسلبف.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
 25 املحكلة التجارية بأكاد0ر بتاريخ 

0نا0ر  212 تحت رقم : 98137.
201 P

 Société  “NOZIAL  DE
 “CONSTRUCTION

SARL AU
شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها 1.111 1  درهم

املقر االآتلاعي : ازكونية أوالد برحيل 
تارودانت 

  7 بتاريخ  عرفي،  بلقت�سى عقد 
القانون  وضع  تم  ديسلبف2121, 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 .
 NOZIAL DE“
باملليزات   ”CONSTRUCTION

التالية:
الشركاء : 

السيد عبد العزيز بوريش , مغربي,  
الحامل   ،27/18/ 997 مزداد سنة 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بدوار اكرض  الساكن     JC566892
انزال آلاعة  تيزي نتاست تافنكولت 

أوالد برحيل تارودانت.
املوضوع :

تتخذ الشركة كلوضوع لها امتي :
 مقاول أشغال عامة 

التسلية :
 NOZIAL  DE     ذ. م.م. شركة  
. CONSTRUCTION ”S.A.R.L AU

املقر االآتلاعي :
علالة  برحيل  أوالد  ازكنية  

تارودانت        
املد7: تسعة و تسعون سنة ابتداء 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة    11 الشركة ب.111 
درهم     11 111 حصة من فئة  إلى 

كالتالي:
العزيز    عبد  بوريش  السيد 
املجلوع    اآتلاعية  111 حصة 

111  حصة إآتلاعية
العزيز  عبد  السيد  التسييف: 
بوريش  عين مسيفا  للشركة و 0لزمه  

بتوقيعه  املنفرد  ملد7 غيف محدد7
من  تبتدئ    : االآتلاعية  السنة 
فاتح 0نا0ر و تنتهي في  3 ديسلبف من 

كل سنة.
األرباح: توزع األرباح الصافية بعد 
في املائة لالحتياط القانوني   5 جصم 
في  حصتهم  حسب  الشركاء  على 
الشركة أو تنقل من آد0د إلى السنة 

املوالية.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع   
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 
السجل  رقم  تحث  0نا0ر  212    5

التجاري 7329.
مقتطف من أآل اإلشهار

202 P

STE TRANS ABO RITA
تا ســـيـــــــس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بلوآب 
وضع  تم  أكاد0ر،  0نا0ر  212    2  
القانون األسا�سي  للشركة  املحد ود7 
املسؤلية ذات الخصا ئص التالية :                                
 STE TRANS ABO   : التسلية 

RITAJ ش.م.م
الهدف اال آتلا عي :  نقل البضائع 

لحسا ب الغيف .    
 65 رقم   : املقر االآتلاعي املؤقت 
د7 الطا بق الثا ني شا رع غا ند ي حي

 الداجلة  اكاد0ر .
مبلغ  في  محدد   : الراسلال 
  111 إلى  مقسم  درهم    11111

حصة 11  د رهم لكل حصة.
الحصص االآتلاعية :

  111 سناء  رحيم  أبو   : السيد7 
حصة.    

املد7  : تسعة وتسعون سنة.
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من  الشركة  ستسيف   : التسييف 
طرف السيد 7 أ بورحيم سنا ء ملد 7 

غيف محد ود 7. 
بكتابة  القانوني  اإل0داع  ثم 
0ة  ر  لتجا  ا  املحكلة  لدى   الضبط 
باكاد0ر  بتاريخ 8  0نا 0ر 212 تحت 

رقم 97967.
203 P

SOCIETE TRENTA
SARL 

 Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : HAY AGOUIDIR RUE
.LMOSTAJAD  GUELMIM
ICE : 002724455000053

تـــأسيــس  شركة
 21 بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي  
تم تأسيس شركة ذات  0نا0ر 212، 
وحيد   بشريك  املحدود7  املسؤولية 

باملليزات التالية :
التسلية :  شركة طرونطا

املقر االآتلاعي : حي اكويد0ر زنقة 
املستجد كلليم .

درهم    11.111  : الرأسلـــــــــــــال 
حصة من فئة    .111 مقسلة على 

11  درهم.
بيع املستلزمات املكتبية. 

الهـــــــــــــــــدف :  
الشــــــــــــــركاء : 

الجللي ا0لان  111.   حصة 
املسيف القانوني : الجللي ا0لان  

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  كلليم   االبتدائي 

 212  تحت رقم 27/ 212. 
204 P

 PHARMACIE JARDINS
D’AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدود7 
ذات شريك وحيدرأسلالها 11.111  

درهم
مقرها االآتلاعي رقم 2 علار7    
مجلوعة 3 اقامة حدائق أكاد0ر.  

RC 45781 أكاد0ر
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكاد0ر 
تأسيس  ثم   2121 أكتوبر    7 في 
شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 
شريك وحيد ذات الخصائص امتية:

 PHARMACIE  : التسلية 
JARDINS D’AGADIR

الهدف-صيدلية.
2 علار7     املقر االآتلاعي -رقم 
أكاد0ر.   حدائق  اقامة   3 مجلوعة 

أكاد0ر.
املد7 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة 
درهم    11.111  : الرأسلال 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم 
من تبتدئ   : االآتلاعية   السنة 
   0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة .

بلقت�سى الفصل 5  من القانون 
السيد7  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
تللودي حسناء كلسيف7 للشركة ملد7 

غيف محدود7.
والتسجيل  القانوني  اإل0داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
تحت  0نا0ر  212   21 0وم  بأكاد0ر 

عدد 97993.
205 P

شــركة متتوپ
 ش.م.م.

SOCIETE METETOP 
 Sarl 

رأس مالها 11.111  درهم
توطين في : رقم 255 بلوك  ب حي 

اساكا تيكوين اكاد0ر
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدود7.
بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 
العادي مؤرخ بتاريخ 3  0نا0ر   212 
األسا�سي  القانون  إحداث  تم  م، 
لشركة ذات املسؤولية املحدود7 من 
جصائصها  للعقد،  املوقعين  طرف 

كالتالي :
  STE متتوپ  شركة   : التسلية 

. METETOP
في:رقم  توطين   : اإلآتلاعي  املقر 
تيكوين  اساكا  حي  ب  بلوك    255

اكاد0ر. 
مكتب   : اإلآتلاعي  الهدف 
 BUREAU التقنية  الدراسات 

.D’ETUDE TECHNIQUE

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
ألف  إلى  مقسلة  درهم    11.111
للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحد7 0للكها كل من :
 CIN.- لحسن  اوليلي  السيد 

 N°PA9753 511 حصة.
 CIN.- لحسن  اوليلي  السيد 

N°PA  9399 511 حصة.
اوليلي  السيد  عين   : التسييف 
مسيف   CIN  -.N°PA9753  لحسن

للشركة ملد7 غيف محدود7.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
 26 املحكلة التجارية بأكاد0ر بتاريخ 
 -  98169 م تحت رقم  0نا0ر  212 

السجل التجاري : 75867.
206 P

 MIND TOUB شركة
SARL A.U 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة 
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  0نا0ر 212    3
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدود7 

ذات املليزات التالية:
 MIND TOUB  SARL التسلية: 

A.U
اجتصار الشركة.

حي    3 الرقم  املقر االآتلاعي :  
النهضة، طانطان.

100.000,00درهم  الرأسلال:
حصة من فئة     111 مقسلة على 

100,00 دراهم.
الهدف :

-نقل البضائع لحساب الغيف.
-آليع أشغال البناء .

-تاآر مواد البناء واملباني.
املعدات  كافة  وتوزيع  -تسويق 

واملفروشات.
-اللوازم املكتبية.

-صيانة وإصالح املركبات وامالت.
وبيع قطع الغيار الجد0د7  -شراء 

واملستعللة.
الحفر  آالت  وتأآيف  وبيع  -شراء 

والبناء وامالت الزراعية.

الغيار  قطع  وتصد0ر  -استيفاد 

الجد0د7 واملستعللة.

-استيفاد وتصد0ر.

الشركاء:

مغربي،  الحق،  عبد  -التوبالي 

مزداد بتاريخ 7 أكتوبر969 ،    ب. و. 

.JF7778 ت

فاتح  من  :تبتدئ  املالية  السنة 

كل  من  ديسلبف  في  3  وتنتهي  0نا0ر 

سنة.

من  حاليا  الشركة  التسييف:تسيف 

طرف:

غيف  ملد7  الحق  عبد  التوبالي 

محدد7.

باملحكلة  :تم  السجل التجاري 

بتاريخ   2  بطانطان  االبتدائية 

0نا0ر 212  تحت رقم    5687 .

207 P

STE MORJI OPTIC

SARL AU 

بلقت�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  0وم 

2 0ونيو 2121 تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :

 STE MORJI OPTIC  : التسلية 

. SARL AU

الهدف: 

- أجصائية نظارات. 

املقر :تجزئة أسرير بلركز جليس 

ا0ت عليف7 إقليم شتوكة ا0ت باها.  

درهم    11.111.11 الرأسلال: 

مقسلة كامتي :

السيد7 رآاء مرجي: 111   حصة 

)11  درهم للحصة).

التسييف: السيد7 رآاء مرجي.

في  :وضع  القانوني   اإل0داع 

 26 0وم  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

السجل    99 رقم  تحت  0نا0ر 212 

التجاري:  22233.

208 P
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 Ste LA VILLA TRAVAUX
SARL

إعالن عن تأسيس
 29 بتاريخ   بلقت�سى عقد عرفي 
0وليو 2121  ببيوكرى حررت قوانين 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

جصائصها كالتالي :
 LA لالشغال  الفيال   : االسـم   -

             .  VILLA TRAVAUX
- األهداف  :

أشغال مختلفة او البناء.
الفالح  حي   : االآتلاعي  املقر   -
 52 شارع سيدي الحاج الحبيب رقم 

بيوكرى اشتوكة ا0ت باها .
االآتلاعي:11.111   الرأسلال   -
من  سهم    111 إلى  مقسلة  درهم 
11 درهم، التي 0للكها السيد محلد 

فرح.      
- التسييف: محلد فرح.

تم اإل0داع   : اإل0داع القانوني     -
بانزكان   االبتدائية  املحكلة  لدى 
تحت   2121 أغسطس    7 بتاريخ 

رقم397 .
209 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com
*************

STE LITTLE JUNGLE
بلقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 
تم تأسيس شركة  0نا0ر  212،    2
باملواصفات  املسؤولية  محدود7 

: 
ُ
التالية

 STE التسلية : شركة ليتل آانكل
.LITTLE JUNGLE

منتجات  وتوزيع  بيع   : الهدف 
الحيوانات.    

حي  محل  536   : االآتلاعي  املقر 
املحلدي أكاد0ر.

99 سنة ا ابتدءا من تاريخ   : املد7 
التأسيس.

رأسلالها : 11.111  درهم

التسييفو اإلمضاء : للسيد 0اسين 

املغفور.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل0داع 

0نا0ر   25 بتاريخ  الكاد0ر  التجارية 

 212 تحت رقم 98139.

210 P

LOTISSBAY PROMO

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

العام  الجلع  محضر  على  بناء 

0نا0ر   17 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

 212 تأسست شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 باالعتبارات التالية : 

 LOTISSBAY شركة   : االسم 

PROMO» ذات مسؤولية محدود7 

الطابق  رقم    كراج   : العنوان 

األر�سي العلار7 رقم 6  تجزئة طريق 

الخيف تزنيت.

تاآر  عقاري،  منعش   : الهدف 

أرا�سي العقارات ومفاوض 

 وبصفة عامة كل العلليات السياحية،

التي  واالقتصاد0ة  املالية  التجارية، 

نشاط  وتطور  تنمي  أن  شأنها  من 

الشركة املذكور7 أعاله.

 99( تسعة وتسعون سنة   : املد7 

سنة).

رأس املــــال : رأس مال الشركة هو 

)21.111 درهم)  عشرون آلف درهم 

مقسم إلى مائتي )211) حصة قيلتها 

مائة )11 ) دراهم لكل واحد7 منها.

بحللوش  السيد  عين   : التسييف 

الحسن كلسيف للشركة. 

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية بتزنيت 

بتاريخ 22 0نا0ر 2121 تحت رقم 28

211 P

 SOCIETE MANOR
 Société à Responsabilité Limitée

 AU au Capital de 100.000,00

Dhs

 Adresse : JNAN SIDI ALI N°10

 PROPIETE AHL ELFAYQ

 COMMUNE TIGHMERT

 GUELMIM

ICE : 002732217000096

تـــأسيــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد  بلقت�سى   (  

تم تأسيس شركة  0نا0ر  212،   2 

باملليزات  املحدود7  املسؤولية  ذات 

التالية : 

التسلية : شركة مانور.

املقر االآتلاعي : آنان سيدي علي 

الرقم 1  أهل الفا0ق بتغلرت كلليم. 

درهم    11.111  : الرأسلـــــــــــــال 

فئة  من  حصة    111 على  مقسلة 

11  درهم 

الهـــــــــدف : أشــغال متــعدد7 والبنــاء.

الشــــــــــــــركاء : 

الفا0ق عثلان 111  حصة. 

املسيف القانوني : الفا0ق عثلان.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  كلليم  االبتدائي 

 212 تحت رقم  2/ 212.

212 P

«HIYADI TRANS« شركة
ش.م.م 

وبتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  0نا0ر  212   19
محدود7 املسؤولية سجلها التجاري 

رقم  7585 ذات املليزات التالية : 

 «  HIYADI TRANS«  : التسلية 

ش.م.م.

 5 17 شقة   : االآتلاعي  املقر 

الطابق 5 العلار7 26 دارنا الشطر 3 

ادرار تكيوين اكاد0ر.

الرأسلال : 11.111  درهم.

الهدف :

نقل البضائع لحساب الغيف.

املصحوبة  غيف  األمتعة  نقل 
لحساب الغيف.

االستيفاد والتصد0ر.
الشركاء : السيد هيا�سي حسن.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 
هيا�سي حسن.

اال0داع  تم   : القانوني  اال0داع 
باكاد0ر  التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

. 98151
213 P

 GHIOUNANI« شـــــــركــــة
 «TRANS

 SARL
تأسيس شركة

  3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   2121 نوفلبف 
األسا�سي لشركة محدود7 املسؤولية 

ذات املليزات التالية : 
 ما 0لــي : 

 GHIOUNANI TRANS  : االسم 
ش.م.م. 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود7.

املستقبل  شارع  االآتلاعي  املقر 
بن 0ارا تارودانت.

نقل   : االآتلاعي  الهدف 
املستخدمين الآل الغيف.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
في 11.111  درهم مقسلة إلى 111  

حصة موزعة كالتالي :
251 حصة  السيد7 غيواني مريم 

25.111 درهم
 251 رضوان  غيواني  السيد   

حصة 25.111 درهم
 السيد غيواني محلد 251 حصة 

25.111 درهم
 السيد غيواني 0وسف 251 حصة 

25.111 درهم
رضوان  غيواني  السيد   : املسيف 
عين كلسيف7 وحيد7 للشركة ودالك 

لفتف7 غيف محدود7.



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2298

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 
إلى  3 ديسلبف.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع  تم 
 القانوني باملحكلة االبتدائية تارودانت
رقم  تحت   2121 ديسلبف   22 0وم 

. 576
214 P

IDFAR TRANS
إعالن عن تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
قوانين  حررت   2121 نوفلبف   27  
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

جصائصها كالتالي :
 IDFAR للنقل  ادفار   : االسـم 

: TRANS
نقل البضائع لحساب   : األهداف 

الغيف
الخربة دوار    : االآتلاعي   املقر 

 C/Rالصفاء اشتوكة ا0ت باها.
  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 
سهم من      111 إلى  درهم مقسلة 
السيد  منها  0للك التي  11 درهم، 
والسيد7 نعيلة  رشيد اوحود 51% 

اضرضور 51%.      
التسييف : رشيد اوحود.

اإل0داع القانوني : تم اإل0داع لدى 
بتاريخ  بانزكان   االبتدائية   املحكلة 
7  ديسلبف 2121 تحت رقم 2271.

215 P

DIGITALMOSALA
SARL 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7

طبقا للعقد املؤرخ في العيون تم 
املسؤولية  محدود7  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية  :
 DIGITALMOSALA  : االسم   

 SARL
الرقلية  الخدمات   : الهدف 

والشبكات املعلوماتية
 61.111   : املجلوعة  رأسلال 

درهم
التسييف : صالح الد0ن الخرفي.

امقران  علار7   : االآتلاعي  املقر 
موالي  شارع   7 رقم  التاني  الطابق 

اسلاعيل العيون
املد7 : 99 سنة

لللجلوعة  القانوني  اال0داع  تم 
لللحكلة  التجاري  بالسجل 
 2861 االبتدائية بالعيون تحت رقم 

بتاريخ 26 نونبف 2121.
216 P

STE INBIAAT INVEST
 ش.م.م

تا ســـيـــــــس شركة
بلوآب عقد عرفي بتاريخ 8 0نا0ر 
القانون  وضع  تم  أكاد0ر،   212 
األسا�سي  للشركة  املحدود 7 املسؤلية 
ذات الخصا ئص التالية :                                
 STE INBIAAT   : التسلية 

INVEST ش.م.م
 - التجار7   : عي  آتلا  اال   الهدف 

اال ستيفاد والتصد0ر.    
قم  ر   : املؤقت  االآتلاعي  املقر 
الطابق الثاني شا رع غاندي  د7   65 

حي الداجلة  أكاد0ر .
مبلغ  في  محدد   : الراسلال 
  111 إلى  مقسم  درهم    11111
11  درهم لكل حصة كلها في  حصة 

ملك السيد موغي رشيد .
الحصص االآتلاعية :

السيد : موغي رشيد 111  حصة.    
املد7  : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسيف   : التسييف 
غيف  ملد7  رشيد  موغي  السيد  طرف 

محدود7. 
بكتابة  القانوني  اإل0داع  ثم 
التجارية املحكلة  لدى   الضبط 
 باكاد 0ر  بتاريخ 21 0نا 0ر 212 تحت 

رقم 97989.
217 P

ISEM TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 من شريك واحد
RC : 22191 / INEZGANE

   بلقت�سى عقد عرفي ثم باشتوكة 
ا0ت باها بتاريخ 7 0نا0ر 212 تأسيس 
من  محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد مواصفتها كالتالي :

      ISEM TRANS : التسلية
مقاول نقل   : الهد ف االآتلاعي 
البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغيف.

االستيفاد والتصد0ر. 
وسيط.

البوبيات  دوار   : املقر االآتلاعي   
انشادن اشتوكة ا0ت بها.

املد7 :   99 سنة.                           
الرأسلال االآتلاعي :

درهم للسهم مقسلة    11  111  
بقيلة  اآتلاعية  حصة    111 إلى 
11  درهم  مقسلة كالتالي :                 
السيد   : سعيد ازم - 111  حصة
تعيين السيد سعيد ازم  التسييف: 

كلسيف لشركة 
من  تبتدئ   : االآتلاعية   السنة 

  0نا0ر إلى   3 ديسلبف.
األرباح :   مقسلة حسب الفصل 

7  من قانون الشركة.
إ0داعه  تم   : القانوني  اإل0داع 
بإنزكان تحت  االبتدائية   باملحكلة  

52  0وم 21 0نا0ر 212.       
للخالصة و البيان

218 P

STE JOURY JARDIN
تاســـيـــــــس شركة املحدود7 املسؤلية

بتاريخ  عرفي  عقد   بلوآب 
وضع  تم  بأكاد0ر،  0نا0ر  212    7  
القانون األسا�سي  للشركة  املحدود7 
املسؤلية ذات الخصا ئص التالية :                                
 STE JOURY JARDIN    : ا لتسلية

ش.م.م
أشغال   : عي  آتلا  اال  الهدف 
 - العلومية  الحدائق  و  املستنبت 

اشغا ل متعد د7
املقر االآتلاعي  :حي سيد ي سعيد 

ر قم 11  مكر ر ، دراركة أ كا د 0ر.
مبلغ  في  محدد   : الراسلال 
11.111.11  درهم مقسم إلى 111  
حصة 11  د رهم لكل حصة مقسلة 

كلا 0لي .
تلسوري جليل 511 حصة.

الكر 0لة الحسين  511حصة.
املد7 : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسيف   : التسييف 

طرف السيد تلسوري جليل  والسيد 

الكريلة الحسين ملد 7 غيف محد ود 7. 

بكتابة  القانوني   اإل0داع  تم 

التجارية   املحكلة  لدى  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.98157

219 P

 DROGUERIE ET

QUAINLLERIE HAFIDI  sarl
ICE: 00699233000010

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ    

تأسيس شركة  تم   0نا0ر  212    2

محدود7 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 DROGUERIE ET  : التسلية 

 -« QUAINLLERIE HAFIDI  « Sarl

املقر االآتلاعي: تجزئة 0اسلينة   

رقم 57 ا0ت ملول .

الهدف:عقاقيف بالتقسيط .

  11111. االآتلاعي  الرأسلال 

درهم.

التسييف : الحسين حافظي .

املد7 : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح 0نا0ر حتى  3 

ديسلبف .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

   65 رقم   تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ  2 0نا0ر  212 .

رقم السجل التجاري  2221.

220 P

  KHADAMT COFFRAGE

SARL
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم  0نا0ر  212     3

التاسي�سي لشركة محدود7 املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية:
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 KHADAMT  : الـتـسـليـــــــــــــــة 
COFFRAGE  SARL

شركة ذات املسؤولية    : الشكل  
املحدود7.

مقاول في االشغال     : الـلـوضـــــوع 
النظافة اعلال  في  مقاول   /  والبناء 

 و البستنة.    
بورحيلة  حي   : االآـتـلاعــي  الـلـقر 

زنقة 21 غشت رقم    اوالد تا0لة.
مــــــد7 الشركــــــة :  99  سنة. 

  11.111   : الشركـــة   رأسلـــال 
درهم.

املصطفى  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
الوطنية  البطاقة  رقم  عتنان 

 JC331732
رقم  السيد عبد الرحيم بوفوس  

JC 7158 1 البطاقة الوطنية
فاتح  من   : االآتلـاعيـة  السنة    
0نا0ر إلى  3 ديسلبف من نفس السنة.

لقد تم التسجيل القانوني لدئ   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة 
  7373 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 9 0نا0ر  212 .
221 P

FIDUCIAIRE ZIAD
 Boulevard AL MOUKAOUAMA Q.I , 9

.AGADIR

 Sté E2M ETUDES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة   ، 0نا0ر  212   7  
ذات املسؤولية املحدود7 جصائصها 

كالتالي :
 STE E2M ETUDES التسلية 

SARL
مكتب   : االآتلاعي  الهدف 

للدراسات 
زنقة   3 الطابق   9 بلوك   21 رقم 

مراكش أكاد0ر.
املد7 99   سنة.

درهم   100.000,00  : الرأسلال 
حصة اآتلاعية    111 مقسلة إلى 
من فئة 11  درهم للحصة الواحد7، 

مقسلة كالتالي :

فتحي مونا 611 حصة إآتلاعية 

 711 مصطفى  فتحي  السيد: 

حصة  

التسييف: يعهد بتسييف الشركة إلى 

فتحي مونا ملد7 غيف محدد7 .

رقم السجل التجاري :  7587 -

تم اإل0داع القانوني بكتابة  وقد  

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   0نا0ر  212   26 بأكاد0ر بتاريخ 

رقم   9817.

222 P

مكتب اود0كونطا ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

 SOCIETE EL HAMMOUCH

LAHCEN
تـــأسـيــس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة   2121 ديسلبف   7

املساهم  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد صفاتها كلا 0لي : 

الحلوش  شركة   : التسلية 

 SOCIETE EL ش.م.م.  لحسن 

 HAMMOUCH LAHCEN S.A.R.L

 .AU

: أن هدف الشركة 0تلثل  الهدف 

أساسا في : 

وإنتاج  وشراء  وتوزيع  تسويق 

البن  وتصد0ر  واستيفاد  وتحليص 

الغذائية  املواد  والقهو7 وكذا آليع 

العامة. 

واملنتجات  املاركات  آليع  تلثيل 

الوطنية واألآنبية.

املشاركة بطريقة مباشر7 او غيف 

مباشر7 في مختلف الشركات. 

و علوما آليع العلليات التجارية 

الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكور7  باألنشطة 

شانه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنلية الهدف االآتلاعي. 

برقم  موطن   : االآتلاعي  املقر 

البلد0ة  التجزئة  امسرنات  ت.ا.   35

أكاد0ر.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

  11 إلى  مقسلة  درهم    1.111 في 

نسبت  درهم    11 بقيلة  حصة 

بالكامل اللسيد الحلوش لحسن.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التلد0د أو الفسخ املسبق.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة. 

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

للشركة  كلسيف  لحسن  الحلوش 

وذلك ملد7 غيف محدود7. 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  الكاد0ر  التجارية 

 212 تحت رقم 97933.
لالستخالص والبيان

املسيف 

223 P

 STE EL MOUNTAJ

CONSTRUCTION
تا ســـيـــــــس شركة

بلوآب عقد عرفي بتاريخ 7 0نا0ر 
القانون  وضع  تم  بأكاد0ر،   212 

األسا�سي للشركة املحدود7 املسؤلية 

ذات الخصائص التالية : 

 STE EL MOUNTAJ  : التسلية 

CONSTRUCTION ش.م.م.

الهدف االآتلا عي : أشغال البناء 

واالنعاش العقاري. 
 5 رقم   : املؤقت  االآتلاعي  املقر 

زنقة تغاليلين حي السالم أكاد0ر.

مبلغ  في  محدد   : الراسلال 

  111 إلى  مقسم  درهم    11.111

حصة 11  درهم لكل حصة. 

الحصص االآتلاعية : 

املنتاج بوشعيب 251 حصة.

 املنتاج علر 251 حصة.

املنتاج 0اسين 11  حصة.

املنتاج محلد 11  حصة.

املنتاج أ 0وب 11  حصة.

املنتاج ا لهام 11  حصة. 

 املنتاج حسناء 11  حصة. 

املد7 : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسيف   : التسييف 

طرف السيد املنتاج أ0وب والسيد7 

املنتاج حسناء ملد7 غيف محدود7. 

 تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط

لدى املحكلة التجارية باكاد0ر بتاريخ 

21 0نا0ر  212 تحت رقم 98111.

224 P

STE KHADAMAT SOUSS
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

املنعقد في 2  أغسطس 2121 والذي 

ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  تم 

مسؤولية محدود7 مليزاتها كالتالي : 

 STE  : التجاري  االسم 

 KHADAMAT SOUSS

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود7.

الرأسلال : 11.111  : درهم.

حيث 0توفر : 

  111 على  سعيد  املزغي  السيد 

حصة.

الهدف : بيع العقاقيف. 

العنوان : اقامة اداونضيف، اوالد 

سعيد، حي دنيا، تجزئة كلال الد0ن، 

اوالد تا0لة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

تسيف من طرف السيد   : التسييف 

املزغي سعيد.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 في  بتارودانت  االبتدائية 

 212 تحت الرقم التفتيبي 51. 

225 P

   KS MENAL  شركة
العنوان : متجر  بالطابق األر�سي 

للبنا0ة رقم 689 بلوك أ تدارت أنزا 

اكاد0ر

إعالن بالتأسيــــــــــــــــــس 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212،    5

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية : 
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.KS MENAL  : التسلية القانونية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7. 
بالبنا0ة  متجر    : املقر االآتلاعي 

رقم 689 بلوك أ تدارت أنزا اكاد0ر.
نجار7   : االآتلاعي  الغرض 

األلومنيوم.
وشراء  بيع  مختلفة.  أشغال 

قطاعات األلومنيوم وملحقاته. 
في  والتجار7  والتوزيع  التلثيل 
االآتلاعي  بالغرض  عالقة  له  كللا 

للشركة. االستيفاد والتصد0ر. 
املعامالت  آليع  عامة  وبصفة 
واملبادالت التجارية التي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط الشركة. 
في  حدد   : االآتلاعي  الرأسلال   
بالكامل  محرر7  درهم  ألف  مائة 
اآتلاعية  ألف حصة  إلى  ومقسلة 
الواحد7  للحصة  درهم  مائة  بقيلة 
حسب  الشركاء  بين  ومقسلة 

املساهلة كلا 0لي : 
: جلسلائة  السيد أغراس صالح 
قدرها  بلساهلة  اآتلاعية،  حصة 

جلسون ألف درهم. 
السيد7 بوكاض جد0جة : جلسلائة 
قدرها بلساهلة  اآتلاعية،   حصة 

جلسون ألف درهم.
 التسييف : تم تعيين السيد أغراس 
صالح مسيفا وحيدا للشركة ملد7 غيف 

محدود7.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكلة التجارية باكاد0ر. 
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
وثالثين  واحد  في  وتنتهي  0نا0ر  فاتح 

ديسلبف من كل سنة.
األرباح : تخصم جلسة باملائة من 
القانوني  االحتياط  لتأسيس  األرباح 
والباقي 0وضع تحت تصرف الجلعية 

العلومية للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
26 0نا0ر  212، تحت  باكاد0ر بتاريخ 
بالسجل  واملسجلة   98176 الرقم 

التجاري التحليلي رقم 75877. 
 للنشر والبيان

املسيف 
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 FLECHE ROUGE شركة
TRANS

إعالن عن تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 8 0نا0ر 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   212 
ذات  املسؤولية  محدود7  لشركة 

املليزات التالية : 
 FLECHE ROUGE  : االسم 

.TRANS
املقر االآتلاعي : دوار تكمي بوبكر 

تكد0ر7نعبادودراركة.
لنقل  شركة   : االآتلاعي  الهدف 

األمتعة غيف املصحوبة/ حداد.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسلال  حدد   : الرأسلال 
مقسم  درهم    11.111 في  الشركة 
درهم    11 حصة بقيلة    .111 إلى 

للحصة الواحد7.
املسيف : لحسن العليفات أو رشيد 

العليفات.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكاد0ر 75865.
تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكلة التجارية بأكاد0ر تحت
عدد 98166 بتاريخ 26 0نا0ر  212.

املسيف
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GALERIE LALOU 
SARL AU
ش.م.م
تأسيس

في املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى    
بتاريخ  واملسجل   2121 ديسلبف    8
25 ديسلبف 2121 بانزكان تم تأسيس 
ش.م.م.   GALERIE LALOU شركة 

ذات شريك وحيد.
هدفها : تجار7 األفرشة واألتات.

  1 : رقم   العنوان التجاري محل 
الخامس  شارع محلد   17 مجلوعة 

ثجزئة بزناس الد شيف7 انزكان.
إلى  موزعة    11.111  : رأسلالها 
  11 كل حصة  قيلة  حصة    111
 : امتي  الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيد عبد هللا اللو 111  حصة.

اللو  عبدهللا  السيد  تعيين  تم 

كلسيف للشركة ملد7 غيف محدود7. 

تم اعتلاد توقيع السيد عبدهللا 

والوثائق  العقود  آليع  في  اللو 

اإلدارية. 

99 سنة  : مد7 علر الشركة  املد7 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإل0ضاحي  التجاري  السجل 

.22175

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بانزكان بتاريخ  3 ديسلبف 

2121 تحت رقم 2382.  
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CHAROU TRANS
SARL AU

RC : 22177

 تـأسـيـس شــركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

2121 تم وضع القانون   28 ديسلبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدود7 تحلل الخصائص التالية : 

.CHAROU TRANS : الـتـسـليـــــــــــــــة

الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 

املحدود7.

نقل البضائع وطنيا   : الـلـوضـــــوع  

آليع  نقل   / الغيف  لحساب  ودوليا 

في  واإلرساليات  البضائع  أنواع 

املناطق الحضرية وبين املدن / توزيع 

البضائع. 

محل ب رقم   : الـلـقر االآـتـلاعــي 

 7 بلوك   AT.373 زنقة    7/ 118 

حي الخزانت املزار ا0ت ملول. 

مــــــد7 الشركــــــة  : 99 سنة. 

رأسلـــال الشركـــة : مائة الف درهم

الـتسـيـيــــــــــــــــــر  : محلد الشادلي.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   38 رقم  تحت   بإنزكان 
9  0نا0ر  212 رقم سجلها التجاري 

هو  77 22.
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«CHIRINE TRANS« شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

وبتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  0نا0ر  212    5

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد سجلها التجاري رقم   222 

ذات املليزات التالية : 

 «CHIRINE TRANS«  : التسلية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

سيدي  زنقة   : االآتلاعي  املقر 

الحاج الحبيب رقم 71 انزكان.

الرأسلال : 11.111  درهم.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيف وطنيا ودوليا.

املصحوبة  غيف  األمتعة  نقل 

لحساب الغيف.

 االستيفاد والتصد0ر.

الشركاء : السيد الحكيم عادل.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

الحكيم عادل.

اال0داع  تم   : القانوني  اال0داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت  0نا0ر  212   22 بتاريخ 

. 76
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 STE COLIS D’OR 
SARL 

التفاصيل املتعلقة بالنشر

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسست شركة   2121 ديسلبف   29  

محدود0ة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE COLIS D’OR  : التسلية 

.SARL

رأسلالها : 111 11  درهم.

باسينة  حي   : االآتلاعي  مقرها 

أ0ت  مكرر تلزارت   39 رقم   7 بلوك 

ملول.

نقل البضائع   : الهدف االآتلاعي 

 – بالعلولة  وكيل   – الغيف  لحساب 

االستيفاد والتصد0ر – التجار7.
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السيد الخيال   : اإلدار7 والتسييف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  0اسين 

والسيد   JM 7711 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  محلد  الشرقاوي 

 .JB731151 التعريف الوطنية رقم

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان 

 ،  1 8  0نا0ر  212 تحت رقم  0وم 

السجل التجاري رقم 77 22.
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 STE BIZ WORLD

TRANSPORT

SARLAU

شركة بيز وورلد ترونسبور ش.م.م

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2121 تم تأسيس شركة  5  سبتلبف 

ذات املليزات التالية : 

وورلد  بيز  شركة   : التسلية 

ترونسبور ش.م.م.

النقل الدولي   : الهدف االآتلاعي 

للسلع والبضائع لحساب الغيف.

علار7 رقم   735 تجزئة   : العنوان 

الداجلة  حي  الدهب  إقامة   2 5

أكاد0ر.

املد7 : 99 سنة.

درهم   711.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   7111 إلى  مقسلة 

11  درهم.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 

حسان بيزحللان ملد7 غيف محدود7. 

اإل0داع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

0نا0ر  بتاريخ  2  بأكاد0ر  التجارية 

 212 تحت عدد 98117.
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 SOCIETE BOUBA
ACCESSOIRES AUTO

SARL D’A.U
 تأسيس الشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
5 0نا0ر  212 تم تأسيس شركة بوبا 
املسؤولية  ذات  أوطو  أكسوسوار 
والتي  الوحيد  للشريك  املحدود7 

تحلل الخصائص التالية : 
 SOCIETE : BOUBA : التسليـــــــــــة 
 ACCESSOIRES AUTO SARL

.D’(A.U(
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود للشريك الوحيد. 

بيع  شركة   : االآتلاعي  الهدف 
لوازم السيارات.

إلى  مقسلة    11.111  : رأسلال 
درهم    11 فئة  من  حصة    111

للحصة مجزا7 كلا0لي : 
السيد بهوش أبوبكر 111  حصة
املـــــــــد7 : 99 سنة ابتداءا من تاريخ 

التأسيس.
0نا0ر فاتح  من   : املاليــــــــة   السنة 

إلى  3 ديسلبف من كل سنة.
املقر االآتلاعي : رقم 22 بلوك 12 

حي أبيفوك أ0ت ملول.
التسييـــــــــــــــر : للسيد بهوش أبوبكر.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 
0نا0ر    9 0ومه  بانزكان  االبتدائية 
رقم   212 / 76 عدد  تحت   212 

السجل التجارى 87 22.
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ا0ت ملول

الهاتف 1528271117
الفاكس 6 15282792

BOUJDID SERVICES شركة
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 وذات الشريك الوحيد 

بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212    5
محدود7  شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملليزات التالية : 

 BOUJDID شركة   : التسلية 

.SERVICES

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدود7 وذات الشريك الوحيد.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة    11.111 الشركة في 

بقيلة  اآتلاعية  111 حصة  إلى 

في  كلها  وهي  للواحد7  دراهم    11

ملكية السيد بجد0د ابراهيم. 

 A67 رقم  الكراج   : الشركة  مقر 

بلوك   تجزئة اكدال   ا0ت املول. 

آليع  جدمات   : الشركة  نشاط 

علليات االداء، نكوص.

بجد0د  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  ابراهيم 

محدود7.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

بجد0د  السيد  لللسيف  الوحيد 

ابراهيم.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

املد7 : مد7 الشركة محدد7 في 99 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

  93 تحت رقم  0نا0ر  2 2   25 0وم 

ورقم السجل التجاري 22225 
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مكتب حسابات ابن عامر

 BTP STRUCTURE ETUDE

 BSE
إعالن بتأسيس شركة ش.م.م 

التعريف املوحد لللقاولة : 

 1126673771111 2

بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

بتاريخ  واملسجل   2121 نوفلبف   2

 7298 2121 تحت عدد  نوفلبف     3

تأسست شركة ذات املسؤولية   ،RE

املحدود7، تفاصيلها كالتالي : 

 BTP STRUCTURE  : التسلية 

ETUDE ش.م.م.

.BSE : الرمز

هدفها : 
التحقيق  الدراسات،  مكتب 

والبحث.
مفاوض.

علار7  3   : التجاري  العنوان 
درقاوي  علي  الحاج  طريق   17 رقم 

اليوسفية تيزنيت.
رأس مالـــها : 11.111  درهم )مائة 
ألف درهم ) موزعة إلى 111  حصة 
مائة   ( درهم    11( قيلة كل حصة 

درهم.
تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 
للشركة  وحيد  كلسيف  سعيد  اسرار 
كامل  إعطائها  ملد7 غيف محدود7 مع 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 
 99 الشركة  علر  مد7   : املـــد7 
تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إ0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكلة 
753/2121 بتاريخ 9  نوفلبف 2121.
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مكتب اود0كونطا ش.م.م
CABINET AUDICOMPTA

 SOCIETE ALA SUD
 GRANITE ET MARBRE

تـــأسـيــس
  7 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 ديسلبف 
محدود7 املسؤولية صفاتها كلا 0لي : 
الجرانيت  امسود   : التسلية 
 SOCIETE ALA ش.م.م  والرجام 
 SUD GRANITE ET MARBRE

 .S.A.R.L
الهدف : أن الشركة تهدف أساسا 

إلى : 
تصد0ر  تم  تسييف  او  بيع  شراء، 
أو اتجار أشغال تثبيت ماد7 الرجام 

والتبليط.
تم  وبيع  إنتاج  ايستفاد،  شراء، 
تصد0ر مواد البناء وتجهيزات الصرف 

الصحي تفتيت وإعداد مواد البناء.
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استيفاد  تم  واستغالل  تجار7 

واملعذات  التجهيزات  وتصد0ر آليع 

وامليات  وتوابعها  الغيار  وقطع 

الصغرى ولوازم وامليات الصناعية 

بالعقاقيف  واملرتبطة  والفالحية 

والنجار7 بشتى أنواعها مواد أولية أو 

منتوآات مختلفة.

الهدم  مراحلها  بجليع  أشغال 

تعبيد الطرق أشغال الختم الصباغة 

الخشبية  النجار7  والتفصيص 

وأدوات  والفسيفساء  واألملنيوم 

الزآاج  التبليط  الصحي  الصرف 

وكهربة البنا0ات.

تجار7 مختلف انواع مواد النظافة 

ومعالجة املياه واملواد الفالحية.

أشغال البناء للخواص والعلومي 

آليع  وتنفيذ  الدراسة  وإعداد 

وتبادل سواء  األشغال املدنية شراء 

كليا أو آزئيا لجليع األرا�سي املبنية 
العقاري  واإلنعاش  للبناء  والقابلة 

بصفة عامة.

عللية تجزئة األرا�سي والعقارات 

املبنية إلى بقع وشقق من اآل الكراء 

أو البيع أو االستبدال مع كل ملكية 

أجرى.

وبيع البنا0ات املعد7  بناء  اقتناء، 

البيع  املنهي  لالستعلال  أو  للسكن 

عقود  بواسطة  أو  شفويا  الكراء  أو 

التابعة  امللتلكات  لجليع  مكتوبة 

للشركة نجار7 مختلف أنواع املواد.

االستيفاد  تم  وكراء  بيع  شراء 

املواد  آليع  وإنتاج  والتصد0ر 

وامليات واملعذات املسخر7 لألنشطة 

السالفة الذكر.

واملنتجات  املاركات  آليع  تلثيل 

الوطنية واألآنبية 

و علوما آليع العلليات التجارية 

الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكور7  باألنشطة 

شانه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنلية الهدف االآتلاعي. 

 29 تجزئة رقم   : املقر االآتلاعي 

تيكوين  الفالحية  الجهاد0ة  اجليج 

اكاد0ر.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

في 81.111 درهم مقسلة كالتالي : 

درهم    11 بقيلة  حصة   321

الحسين  مخو  حوز7  في  للواحد7 

32.111 )اثنان وثالثون ألف درهم).

درهم    11 بقيلة  حصة   321

للواحد7 في حوز7 مخو علر32.111 

)اثنان وثالثون ألف درهم).

درهم    11 بقيلة  حصة    61

فاضلة  لحجري  حوز7  في  للواحد7 

6.111  )ستة عشر7 ألف درهم).

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التلد0د أو الفسخ املسبق.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة. 

من  كل  تعيين  تم   : التسييف 

مخو  والسيد  الحسين  مخو  السيد 

الشركة  تسييف  في  كلشاركين  علر 

وبتوقيعات  وذلك ملد7 غيف محدود7 

مشتفكة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

التجارية باكاد0ر بتاريخ 5  0نا0ر 212 

تحت رقم 97935.
 لالستخالص والبيان

 املسيف
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شركة ش.ن.إ. أنتريم
ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : رقم 18 ، شارع 
موالي 0وسف، حي السعاد7، العيون

التأسيس
بلوآب عقد عرفي بتاريخ 7 0نا0ر 

 212، وضع النظام األسا�سي لشركة 

محدود7 املسؤولية للشريك الوحيد 

ذات الخصائص التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدود7 للشريك الوحيد.

أنتف0م  ش.ن.إ.  شركة   : التسلية 

شركة محدود7 املسؤولية.

التوظيف   : االآتلاعي  الهدف 

املؤقت.

املقر االآتلاعي : رقم 18 ، شارع 

موالي 0وسف، حي السعاد7، العيون.

املد7 : 99 سنة.

السنة املالية : تبدأ السنة املالية 

بتاريخ وتنتهي  0نا0ر  فاتح   بتاريخ 

 3 ديسلبف من كل سنة.

الرأسلال : 11.111  درهم.

التسييف : يسيف الشركة وملد7 غيف 

محدود7 السيد : علي الناآم حنان.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

2  ديسلبف  بالعيون 0وم  االبتدائية 

 212 تحت رقم :  97/212.
للخالصة والبيان

شركة ش.ن.إ. أنتف0م

237 P

 AZOS LOGISTIQUE شركة
SARL

RC 7353

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

القانون  وضع  تم  0نا0ر  212،    5

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود7 تحلل الخصائص التالية :

  AZOS LOGISTIQUE : التسلية

.SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدود7.

والبناء،  عامة  مقاولة   : املوضوع 

كراء معدات البناء، تجار7 عامة.

: شارع االمل حي  املقر االآتلاعي 

املجد الكد0ة البيضاء، أوالد تا0لة، 

تارودانت.

مد7 الشركة : 99 سنة.

رأسلال الشركة : مئة ألف درهم.

التسييف : عبد العزيز اشويخ.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   72 رقم  تحت  بتارودانت 

 2 0نا0ر  212 رقم سجلها التجاري 

هو : 7353.
ICE 112698265111153

238 P

 STE SFANIZ
SARL AU

تأسيس شركة

األسا�سي  القانون  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212،    8 بتاريخ  املؤرخ 

املسؤولية  محدود7  شركة  تأسيس 

ذات   SFANIZ ذات الشريك الوحيد 

الخصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كلا في الخارج هو :

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والبناء.

بيع اللوازم املكتتبية.
اإلداري  الحي   : االآتلاعي  املقر 

شارع موالي إسلاعيل أسا.

املد7 : 99 سنة.

  11.111 في  حدد   : الرأسلال 

حصة    111 على  مقسم  درهم 

اآتلاعية بقيلة 11  درهم للواحد7 

وهي في نصب : السيد عبد الرحلان 

فاني 111  حصة اآتلاعية.

وملد7  الشركة  تسيف   : التسييف 

عبد  السيد  غيف محدود7 من طرف 

الرحلان فاني.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

25 0نا0ر  بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

 212 تحت رقم :  23/212.

239 P

 DIGITAL ELITE
SARL AU

تأسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تقرر  6 0نا0ر  212 

باملواصفات امتية :

 DIGITAL ELITE : التسلية

محدود7  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 C/O  : االآتلاعي  املقر 

 Appartement 403 Immeuble

 G1, Résidence Zerktouni G,

.AGADIR
رأس املال : 11.111  درهم.
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السيد فالي الالي الدجي   : املسيف 

كلكات.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

الضبط  كتابة  لدى  اإل0داع  تم 

لللحكلة التجارية باكاد0ر بتاريخ  2 

0نا0ر  212 رقم 98118.

240 P

مكتب التسييف، االعالميات واملحاسبة 

كاآيسكو 

رقم 15 تجزئة أمنية علار7 بيشا تيزنيت 85111

AMMELNE VIANDES

إعالن بتأسيس شركة 

 ش.م.م. 

وبلوآب   21 5 مارس    3 بتاريخ 

تأسست   ،  35 عدد  عرفي  عقد 

شركة ذات املسؤولية املحدود7 تحت 

 «AMMELNE VIANDES« اسم 

ش.م.م هدفها كالتالي : 

 MARCHANDE DE BOUCHER 

.EN DETAIL

محلد  شارع   : التجاري  العنوان 

السادس تافراوت تيزنيت. 

رأس مالـــها : 11.111  درهم )مائة 

ألف درهم ) موزعة إلى 111  حصة 

مائة  درهم)    11( حصة  كل  قيلة 

درهم.

تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 

للشركة  كلسيف  محلد  سحنون 

كامل  إعطائه  مع  محدود7  غيف  ملد7 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 

 99 الشركة  علر  مد7   : املـــــد7 

تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.

إ0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 

عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكلة 

 37/212 بتاريخ 25 0نا0ر  212.

241 P

 ASGHARKISS شركة

 TRANSPORT S.A.R.L
إعالن عن تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوانين  وضع  تم  0نا0ر  212    8

ذات  املسؤولية  محدود7  لشركة 

املليزات التالية : 

 ASGHARKISS  : التسلية 

.TRANSPORT

الشكل القانوني : شركة محدود0ة 

املسؤولية.

 TRANSPORT DE  : الهدف 

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

 MAGASIN  : االآتلاعي  املقر 

 N°62 BLOC D AL HOUDA

.AGADIR

في  حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

  111 إلى  مقسم  درهم    11.111

حصة من فئة 11  درهم.

آنيح  رشيد  السيد   : التسييف 

والسيد امحلد آنيح مسيفا للشركة.

املد7 : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم  وقد 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

0نا0ر  212.  21 بتاريخ   بأكاد0ر 

،75787 التجاري  السجل   رقم 

وتم اإل0داع تحت رقم 97998 بتاريخ 

21 0نا0ر  212.
املسيف

242 P

حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ا0ت ملول

الهاتف 15.28.271117

الفاكس 6 15.28.2792

ASMATTI TRANS شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدود7 
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  وضع  تم  0نا0ر  212    8

محدود7  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملليزات التالية : 

 ASMATTI شركة   : التسلية 
.TRANS

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدود7.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة   311.111 الشركة في 
بقيلة  اآتلاعية  حصة   3111 إلى 
كلا  ومقسلة  للواحد7  دراهم    11
  511 محلد  اقليل  السيد   : 0لي 
اللطيف  عبد  اقليل  والسيد  حصة 

511  حصة.
مقر الشركة : الطابق السفلي رقم 
3  طريق عين العصيد اوالد برحيل 

تارودانت.
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغيف.
اقليل  السيد0ن  عين   : التسييف 
محلد واقليل عبد اللطيف كلسيف0ن 

للشركة ملد7 غيف محدود7.
ملزمة  الشركة   : التوقيع 
اقليل  للسيد  املنفصلة  بالتوقيعات 
محلد او للسيد اقليل عبد اللطيف.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.

املد7 : مد7 الشركة محدد7 في 99 
سنة.

تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 
بتارودانت االبتدائية   باملحكلة 
 55 رقم  تحت  0نا0ر  212   26 0وم 

ورقم السجل التجاري 7357.
243 P

 Sté ABOUDRAR D’ETUDES
ET CONCEPTIONS

SARL AU
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بلوآب   -   
تأسيس  تم  0نا0ر  212    2 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدود7  شركة 

شريك وحيد ذات املليزات التالية : 
 ABOUDRAR : شركة    التسلية 
 D’ÉTUDES ET CONCEPTIONS

ش.م.م. ذات شريك وحيد.
الهدف : مكتب الدراسات.

شارع   77 رقم   : االآتلاعي  املقر 

الحنصالي لخيام 2 أكاد0ر. 

املد7 : 99 سنة.
  11.111  : رأس املال االآتلاعي 

111  حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

11  درهم للحصة الواحد7.

التسييف : محلد ابودرار.

السنة االآتلاعية : تبتدئ السنة 

االآتلاعية من فاتح 0نا0ر وتنتهي في 

آجر ديسلبف من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإل0داع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

تحت  بأكاد0ر  التجارية  املحكلة 
التجاري  والسجل   97972 رقم 
رقم75763 بتاريخ 9  0نا0ر  212م.

من اآل النسخة والبيان

244 P

 Société YANIATEC

INDUSTRIEL MAROC
sarL AU

شركة ذات مسؤولية محدود

وذات الشريك الوحيد
رأسلالها 11.111.11  درهم

مقرها الآتلاعي : تجزئة املسعودي 

شرف رقم 89 دراركة ٱكاد0ر

بتاريخ  املحرر  للعقد   تبعا 

شركة  تأسيس   2121 ديسلبف   23

الشريك  وذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد تحتوي على امليزات التالية : 

 Société YANIATEC  : التسلية   

.INDUSTRIEL MAROC sarL AU

املقر االآتلاعي : تجزئة املسعودي 

شرف رقم 89 دراركة أكاد0ر.

الرأسلال : 11.111  درهم.

النشاط التجاري : 

 نجار7 ٱلومنيوم وآلحدا7 وٱلصباغة

آلصناعية. 

الربح : 0قتطع 5 باملائة من األرباح 

الصافية من اآل االحتياطي القانوني

التسييف : تم تعيين السيد بدراش 

حيسون كلسيف للشركه.

السنة االآتلاعية : من فاتح 0نا0ر 

الى غا0ة  3 من ديسلبف.
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من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
التسجيل في السجل التجاري

و قد تم اإل0داع القانوني ا لدى 

باملحكلة  الضبط  كتابة  مصلحة 

ديسلبف   25 بتاريخ  باكاد0ر  التجارية 

2121 تحت عدد  9767.
بلثابة مقتطف وبيان

245 P

STE ZEKANI FISH
 SARL AU

0وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تم إنشاء   2121 ديسلبف    8

ذات الخصائص التالية :

 STE  ZEKANI FISH  : التسلية 

.S.A.R.L AU

تجزئة وداد0ة رآال البحر  املقر: 

بوآدور.      

غـرض الشركة بيع وشراء اسلاك 

الطرية واملجلد7. 

درهم    11.111  : الرأسلال 

من  نقد0ة  حصة    111 إلى  مقسم 

فئة 11 درهم :  

الزكاني محلـد : 111  حصة

التسييف في شخص محلد الزكاني.

باملحكلة  وضع  القانوني  اإل0داع 

ديسلبف   25 االبتدائية بالعيون 0وم  

والسجل  رقم  9 3  تحت   2121

التجاري تحت رقم 37739.
       مقتطف قصد اإلشهار

246 P

ZEMRAN TRANSPORT
 S.A.R.L

زمـــــــــران تـــرونســــبور ش.م.م

انشاء شركة محدود7 املسؤولية
بأكـاد0ر  عرفـــي  عــقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  0نا0ر  212    5 بتاريخ 

شركة محدود7 املسؤولية 
تــــرونــســبور  زمـــــــــران   : االسم 

ش.م.م.

البضائع  نقل   : الشركة  هدف 

وتصد0ر  استيفاد   / الغيف  لحساب 

)تاآر أو وسيط). 

اقامة طريق الخيف   : مقر الشركة 

بنسركاو  شقة  7  علار7      1 

أكاد0ر.

املد7 : محدود7 في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : الرأسلال 

الى  مقسلة  درهم    11.111.11

11.11  درهم  111  حصة من فئة 

للواحد7 مقسلة كالتالي : 

طارق زمراني 511 حصة.

عزيز بيليك 511 حصة.

زمراني  طارق  السيد   : التسييف 

غيف  وملد7  للشركة  الوحيد  املسيف 

محدود7 

الصافية  االرباح  توزع   : االرباح 

على  القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت  0نا0ر  212  باكاد0ر بتاريخ  2 

رقم 98112.
الخالصة والتذكيف

247 P

ELALEM OCEANIDES  

تأسيس شركة
7  0نا0ر  بتاريخ  عقد  بلوآب 

 EL ALEM شركة  تأسيس   212 

محدود7  شركة   OCEANIDES

املسؤولية ذات شريك وحيد مليزتها 

كالتالي :

بيع االسلاك.

عبد  شارع   : التجاري  مقرها 

حي   3 الطابق   5 7 شقة  الناصر رقم 

املسيف اكاد0ر.

رأسلالها : 91.111 درهم.

مسيفها : عاصم العالم.

الشركة  ملف  إ0داع  تم  لقد 

بتاريخ بأكاد0ر  التجارية   باملحكلة 

22 0نا0ر  212 تحت رقم 98121.

248 P

net

IDJAMAA CONSEILS 

  Siège social : 

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA, 

AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail :  Idjamaa.conseils@gmail.com

STE TARGA LJDID
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

املنعقد في  3 ديسلبف  2121 والذي 

ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  تم 

مسؤولية محدود7 مليزاتها كالتالي : 

 STE TARGA  : التجاري  االسم 

.LJDID

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود7.

الرأسلال : 11.111  : درهم.

حيث 0توفر : 

على  محلد  اآهنا  ا0ت  السيد 

111  حصة.

فندق  او  نزل  صاحب   : الهدف 

صغيف.

الجد0د،  دوارتركا   : العنوان 

آلاعة ا0ت مخلوف، تارودانت. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

تسيف من طرف السيد   : التسييف 

ا0ت اآهنا محلد.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 في  بتارودانت  االبتدائية 

 212 تحت الرقم التفتيبي 79. 

249 P

 STE AUTO MOTO CLUB

SAHARA
SARL AU

تأسيس شركة
األسا�سي  القانون  بلقت�سى 

تم  3   0نا0ر  212  بتاريخ  املؤرخ 

تأسيس شركة محدود7 ذات الشريك 

 STE AUTO MOTO CLUB الوحيد 

SAHARA ذات الخصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كلا في الخارج هو :

النقل السياحي ؛
تنظيم الرحالت السياحية ؛

تأآيف معدات التففيه.
املقر االآتلاعي : شارع 8  نوفلبف 

زنقة 8 بلوك اكلليم.
املد7 : 99 سنة.

  11.111 في  حدد   : الرأسلال 
حصة    111 على  مقسم  درهم 
اآتلاعية بقيلة 11  درهم للواحد7 
السيد محلد هباز   : وهي في نصيب 

111  حصة اآتلاعية.
: تسيف الشركة وملد7 غيف  التسييف 
محلد  السيد  طرف  من  محدود7 

هباز.
باملحكلة  القانون  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

 212 تحت رقم  22/212.
250 P

مكتب التسييف، االعالميات واملحاسبة 

كاآيسكو 
رقم 15 علار7 بيشا تجزئة أمنية تيزنيت 85111

 TIZNIT IRON LASER 
ش.م.م

تأسيس شركة
وبلوآب  0نا0ر  212   8 بتاريخ 
تأسست   ،232 2 عدد  عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدود7 تحت 
اسم  TIZNIT IRON LASER  ش.م.م 

هدفها كالتالي : 
 EXPLOITANT ATELIER DE
 SOUDURE PAR PROCEDES
AUTOGENES OU ELECTRIQUES
تجزئة   66  : التجاري  العنوان 

اشاوي افراك تيزنيت. 
رأس مالـــها : 11.111  درهم )مائة 
111  حصة  الف درهم) موزعة إلى 
مائة  درهم)    11( حصة  كل  قيلة 

درهم.
تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 
وحيد  كلسيف  بوجرموس  سليلان 
للشركة ملد7 غيف محدود7 مع إعطائه 
القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
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 99 الشركة  علر  مد7   : املـــــد7 
تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إ0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكلة 

 26/212 بتاريخ 21 0نا0ر  212.
251 P

TORISAL
تأسيس شركة

ديسلبف    6 بلقت�سى عقد عرفي 
2121 تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية : 
.TORISAL : التسلية

 3 زنقة   31 رقم   : املقر االآتلاعي 
حي تيكريا طانطان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   
مسؤولية محدود7 بشريك وحيد.

االشغال   : االآتلاعي  الهدف 
املختلفة او البناء.

املد7 : تسعة وتسعون سنة. 
درهم    11.111  : املال  الرأس 
اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 
11  درهم للواحد7 مللوكة  من فئة 
كاملة من طر ف السيد7 لفغيف سلية. 
 : والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء.
عنوانه سلية  لفغيف   السيد7 

رقم  76  حي العود7 العيون.
التسييف : السيد7 : لفغيف سلية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 77  : االبتدائية بطانطان تحت رقم 
والتقييد بالسجل التجاري تحت رقم  

 567 بتاريخ 7  0نا0ر  212.
252 P

ألكوسايت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7
شركة  تأسيس  تم  للعقد  طبقا 
بالخصائص محدود7   املسؤولية 

التالية : 
االسم : ألكوسا0ت شركة محدود7 

املسؤولية. 

الهدف : البفمجة املعلوماتية.
  11.111   : املجلوعة  رأسلال 

درهم.
التسييف : شيلاء لوكيلي 

املقر االآتلاعي : تجزئة 17 علار7 
ج  رقم 18 الوفاق بنسركاو أكاد0ر.

 املد7 : 99 سنة.
لللجلوعة  القانوني  اال0داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بتاريخ  97517 رقم  تحت   بأكاد0ر 

6  ديسلبف 2121.
253 P

اليكونس
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212    2
التاسي�سي لشركة محدود7 املسؤولية 
الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية : 
الـتـسـليـــــــــــــــة : اليكونس ف ا.

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدود7 الشريك الوحيد .

التجار7 وتوزيع االت   : الـلـوضـــــوع 
االتصال السلعي البصري....

وسيط تجاري.
الـلـقر االآـتـلاعــي : احدائق امزيل. 

رقم 3 بنسركاو اكاد0ر.
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــد7 

من 0وم تأسيسها.
  11.111  : الشركـــة  رأسلـــال 
حصة من    111 درهم مقسم على 
فائز  للسيد  كلها  درهم    11 فئة 

بوعز7.
األربــــــــــــــــــاح : 0تم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد
تسيف  بوعز7  فائز   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
الشركة من طرف السيد : فائزبوعز7. 

مع كل صالحيات االمضاء.
السنـــة االآتلـاعيـة : من فاتح 0نا0ر 

إلى  3 ديسلبف.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
 25 0ـوم  باكاد0ر  التجارية  املحكلة 

0نا0ر  212 تحت رقم 98178.
254 P

شركة نسمات انفست ش.م.م
املقر االآتلاعي علار7 رقم 71 شارع 

محلد جيف الد0ن الحي اإلداري 

تيزنيت

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية
 بلقت�سى النظام األسا�سي ومحضر

التأسيس املؤرجين بتاريخ 1  ديسلبف 

بتاريخ بتيزنيت  واملسجلين   2121 

مرآع التسجيل   2121 ديسلبف     7
تم تأسيس شركة   82 3-82 2 رقم 

باملعا0يف  محدود7  مسؤولية  ذات 

التالية :

التسلية. نسلات انفست. 

الغرض : اإلنعاش العقاري. 

 71 رقم  علار7   : االآتلاعي  املقر 
شارع محلد جيف الد0ن الحي اإلداري 

تيزنيت. 

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املد7 

إنشائها. 
درهم  ألف  مائة   : املال  رأس 

مقسلة إلى ألف حصة من فئة 11  

درهم للحصة.

زكرياء  السيدان  عين   : التسييف 

بن فقيه وأحليدا بن فقيه مسيفان 

للشركة لفتف7 غيف محدود7. 

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيزنيت 

0نا0ر   5 بتاريخ   17/2121 تحت عدد 

.212 
ملخص قصد النشر

255 P

 LES FEES MAGIQUES شركة
PRIVE

ش.م.م ذات شريك واحد
رأسلالها 11.111.11  درهم

املقر االآتلاعي : رقم 37 , تجزئة الفضية 

أكاد0ر

تفويت حصص اآتلاعية-تعيين 
مسيف آد0د

العام  الجلع  محضر  بلوآب 

0نا0ر  0وم  2  املنعقد  االستثنائي 

 212 واملسجل بأكاد0ر 0وم 23 0نا0ر 

 LES FEES« 212 قرر شركاء شركة 

MAGIQUES PRIVE» ش.م.م ما0لي :

اآتلاعية  حصة    111 تفويت   

الشريف  السيد7ملياء  ملك  في  التي 

الحاملة  زهر7  كريم  السيد7  لصالح 

.A 77652 لبطاقة التعريف رقم

استقالة السيد مليا الشريف من 

السيد7  وتعيين  كلسيف7  منصبها 

لشركة آد0د7  مسيف  زهر7   كريم 

 «LES FEESMAGIQUES PRIVE»  

ش.م.م ملد7 غيف محدود7.

من   9 و  و7   6 الفصول  تغييف 

القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بأكاد0ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212   27 0وم 

.98185
بلثابة مقتطف وبيان

256 P

شركـــة أدنال  
ش.م.م              

          STE ADNAL SARL

 املقر ا الآتلاعي: ر قم   زنقة 516 

السكن التا بع الفرن ا 0را ك  بواركان 

أكاد0ر        

  السجل التجاري : 3 721           

شركة ذات املسؤولية محدود 7 

رأسلالها 111 11  درهم    

الجلع  املحضر  بلقت�سى 

بتاريخ املنعقد   االستثنائي   العام 

اتفق شركاء شركة 0نا0ر  212    2   

 أدنال  باإلآلاع على ما 0لي :

بيع 611 حصة التي 0للكها  السيد 

أ 0ت مبا ر ك مبا رك كلا 0لي :  

أ0ت  آته  زو  الى  حصة   211  -  

مبارك ر بيعة.

  211- حصة الى ا بنته أ 0ت مبارك 

مر 0م.

  211- حصة الى ا بنته أ 0ت مبارك 

فا طلة الزهر اء .

تغييف األنشطة من نقل املسافرين 

املستخدمين  نقل  الى   والسياح 

والبضائع لحساب الغيف.



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2306

 تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم اإل0ـــــداع القانوني  بكتابة الضبط 

لدى املحكلة التجارية باكاد0ر بتاريخ  

26 0نا 0ر 212 تحت رقم  98181.

257 P

STE PREMIER LAB

إعــــالن عن تصـــفية متوقــعةلشركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تصفية  إقرار  تم  نوفلبف2121   7

متوقعة لشركة تضامن ذات املليزات 

التالية:

 STE PREMIER التسلية : 

.LAB  SARL

علار7   3 :طابق  املقر االآتلاعي 

 77 رقم  أكركو  تقسيلات  أفولكي 

دشيف7 انزكان.

10.000,00درهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة    11 على  مقسلة 

100,00 دراهم.

املكلف بالتصفية : مريم تامك.

باملحكلة  :تم  اإل0داع القانوني 

  3 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

0نا0ر 212 تحت رقم  75/212.

258 P

   SALAM   MARKETشركة

 SARL AU

   8 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة      شركاء  قرر    2121 ديسلبف 

ما    SALAM  MARKET SARL AU

0لي :

 SALAM  MARKETتصفية شركة

. SARL AU

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان    االبتدائية  

 7  0نا0ر 212 تحت رقم 95 .
للخالصة والتذكيف   

259 P

 STE NATURE&NOUS
SARL

بلقت�سى  الجلع العام اإلسثنائي 
 STE NATURE&NOUS لشركة  
ديسلبف   23 بتاريخ  املنعقد   SARL
املسؤولية  محدود7  شركة   2121
مقرها  درهم   90.000,00 رأسلالها 
تجزئة    5 رقم   6 بلوك  االآتلاعي: 
اكدال ا0ت ملول قرر ما 0لي  :              

 -  التصفية املسبقة للشركة.
-   تعيين السيد حسن البوحياوي 

كلصفي للشركة.
 إلغاء عقد الشركة.  

باملحكلة  وضع  القانوني  اإل0داع 
رقم67   تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 21 0نا0ر  212.
260 P    

MP TRANS
 SARL

حي ا0ت عبد الرحلان القليعة 
انزكان ا0ت ملول

التصفية النهائية للشركة
الصادر  اآتلاع  بلوآب محضر 
شركة  في  املساهلين  مجلوعة  عن 
أكتوبر   31 في  الصادر   MP TRANS

2121 تقرر ما 0لي :  
 MP لشركة  النهائية  التصفية 
السيد ابراهيمي عبد  وإبراء   TRANS

الكريم من إدار7 و تنفيذ    وال0تها.
وقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 
نوفلبف   21 االبتدائية بآنزكان بتاريخ 

2121 تحت رقم731  .
261 P

H B 3 شركة
رأسلالها : 91.111.11 درهم

 املقر الرئي�سي : الطابق السفلي
  رقم 23 شارع جالد بن الواليد

  حي الداجلة أكاد0ر
تصفية الشركة

وفًقا للقرار االستثنائي املؤرخ في 
انعقد الجلع العام   نوفلبف2121،   5
رأسلالها    H B 3 SARL لشركة  
املقر الرئي�سي:   ، درهم    91.111.11
شارع جالد   23 الطابق السفلي رقم 
حي الداجلة أكاد0ر 0قرر  بن الواليد  

ما 0لي:

 .H B 3  تصفية املسبقة لشركة -

بوآلع  تراس  السيد   -تعيين 

.H B 3  لشركة 
ً
مصفيا

الطلبق السفلي  -مكان التصفية: 
حي  شارع جالد بن الواليد    23 رقم 

الداجلة أكاد0ر.

سجل  في  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 في  بأكاد0ر   التجارية   محكلة 

0نا0ر 212 تحت رقم 97899.

262 P

شركة هـ ب بريمور  
شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك وحيد 
رأسلالها : 7.511.111.11  درهم 

املقر االآتلاعي : رقم 655 املنطقة 
الصناعية ا0ت ملول  

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بانزكان،  املسجل  0نا0ر 212   7  

والذي ترتب عنه ما 0لي  :                                                                                                                

تصفية  : 

املصفي  بيان  على  -املوافقة 

والحساب النهائي للتصفية.

-إبراء ذمة املصفي وإنهاء مهامه.

-التصفية النهائية للشركة.

باملحكلة   : القانوني  اإل0داع 

  68 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 22 0نا0ر 212.

263 P

BENNIO &CO SARL AU  
شركة ذات املسؤولية املحدود7 

الشريك الوحيد

  رأسلالها : 11.111  درهم

  3شارع محلد الخامس الوطية 

طانطان

س.ت  287: طانطان  

إغالق تصفية الشركة
بتاريخ مداوالتها  اثر   على 

الشريك  قرر  أكتوبر2121    9  

 BENNIO &   COلشركة الوحيد 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد  برأسلال 11.111  

درهم ، ما 0لي :

- إغالق التصفية الود0ة للشركة.
  ENNIO BETنها0ة مهلة املصفي -

- تبفئة ذمة املصفي .
 BENNIO تصفية نهائية لشركة -

. & CO
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  -تم 
0نا0ر  0وم  2  لطانطان  االبتدائية 

 212 تحت عدد  22/212.
264 P

   STE ZRI TRANS
SARL

السجل التجاري : 8773 /انزكان
إعالن عن تصفية لشركة

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الشركة  الشركاء  قرر  0نا0ر 212 

ما0لي:
- انتهاء عللية التصفية.

املصفي للشركة. ابراء ذمة -
- التشطيب على السجل التجاري.
تم اإل0داع   : اإل0داع القانوني     -
بانزكان   االبتدائية  املحكلة  لدى 
رقم  تحت  0نا0ر 212    8 بتاريخ 

. 22/212 
265 P

SOCIETE FRESCAPRIM
SARL

CAPITAL SOCIAL : 150.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY TALAA

LAAZIB KOLEAA AIT MELLOUL
شركة محدود7 املسؤولية
التصفية النهائية للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي مؤرخ في 8 ديسلبف 2121 
الشركة  شركاء  قرر  ملول،  با0ت 
املسلا7  املحدود7  املسؤولية  ذات 
 SOCIETE FRESCAPRIM SARL
  51.111 يعادل  مال  رأس  ذات 
حي   : االآتلاعي  ومقرها  درهم، 
ملول  ا0ت  القليعة  العزيب  الطلعة 

ما 0لي :
بعد االطالع على وضعية الشركة 
�سيء  على  تتوفر  ال  انها  ومالحظة 
عن  االعالن  الشركاء  قرر  تصفية 

التصفية النهائية.
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تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ  بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

7 0نا0ر  212 تحت رقم : 27.
266 P

 ST 2L GLOBAL
 TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدود7.
وعنوان مقرها االآتلاعي : علار7 
الفتح الطابق األول رقم 12 آنان 
التصريف املحا0طةتارودانت املغرب

 تفويت حصص.
 تغييف مقر الشركة.

 استقالة مسيف الشركة.
تعيين مسيف آد0د للشركة.
 تحيين ا لنضام األسا�سي.

رقم التقييد في السجل التجاري 
 567 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 من ديسلبف 2121 تلت 

املصادقة على :
محلد  السيد  تفويت   -
من  اآتلاعية  حصة  العزاوي511 
أصل 511 حصة لفائد7 السيد بوبكر 

امحلدبتاريخ 28من فبفا0ر2121.
- تغييفمقرالشركةمن رقم 7  شارع 
الجهاد0ة  الدشيف7  حي اسركال   61 
انزكان إلى العنوان الجد0دمبنى الفتح 
الطابق األول رقم 2 آنان التصريف 

املحا0طةتارودانت.
السيد  الشركة  مسيف  استقالة 

آعفر اللوزي.
امحلدي  بوبكر  السيد  تعيين 
لقبول  تبعا  للشركة  آد0د  كلسيف 

استقالة املسيف.
 تحيين النظام األسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
2 0نا0ر  االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

 212 تحت رقم 3 .
267 P

 STE STAR MIX
 SARL

RC N°3735
بتاريخ عرفي   عقد   بلقت�سى 
محضر  وضع  تم  0نا0ر 212    7  
الخصائص  0حلل  العام  الجلع 

التالية:

السيد  حصص  آليع  تفويت 
الصردي بدر الد0ن البطاقة الوطنية 
ابشر7 هشام  للسيد   JT38785 رقم 
 . JC3916 7 البطاقة الوطنية رقم

السيد  حصص  آليع  تفويت 
الوطنية  البطاقة  مصطفى  بوطاس 
ابشر7 هشام  للسيد   JT37776 رقم 
.  JC3916 7 البطاقة الوطنية رقم

استقالة السيد بوطاس مصطفى 
تسييف  من  الد0ن  بدر  والصردي 

الشركة.
هشام  ابشر7  السيد  اضافة 
   JC3916 7 رقم  الوطنية  البطاقة 

كلسيف آد0د للشركة.
تغييف شكل الشركة الى شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
0ـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة  

021نا0ر  212  تحت رقم36 .
268 P

 REMS TRANSPORT
 Société à Responsabilité Limitée

d’associé unique
 Au Capital De : 100.000,00

DIRHAMS
 Siège Social: N°03 HAY 
 AJOUANE BENANFAR

 LAQLEAA AIT MELLOUL
تغييفات

الجلع  محضر   بـلـوآـب 
بتاريخ      املنعقد  االستنائي  العام 

5 / 1/ 212تقرر  ما 0لي :
االآتلاعية  الحصص  تفويت   -

على الشكل التالي:
أحلد  كالي  للسيد  111 حصة 

لفائد7  السيد عادل بوطرائح. 
استقالة املسيف السيد كالي أحلد.

اإلداري  املنفرد  اإلمضاء  تخويل 
واملالي والبنكي  لللسيف الجد0د عادل 

بوطرائح .
القانوني  اإل0داع  تم  وقد   2-
املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ وذلك  بانزكان   اإلبتدائية 

 26 0نا0ر  212 تحت رقم 98 .
من اآل النسخة والبيان
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PARKAGRO
شركة محدود7 املسؤولية الشريك 

الوحيد
مقر الشركة :بقعة 212تجزئة 
الليلون رقم 2  3 أوالد دحو 

التلسية انزكان
بيع أسهم

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ديسلبف2121 بأكاد0ر ومحضر الجلع 
العام الغيف العادي للشركة تم اتخاد 

القرارات التالية: 
محلد  للسيد  اسهم    111 بيع 
اليلني. 0نيس  السيد  لفائد7  اليلني 
العام  الجلع  ومصادقة   احتفاظ 
البنكي  والتوقيع  التسييف  مهلة  علی 

واإلداري للسيد محلد اليلني.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بانزكان بتاريخ 8  0نا0ر  212   تحت 

عدد  2 .
للخالصة والتذكيف 
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 BUMATEC شركة
ش.م.م

رأسلالها : 61.111.11  درهم
املقر االآتلاعي: رقم 265 مبنى 

أودمين شارع الحسن الثاني أكاد0ر
تعيين مسيف ثاني

الجلع  محضر  بلوآب 
0وم املنعقد  االستثنائي   العام 
  5  0نا0ر 212 واملسجل بأكاد0ر 0وم
شركة شركاء  قرر  0نا0ر 212   2   
 LES FEES MAGIQUES PRIVE

ش.م.م ما 0لي :
0وسف  عشاب  السيد  تعيين   -
الوطنية  التعريف  البطاقة  صاحب 
لشركة  ثاني  B713353مسيف  رقم 

BUMATECش.م.م
BUMATEC  2.وبالتالي، فإن شركة
املنفرد  بالتوقيع  ستلتزم  ش.م.م 
أمام البنوك  للسيد بوكراز لحسين، 
من  وبتوقيع  االئتلانية  واملؤسسات 
فصل للسيد بوكراز لحسين أو السيد 
عشاب 0وسف أمام اإلدارات العامة، 

شبه العامة والخاصة.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

0نا0ر 212 تحت رقم   27 بأكاد0ريوم 

. 98186
بلثابة مقتطف وبيان
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE  HILOS TOURS
بتاريخ  2  عرفي  عقد  بلقت�سى 

0نا0ر 212، تم إقرار ما 0لي:

السيد  حصة من   511 تفويت   -

جالد نعوم إلى السيد محلد ملكرد.

تغيف الصيغة القانونية للشركة   -

. SARL A.U الى  SARL من

استقالة السيد جالد نعوم من   -

منصبه كلسيف7 للشركة.

- التسييف والتوقيع  للسيد محلد 

ملكرد. 

باملحكلة  تم  القانوني  -اإل0داع 

التجارية بأكاد0ر بتاريخ  2 0نا0ر 212 

تحت رقم98171 .      
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   DKLUM شركة
محل تجاري كائن برقم 3112 الحي 

املحلدي اكاد0ر                             

العادي  غيف  العام  الجلع  جالل 

تم  0نا0ر  212  فاتح  0وم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان التغييفات التالية :  

  تفويت الحصص:

تفويت السيد عبد الجليل الرآاء 

من  0للكها  التي  حصة   511 في هللا 

العزيز  عبد  السيد  لصالح  الشركة 

البداوي.

تبعا لتفويت الحصص هذا 0صبح 

الشكل  على  الشركة  راسلال  توزيع 

التالي :
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البداوي                                        العزيز  عبد  السيد   -
111  حصة.                

االستقالة وتعيين مسيف آد0د   2
لشركة:

الجليل  عبد  السيد   : -استقالة 
بصفة  الشركة  من  هللا  في  الرآاء 

نهائية.  
-تعيين السيد عبد العزيز البداوي 
كلسيف وحيد  للشركة وذلك ملد7 غيف 

محدود7.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ   باكاد0ر   التجارية 

0نا0ر 212  تحت رقم 91862.
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ا0ت ملول

الهاتف 1117 27 1528 الفاكس 6  92 27 

1528

CHTOUKA FRESH شركة
 SARL 

 بيع حـــصص اآــتلاعية  
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
 CHTOUKA االستثنائي لشركة      
0نا0ر    8 FRESH SARL املنعقد 0وم 

 212  تقرر ما 0لي :
- بيع حصص اآتلاعية بين عزابي 

املصطفى  واملصطفى الدريفي .
بين  اآتلاعية  حصص  -بيع 

اولد0ب حسن وعزابي احلد.
املال  لرأس  الجد0د  -التوزيع 

االآتلاعي على النحو التالي :
حصة.   351 املصطفى   عزابي 

اولد0ب حسن 351 حصة.
عزابي احلد 51  حصة. 

واملصطفى الدريفي 51   حصة .
املصطفى   عزابي  السيد  تعيين   -

كلسيف للشركة.
الشركة ملزمة بالتوقيع السيد   -

عزابي املصطفى.  
األسا�سي  القانون  -تحد0ث 

للشركة وفق التعد0ل .
تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 
0وم النزكان  االبتدائية   باملحكلة 
  25 0نا0ر  212 0نا0ر  تحت رقم  97 .
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 Ste AUBERGE TINTAFOUKT
SARL

MODIFICATION
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

املنعقد في    0نا0ر 212 ثم بلوآبه 

 AUBERGE احدات تغييفات بشركة  

TINTAFOUKT SARL   شركة ذات 

مسؤولية محدود7 حيت قرر ما0الي :

املللوك  الحصص  تفويت آليع 

للسيد7 بوكسو رشيد لصالح السيد 

أعراب الحبيب .

استقالة السيد بوكسو رشيد من 

منصبه كلسيف.

الحبيب  اعراب  السيد  تعيين 

مسيفا وحيدا للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة .               

باملحكلة  القانوني  اإل0داع   تم  

االبتدائية بانزكان  في 25 0نا0ر 212 

تحت   رقم   9 .  
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شركة بيدار ترانص 
  ش.م.م

برأسلال قدره:11.111.11  درهم
رقم 26  تجزئة الهدى  ا0ت ملول 

انزكان

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

فاتح   : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

املصادقة  تلت  ديسلبف2121، 

باإلآلاع على املقتفحات امتية :

بيفافان  السيد0ن  من  كل  قام   -

الحسن  وبيفرافان  251حصة  علر 

511 حصة بتفويت آليع  حصصهم 

اآتلاعية  حصة   751 في  واملتلثلة 

للحصة الواحد7  درهم     11 بقيلة 

الى السيد اضرضور عبد هللا.  

من  للشركة  القانوني  التحويل   -

ش.م.م الى ش.م.م بشريك وحيد.

-تعيين السيد اضرضور عبد هللا 

مسيفا وحيدا للشركة حيث يعود اليه 

كل من التوقيعين البنكي واالآتلاعي 

وذلك ملد7 محدود7.

األساسية  القوانين  تحد0ث 

للشركة.  

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  1 بتاريخ  بانزكان     االبتدائية  

 : رقم  عدد  تحت  ديسلبف2121  

.2121/2213
مقتطف قصد االشهار
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AZUL CONSULTANT

 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

   TEL : 05.28 85 33 74

GSM : 06.76.26.77.80

E-mail : naouar09@yahoo.fr

 AGRICULTURE FELLAH

 LABLAD

 Sarl

RC :1627 TAROUDANT

العام  الجلع   .بـلقت�سى 

 26 بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 

ديسلبف2121 تم االتفاق على ما 0لي :

الحصص  املصادقة على تفويت  

االآتلاعية كلا 0لي:

للسيد  اآتلاعية  حصة    51

السيد  الجراري عبد الصلد لفائد7  

لعشاري البشيف.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك  محدود7  مسؤولية  ذات 

وحيد.

عبد  الجراري  السيد  استقالة 

وتعيين  كلسيف  مهامه  من   الصلد 

السيد لعشاري البشيف مسيفا آد0دا 

للشركة ملد7 غيف محدد7.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

2.وقد تم اإل0داع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

وذلك  رقم  61   تحت  بتارودانت 

بتاريخ 31 ديسلبف2121.
من اآل النسخة والبيان
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 SOCIETE UPDATE TRANS
SARL

 UT 

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 CAPITAL SOCIAL: 100 000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL: APP 1 HAY

IGUIDAR DRARGA AGADIR

ICE: 002526305000068

RC: 43387 / AGADIR

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

نوفلبف2121  9 بتاريخ      املنعقد 

 ما 0لي :

حصة اآتلاعية   511 تفويت ل 

من طرف السيد7 وفاء حنيش لفائد7 

السيد الحسين دحوم.

للشركة  القانوني  الشكل  تعد0ل 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة ذات مسؤولية محدود7 من 

شريك واحد.

تعد0ل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر  بتاريخ  2  بأكاد0ر  التجارية 

 212  تحت رقم 98171.
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   VIA VENETO  شركة
 ش. م.

الـسـجــل الـتــجاري رقم :   7  

أكـــاد0ـــــر

العقود  من  مجلوعة  بلقت�سى 

و8     7  ، 7 بتاريخ  العرفية 

املسلا7  للشركة   ،2121 ديسلبف 

برأسلال  ش.م.،   VIA VENETO

مقرها  الكائن  درهم،   300.000,00

بأكاد0ر، شارع الحسن الثاني، ما 0لي :

 )تفويت الحصص : 

أحلد،  كولحسن  السيد  -فوت 

في  0لتلكها  التي  األسهم  مجلوع 

السيد7  من  كل  لفائد7  الشركة 

كولحسن جد0جة، بنسبة 11  سهم 

بنسبة  محلد،  كولحسن  وللسيد 

611 سهم.
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-تصدق السيد كولحسن رشيد، 

في  0لتلكها  التي  األسهم  بلجلوع 

السيد7  من  كل  لفائد7  الشركة 

كولحسن جد0جة، بنسبة 792 سهم 

بنسبة  مليكة،  كولحسن  وللسيد7 

218 سهم.

2)تغييف الشكل القانوني للشركة 

ذات  شركة  إلى  مجهولة  شركة  من 

مسؤولية محدود7.

كولحسن  السيد  تعيين  وتم 

محلد مسيفا وحيدا للشركة ملد7 غيف 

محدود7.
القانون  اعتلاد  تم  وبالتالي، 

للشركات  املنظم  الجد0د  األسا�سي 

ذات مسؤولية محدود7.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

0نا0ر  212،  بتاريخ  2  باكاد0ر، 

تحت رقم 98116.
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 SOCIETE STARTEKO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00

DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY TILILA

 AJDIGUE BLOC A3 APP 224

TIKIOUINE AGADIR

IF: 45864575

ICE : 002569556000074

RC : 43447

تفويت الحصص االآتلاعية
- بلقت�سى  العقد العرفي املؤرخ 

تقرر  قد    2121 نوفلبف    1  0وم   

ما 0لي :

تفويت  السيد عبد الحكيم البار 

اصل  من  اآتلاعية  حصة    511

السيد7 مريم  لفائد7  حصة     111

درهم   51111 قيلة  ذات  اوبلكاسم 

للحصة مع آليع الضلانات العاد0ة 

والقانونية التي تللكها الشركة.

- استقالة السيد آ0ت آيفان عبد 

الشركة  مد0ر  منصب  من  الهادي 

 من اليوم.
ً
اعتبارا

أوبلقاسم  مريم  السيد7  تعيين   -

مد0ر7 للشركة ملد7 غيف محدود7 .

تعد0ل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

باكاد0ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

5  0نا0ر  212 تحث رقم  9793.
قــصـــد النـشـــر
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STE.SUD PRINT PUBLICITE
 S.A.R.L

.AU CAPITAL : 50.000,00 DH

RC. :21101

 Siège Social : BLOC 2 N°24

 HAY BOUNAGA LAMZAR-AIT

MELLOUL

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم تفويت  نوفلبف2121    25 بتاريخ 

الحصص : 

الواحد  عبد  السيد  باع 

حصته  مجلوع  حصة  ادهلو61  

اللطيف  الى السيد عبد  في الشركة 

مكوت والدي قبلها منه.

الواحد  عبد  السيد  انسحاب 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ادهلو 

من الشركة نهائيا.    JM59966 رقم 

عبد  للسيد  الصالحيات  منح آليع 

للشركة  مسيفا  مكوت  اللطيف 

العام  الجلع  محضر  في  الوارد7 

االستثنائي وبه سيتم تسييف الشركة 

قانونيا بالتوقيع الوحيد للسيد عبد 

للبطاقة  الحامل  مكوت  اللطيف 

لللد7 غيف    JM58976 الوطنية رقم 

محدود7.

تحين القانون األسا�سي للشركة.

تم القيام باإل0داع القانوني لدى 

املحكلة االبتدائية بانزكان بتاريخ 25 

ديسلبف2121 تحت رقم 2333. 
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TERJAR
شركة محدود7 املسؤولية الشريك 

الوحيد
مقر الشركة :بقعة 61 محل 3 أوالد 

دحو التلسية انزكان
بيع أسهم

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومحضر  بأكاد0ر   2121 ديسلبف 
الجلع العام الغيف العادي للشركةتم 

اتخاد القرارات التالية: 
محلد  للسيد  111 اسهم  بيع 

اليلني لفائد7 السيد 0نيس اليلني.
الجلع العام  احتفاظ ومصادقة  
البنكي  والتوقيع  التسييف  مهلة  علی 

واإلداري للسيد محلد اليلني.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بانزكان بتاريخ 8  0نا0ر  212   تحت 

عدد 21 .
 للخالصة والتذكيف 
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STE OLDB MATERIAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 13.500.000,00 درهم

مقرها : طريق مراكش – مركز أوالد 
برحيل - تارودانت
س.ت : 2179

العام  الجلع  ملشاورات  طبقا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 1  ديسلبف 

2121، تقرر ما 0لي:
أسهم  تحويل  على  املوافقة    
كلال البهجة  السيد   الشركاء 
 و السيد البهجة حليد لصالح الشركة 

.«BHK HOLDING« القابضة

2 . تعد0ل النظام األسا�سي.
القانونية  الصيغة  تحويل   .  3
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

محدود7 إلى شركة.
ذات مسؤولية محدود7 و شريك 

وحيد.
باملحكلة  تم  القانوني  اإل0داع 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 5  0نا0ر 

 212 تحت رقم  2.
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STE ABHAJE FRERES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 36.000.000,00 درهم
مقرها : طريق تارودانت – أوالد 

برحيل - تارودانت
س.ت : 539

العام  الجلع  ملشاورات  طبقا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 1  ديسلبف 

2121، تقرر ما 0لي :
أسهم  تحويل  على  املوافقة   .   
الشركاء السيد البهجة كلال و السيد 

البهجة حليد
القابضة الشركة   لصالح 

.«BHK HOLDING
2 . تعد0ل النظام األسا�سي.

القانونية  الصيغة  تحويل   .  3
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

محدود7 إلى شركة.
ذات مسؤولية محدود7 و شريك 

وحيد.
باملحكلة  تم  القانوني  اإل0داع 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 5  0نا0ر 

 212 تحت رقم 21.
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شركة  اوسيون كولد ايمو 
 ش.م.م- ش.و

رقم 268 شارع فيصل ابن عبد 
العزيز الدشيف7 انزكان

-رقم التقييد في السجل التجاري  
 5 35

I – بلقت�سى محضر الجلع العام 
الغيف العادي  لشريك الوحيد بتاريخ 
الشريك  قرر  ديسلبف2121    9
 OCEAN GOLD بشركة   الوحيد  
IMMO Sarl A.U  مقرها االآتلاعي  
عبد  ابن  فيصل  شارع   268 رقم 

العزيز الدشيف7 - انزكان ما 0لي: 
الشركة  رأسلال  في  الزياد7    -
ودلك   درهم    2.180.000,00 بلبلغ 
للشريك    الجاري   الحساب  بدمج 
إلى  درهم   500.000,00 من   لرفعه 
بخلق  وذلك  درهم    2.680.000,00
بقيلة  آد0د7  حصة    2 .811
درهم للواحد7 حررت كليا    100,00

ووزعت على الشكل التالي:
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  2 .811  : علي  افران  -السيد 
حصة.

التقسيم  سيكون  الزياد7  وبهده 
الجد0د للرأسلال االآتلاعي للشركة 

على الشكل التالي:
-السيد افران علي  2.680.000,00 

درهم أي  26.811حصة.
و بالتالي تغييف الفصلين السادس, 

السابع, من القانون األسا�سي.
– تم اإل0داع القانوني لدى كتابة 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان  
رقم  تحت  0نا0ر 212    8 بتاريخ   

.   8
للخالصة والبيان 

 اإلدار7

285 P

شركة بنوماتيك دار االيمان    
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسلال قدره:211.111.11.  درهم
ادوار امسكروض اكاد0ر   

الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   العام 
املصادقة  تلت  ديسلبف2121،   25

باإلآلاع على املقتفحات امتية :
الرفع من الرأسلال االآتلاعي   -
من 211.111.  درهم إلى 2.711.111 
الجاري  الحساب  طريق  عن  درهم 
  .511.111 بلبلغ  الوحيد  الشريك 
5.111  حصة آد0د7  درهم محدثا 
عبد  العسري   : للسيد  كلها  منحت 

العزيز.  
- تحد0ث القوانين.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  ثم 
التجارية باكاد0ر بتاريخ 8  0نا0ر 212  

تحت عدد رقم :  97952/212.
مقتطف قصد اإلشهار

286 P 

 IGHREM GENIE شركة
ش.م.م. ش.و

 رقم 3 علار7 الشواري شارع ابراهيم 
الروداني الطابق االول تارودانت.
السجل التجاري رقم : 5883 

تارودانت
-الزياد7 في رأسلال الشركة

    - تحيين النظام
ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى   
الجلعية العامة غيف العاد0ة لشركة

ش.م.م.ش.و    IGHREM GENIE  
مسجل  ديسلبف2121   29 بتاريخ 
0نا0ر 212   26 بتاريخ  بتارودانت 
تم   ،1 162 عدد  املداجيل  كناش 

االتفاق والتفا�سي على ما 0لي:
- رفع رأسلال الشركة بلبلغ قدره 

911.111.11 درهم.
للشركة  الحالي  الرأسلال 

11.111.11  درهم.
للشركة  الجد0د  الرأسلال 

111.111.11.  درهم.
د0ون  مع  مقاصة  بإآراء  وذلك 

الشركاء.
منها  حرر  نقد0ة  تقد0م حصص 

مبلغ 225.111.11 درهم.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر 212   26 بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم: 56.
287 P

 SOCIETE DOMAINE
TEMSIA
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7 
رأسلالها : 711.111.11 درهم

دواربن الشيخ التلسية أ0ت ملول
إنزكان  6.91  س.ت

الزياد7 في رأسلال الشركة
بلقت�سى قرار غيف عادي للشركاء 
تقرر  لقد  5 0نا0ر  212  في  مؤرخ 

ما0لي :
من  الشركة  رأسلال  رفع   -
100.000,00 إلى 700.000,00 درهم 
6.111 حصة آد0د7 من فئة  بخلق 
11  درهم للحصة تضاف لحصص 

السيد ما0طوف محلد.
األسا�سي  القانون  تحد0ت   -

للشركة.
-تخويل صالحيات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 0وم  إنزكان  االبتدائية 

 212تحت عدد 91 .
بيان مختصر

288 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

15.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE BENDRIOUCH CARS
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2/2121 /8 ، تم إقرار ما 0لي :

من  الشركة  املال  رأس  -زياد7 

  .111.111.11 إلى    11.111.11

درهم.

املسكين  0امنة  السيد7  تعيين 

كلسيف7 للشركة.

توفيق  للسيد  التوقيع 

بندريوش. 

باملحكلة  تم  القانوني  اإل0داع 

التجارية بأكاد0ر بتاريخ  212/ 5/1  

تحت رقم 97939.

289 P

شركة »املعمار لالسكان»
ش.م.م

رقم  25 شارع فيصل ابن عبد 

العزيز الدشيف7 - انزكان
رقم التقييد في السجل التجاري 

7579

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 27/ 2/2121 بتاريخ  العادي  الغيف 

املحيط   « شركة  شركاء  قرر 

مقرها  مساهلة  شركة  لالسكان » 

االآتلاعي رقم  25 شارع فيصل ابن 

عبد العزيز الدشيف7 انزكان ما 0لي :

الشركة  رأسلال  في  الزياد7   -   

ودلك  درهم   7.500.000,00 بلبلغ 

للشركاء  الجارية  الحسابات  بدمج 

إلى   1.000.000,00 من  لرفعه 

بخلق  ذلك  و  درهم   8.500.000,00

بقيلة  آد0د7  حصة   75.111

100,00 درهم للواحد7 حررت كليا و 

وزعت على الشكل التالي :

 78.111  : السيد افران براهيم   -

حصة ؛

- السيد افران علي : 6.111 حصة ؛

 : الرحلان  عبد  افران  -السيد 

6.111 حصة ؛

 : الكريم  عبد  افران  السيد   -

6.111 حصة ؛

- بنكور فاضلة : 9.111 حصة ؛

املجلوع = 75.111 حصة.

و بالتالي تغييف الفصول السادس, 

السابع, من القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم   –  II

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت  بتاريخ  212/ 8/1   بانزكان 
رقم 6  .

للخالصة و البيان : اإلدار7

290 P

شركة » املحيط لالسكان »
ش.م.م

رقم 83 بلوك 15 تجزئة اكدال 
ا0ت ملول

رقم التقييد في السجل التجاري 

7575

I – بلقت�سى محضر الجلع العام 

 25/ 2/2121 بتاريخ  العادي  الغيف 

املحيط   « شركة  شركاء  قرر 

مقرها  مساهلة  شركة  لالسكان » 

تجزئة   15 بلوك   83 االآتلاعي رقم 

اكدال ا0ت ملول ما 0لي :

الشركة  رأسلال  في  الزياد7   -   

ودلك  درهم   5.000.000,00 بلبلغ 

للشركاء  الجارية  الحسابات  بدمج 

إلى   1.000.000,00 من  لرفعه 

بخلق  ذلك  و  درهم   6.000.000,00

بقيلة  آد0د7  حصة   51.111

درهم للواحد7 حررت كليا  100,00 

 و وزعت على الشكل التالي :

 71.111  : السيد افران العربي   -

حصة 

 : العزيز  عبد  افران  السيد   -

5.111 حصة

-السيد7 ابخار اآو : 5.111 حصة 

املجلوع = 51.111 حصة .
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وبالتالي تغييف الفصول السادس, 

السابع, من القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم   –  II

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت  بتاريخ  212/ 8/1   بانزكان 

رقم 7  .
للخالصة و البيان : اإلدار7

291 P

STE A4P MARKETING

SARL AU

بلقت�سى الجلع العام اإلسثنائي 

 STE A7P MARKETING لشركة 

SARL AU

املسؤولية  محدود7  شركة 

رأسلالها  الوحيد  الشريك  ذات 

3.000.000,00 درهم

شارع الحسن   : مقرها االآتلاعي 

األول  الطابق  بودرقة  علار7  الثاني 

ا0ت ملول .

املنعقد بتاريخ 2/2121 /22 قرر 

ما 0لي :

ثالثة  من  املال  رأس  في  زياد7   -

إلى   (3.111.111.11( درهم  مال0ين 

مال0ين  )جلسة   5.111.111.11

درهم).

شارع  من  الشركة  مقر  تغييف   -

الحسن الثاني علار7 بودرقة الطابق 

األول ا0ت ملول إلى قسارية بودرقة 

رقم 28 ا0ت ملول. 

- التشطيب على األنشطة التالية : 

* التفاوض *نقل البضائع بالسيارات 

التي تساوي حلولتها املعتلد7 5  طنا 

أو تزيد عنها.

اغروس  الحسن  السيد  تعيين   -

كلسيف وحيد للشركة.

باملحكلة  وضع  القانوني  اإل0داع 

  63 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 21/ 1/ 212.

292 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

15.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE AGAWAY CARS

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2121/  /15، تم إقرار ما 0لي :

من  الشركة  املال  رأس  زياد7 

  .511.111.11 إلى    11.111.11

درهم. 

5111  حصة من السيد  تفويت 

السيد  الى  اكشوظ  السالم  عبد 

الزغبي وليد حلاد عبدهللا.

تعيين السيد عبد السالم اكشوظ 

كلسيف للشركة. 

السالم  عبد  للسيد  التوقيع 

اكشوظ.

باملحكلة  تم  القانوني  -اإل0داع 

التجارية بأكاد0ر بتاريخ 2121/  /31 

تحت رقم 97317.

293 P

STE PLAN AFRIQUE

SARL AU

RC N°795 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  وضع  تم    5/1 /212 

الخصائص  0حلل  العام  الجلع 

التالية :

 : للعنوان  الشركة  مقر  تحويل 

شقة رقم  1 مركب دار الطالب الحي 

االداري اوالد تا0لة.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 

0ـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة 

 212/ 22/1تحت رقم 75.

294 P

 DE CONDUITE AIT شركة
 ELMOUDEN MOHAMED

ش.م.م.ش.و.
وعنوان مقرها االآتلاعي الشقة 
بالطابق األول طريق افريجة ا0ت 
ايعز7 القد0لة ا0ت ايعز7 تارودانت

السجل التجاري رقم 6957 
تارودانت.
املوضوع 

- تغييف مقر الشركة. 
- تحيين النظام األسا�سي. 

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية العامة غيف العاد0ة لشركة 
 DE CONDUITE AIT ELMOUDEN
بتاريخ  ش.م.م.ش.و.   MOHAMED
3  0نا0ر  212 تم االتفاق والتفا�سي 

على ما 0لي :
تغييف مقر الشركة من بلوك ب   -
تارودانت  القد0لة  ايعز7  ا0ت  حي 
إلى العنوان الجد0د الشقة بالطابق 
ايعز7  ا0ت  افريجة  طريق  األول 

القد0لة ا0ت ايعز7 تارودانت
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر  212   22  : بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم : 77.
295 P

 STE ALBRITE GROUP شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
قرر  بــلــراكـــش   2121 سبتلبف   22
 ALBRITE GROUP شركة  شركاء 

SARL ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي للشركة, من :

مكتب رقم االزدهار التلد0د شارع 
عالل الفا�سي 5-75 مراكش.

7 الطابق الرابع  : مكتب رقم  الى 
علار7 الصفوى املسيف7اكاد0ر.

مــركــز   : اآتلاعي  هدف  إضافة 
االتــصـــاالت.

القانون  من   7 و   3 البند  تغييف 
االسا�سي.

اال0داع  تم   : القانوني  اال0داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية باكاد0ر بتاريخ  212/ 22/1 

تحت رقم 98131.
للخالصة و التذكيف

296 P

شركة اني�سي نيكوس
ش.م.م

Ste ANISSI NEGOCE SARL
RC 36525

اعالن بتعد0ل 
الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 
تم  الشركة  بلقر   28/ 2/2121

التعد0ل األتي :
للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
الى رقم 98  شارع تلادا بلوك 17 حي 

أدرار تيكيوين أكاد0ر.
تجد0د القانون األسا�سي للشركة

وقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 
التجارية بأكاد0ر بتاريخ  212/ 21/1 

تحت رقم 97992
297 P

 شركة – ادم فون –
ش.م.م

الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
قرر املساهم الوحيد   2 /17/2121

لشركة ادم فون ما 0لي  :
تحويل املقر االآتلاعي إلى العنوان 
التالي تجزئة الفاضل حي السالم زنقة 

اإلسكندرية أوالد تا0لة تارودانت. 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية باكاد0ر بتاريخ  212/ 5/1  

تحت رقم 97938.
298 P

شركة مسكين ترانص 
لوجستيك 

 ش.م.م
برأسلال قدره :11.111.11  درهم

سيدي بيبي املركز اشتوكة ا0ت باها 
الجلع  محضر  بلقت�سى 
 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  تلت   ،   2/1 /212 

باإلآلاع على املقتفحات امتية :
- استقالة السيد العابيد مصطفى 
نشاط  عن  كلسؤول  منصبه  من 
النقل وتعيين السيد مسكين حسن 
مسيفا وحيدا للشركة عن نشاط نقل 

البضائع لحساب الغيف.
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البنكي  التوقيعين  من  كل  -يعود 
واالآتلاعي الى السيد مسكين حسن 

املسيف الوحيد للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  ثم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 : رقم  عدد  تحت   22/1 /212 :

 8 /212 
مقتطف قصد االشهار 

299 P

 « HM DIS « 
شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

شريك وحيـد
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -
الوحيد  الشرك  قرر    9/19/21 8
ذات  شركة   HM DIS  لشركة
شريك  املحدود7 ذات  املسؤولية 

وحيـد ما0لــــي :
تعين السيد حلامي صالح مسيـر 
املحدود7  املسؤولية  ذات  للشركــة 
ذات شريك وحيـد ملد7 غيف محدد7، 

أما التوقيع فينسب له كذالــك.
ستقالة السيد محلد حلامي من 

تسييف الشركة.
تعد0ل القانــون األساســي.

II- تم اإل0داع القانوني لدى كتابة 
بتاريخ  انزكان  باملحكلة  الضبط 

2/2121 /7  تحت رقم 2 6 .
من أآل اإل0داع و النشر

عن املسيف،

300 P

 STE SAFASSILY SERVICES
SARL

 PROGRAMME  -N°6 
ARGANA AIT MELLOUL

ا عالن عن إنشاء فرع للشركة
بتاريخ  املنعقد  محضر  بلقت�سي 

 212/ 5/1  تتقرر ما0لي :
بالعنوان  للشركة  فرع  انشاء 
التالي رقم  6  مكرر بلوك C وداد0ة 

املوظفين تزنيت 
تعيين السيد اند الشلح عبد النور 
مسيف و موقع لفرع الشركة ودلك ملد7 

غيف محدود7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 33 رقم  تحت  بتزنيت  االبتدائية 

بتاريخ  212/ 26/1.
مقتطف قصد اإلشهار

301 P

STE GALAXY BTP
 SARL

RC N°5713

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  وضع  تم    2/1 /212 

الخصائص  0حلل  العام  الجلع 

التالية :

الشركة  تسلية  تغييف 

من  » GALAXY BTP SARL »الى 

  « ESPACE GALAXY SARL »
التجار7/ مقاول   : حذف النشاط  

في أشغال البناء/ مقهى 

إضافة النشاط  : مقاول امن.

لدى  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 

0ـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة 

22/ 1/ 212 تحت رقم 76 .

302 P

CABINET SABCONSULTING

 BENA ICE (EX RK FOOD(
SARL

RC : 24199 IF : 76147288

تغييف إسم ، مقر و هدف الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجلع العام 

نوفلبف   2 االستثنائي للشركة بتاريخ 

2121 تقرر ما 0لي: 

 BENA تغييف إسم الشركة ليصيف 

ICE

إلى:   الشركة  مقر  تحويل 

 Lotissement Founty Lot N°I18

 Arrondissement de Bensergao,

 Agadir

 Café et : تغييف هدف الشركة إلى 

restaurant

الضبط  كاتب  لدى  اإل0داع  ثم 

بتاريخ  باكاد0ر  التجارية  لللحكلة 
22 0نا0ر  212 رقم 98122.

303 P

« CABINET « JCE

AGREE PAR L’ETAT

STE NAJMA IKHWA
SARL AU

تغييف املسيف
العام  الجلع  محضر  بلوآب 

االستثنائي املؤرخ با0ت ملول بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد   23/ 2/2121

 STE NAJMA« املسلا7  للشركة 

ذات  شركة   «IKHWA SARL AU

مسؤولية محدود7 ذات شريك وحيد 

ما 0لي  : 

من  بيبف0ن  صالح  السيد  اعفاء 

مهامه كلسيفللشركة. 
العامري  السيد عبد هللا  تسلية 

كلسيف للشركة .

تعد0ل النظام األسا�سي للشركة.

لللجلوعة  القانوني  اإل0داع  تم 

باملحكلة  التجاري  بالسجل 

  62 رقم  تحت  النزكان  االبتدائية 

بتاريخ  212/ 21/1.

304P

LAVISHVALLEY
 شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات شريك وحيد

رأسلالها : 1.111  درهم

سجل تجاري : 787375

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 ذات شريك

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2121 ديسلبف    7 في  البيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدود7 

الخصائص امتية :

.LA VISHVALLEY : التسلية

: مصدر للعد0د من أنواع  الهدف 

البضائع.

 75BD ANFA  : االآتلاعي  املقر 

 ANG RUE CLOS DE PROVENCE

.ETG 9 APPT B  18 CASABLANCA

املد7 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

1.111  درهم مقسم   : الرأسلال 
إلى 11  حصة من فئة 11  درهم.

 DOUNIA MOFADDEL 7السيد
11  حصة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.
 DOUNIA السيد7  تعيين  تم 
كلسيف7 للشركة ملد7   MOFADDEL

غيف محدود7.
باملركز  القانوني  اإل0داع  نفذ 
البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

بتاريخ 7  ديسلبف 2121.
بيان مختصر

305  P

2S MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدود7 

رأسلالها : 11.111  درهم
سجل تجاري : 5  786

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   2121 ديسلبف   29 في  البيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدود7 ذات الخصائص امتية :
.2S MEDIA : التسلية

0لتلك  الذي  أو  املقاول   : الهدف 
األقل  على  يشغل  إعالنية  وكالة 

موظف واحد.
 75BD ANFA  : االآتلاعي  املقر 
 ANG RUE CLOS DE PROVENCE
.ETG 9 APPT B  18 CASABLANCA
املد7 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
درهم    11.111  : الرأسلال 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم.
SIHAM SAKIRY  السيد7 

 511 حصة ؛
السيدSOFIA BADI 7 511 حصة.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.
 SIHAM السيد7  تعيين  تم 
 SOFIA BADI والسيد7   SAKIRY
كلسيفتين للشركة ملد7 غيف محدود7.
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باملركز  القانوني  اإل0داع  نفذ 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

بتاريخ 5 0نا0ر  212.
بيان مختصر

306 P

جنسمار فورواردين 

ش.م.م

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

25 ديسلبف 2121، تم تأسيس القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 جصائصها كامتي :

فوروارد0ن  آنسلار   : التسلية 

ش.م.م.

الغرض االآتلاعي : وكيل النقل.

األعلال  مركز   : االآتلاعي  املقر 

محلد  شارع  زاوية  كونتيلبو،  7 

الخامس وشارع أزيالل، الطابق الثالث.

املد7 : 99 سنة.

  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

111  حصة بقيلة  درهم مقسم إلى 

11  درهم لكل واحد7 موزعة كلا 0لي :

351 حصة للشريك شعباني آواد ؛

 27 حصة للشريك شعباني انيس ؛

 27 حصة للشريك شعباني أد0ب ؛

68  حصة للشريك شعباني مونيا.

تم تعيين كلسيف وحيد   : التسييف 

السيد  محدد7  غيف  وملد7  للشركة 

لبطاقة  الحامل  آواد،  شعباني 

.BL66597 التعريف الوطنية رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف.

األرباح : بعد اقتطاع 5% لتأسيس 

0قسم  الزائد  القانوني،  االحتياطي 

حسب قرار الشركاء.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني في املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء تحت رقم 762811.
مقتطف وبيان

307 P

SKN CARS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

عنوان مقرها االآتلاعي : السالم 2 
مجلوعة ي زنقة 71 رقم 5، الطابق 

 األر�سي اهل الغالم 21613، 
الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78679 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
23 ديسلبف 2121 تم إعداد القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
.SKN CARS : تسلية الشركة

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االآتلاعي : السالم 2 
مجلوعة ي، زنقة 71 رقم 5، الطابق 
الدار   21613 الغالم،  اهل  األر�سي 

البيضاء.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة.
  11.111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
السيد محسن ساكين 511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة ؛
السيد يسين والعريف 511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  ساكين،  محسن  السيد 
السالم 2 مجلوعة 7 زنقة 71 رقم 27 
اهل الغالم 21613، الدار البيضاء ؛

عنوانه  والعريف،  يسين  السيد 
 51 علار7   7 م.س  الضخامة  د0ار 
 ،28632 الشالالت   21 الرقم 

املحلد0ة.
محسن  السيد   : الشركة  مسيف 
ساكين، عنوان السالم 2 مجلوعة 7 
زنقة 71 رقم 27 اهل الغالم 21613، 
الدار البيضاء مسيف الشركة ملد7 غيف 

محدود7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

22 0نا0ر  212 تحت رقم  216.

308 P

STE ERRAQI-TRANS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

23 ديسلبف  212 بسال، قد تم تأسيس 

شركة تحلل الخصائص التالية :

 ERRAQI-TRANS  : التسلية 

.SARL AU

الهدف االآتلاعي :

بالسيارات  البضائع  نقل   -   

بحلولة معتلد7 تساوي أو تزيد عن 

5  طنا، النقل بين املدن ؛

2 - بائع.

رأس املال : 11.111  درهم مقسلة 

إلى 111  حصة 11  درهم للحصة.

السيد بدر الد0ن الراقي 11.111  

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

شارع   57 رقم   : االآتلاعي  املقر 

افريقيا حي الصفاء، القرية، سال.

التسييف : السيد بدر الد0ن الراقي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بسال 32725 بتاريخ  2 0نا0ر  212.

309 P

G3 INGENIERIE
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

الجلع  قرر  بسال   21 9 أكتوبر    7

 G3 لشركة  االستثنائي  العام 

INGENIERIE ما 0لي :

مروان  الرا�سي  السيد  تعيين 

كلسيف للشركة.

استقالة السيد بوآلعة لشيف من 

تسييف للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بسال  23  بتاريخ 21 فبفا0ر 2121.

310 P

ARAYMOND MAROC
 شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات شريك وحيد

رأس املال : 111.111.   درهم

 Chemin Tertiaire : املقر الرئي�سي

 1015 Sidi Moumen 20400

Casablanca

سجل التجاري :   3795

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 

تقرر تعيين  0نا0ر  212،    5 بتاريخ 

 Dominique Roullet-Revol السيد

مسيفا للشركة لفتف7 غيف محدد7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  نفذ 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

22 0نا0ر  212 تحت رقم 762327.

311 P

 ENTERTAINMENT

DISTRIBUTION SYSTEMS
 شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات شريك وحيد في التصفية

رأس املال : 1.111  درهم

 3Rue Abdelkader : املقر الرئي�سي

Al Mazini, 20100 Casablanca

سجل التجاري : 267 21

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 

بتاريخ 25 ديسلبف 2121، تقرر ما 0لي :

اعتلاد حسابات تصفية الشركة.

إعطاء إفرازات لللصفي.

التصفية  علليات  بانتهاء  عللا 

وإغالق تصفية الشركة.

سيتم اإل0داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالدار البيضاء.

312 P

جنسترانس 
ش.م.م

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

25 ديسلبف 2121، تم تأسيس القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 جصائصها كامتي :
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التسلية : آنستفانس ش.م.م.
الغرض االآتلاعي : وكيل الشحن.
املقر االآتلاعي : إقامة عبد اللطيف 
الطابق 5 الشقة 5 ، 5  زنقة شومبيني 

الصخور السوداء، الدار البيضاء.
املد7 : 99 سنة.

  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 
111  حصة بقيلة  درهم مقسم إلى 
11  درهم لكل واحد7 موزعة كلا 0لي :
263 حصة للشريك شعباني آواد ؛
 8  حصة للشريك شعباني انيس ؛
 8  حصة للشريك شعباني أد0ب ؛
25  حصة للشريك شعباني مونيا ؛

25  حصة للشريك ازما منيف ؛
حبشان  للشريكة  حصة    25

حسنة.
تم تعيين كلسيف وحيد   : التسييف 
السيد  محدد7  غيف  وملد7  للشركة 
الحامل لبطاقة التعريف  ازما منيف، 

.BE678259 الوطنية رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

0نا0ر إلى  3 ديسلبف.
األرباح : بعد اقتطاع 5% لتأسيس 
0قسم  الزائد  القانوني،  االحتياطي 

حسب قرار الشركاء.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
القانوني في املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء تحت رقم 762721.
مقتطف وبيان

313 P

GREEN LAB SOLUTIONS
 شركة ذات مسؤولية محدود7 

بشريك واحد
رأسلال الشركة : 111.111.  درهم
املقر االآتلاعي :  7 إقامة مرفاي 
زنقة زاكي الد0ن الطاو�سي، الدار 

البيضاء
السجل التجاري : 378759

زياد7 رأسلال الشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرار 
بتاريخ   GREEN LAB SOLUTIONS

2  0نا0ر  212، امتي :
رفع رأسلال الشركة من 111.111.  
درهم إلى 2.511.111 درهم عن طريق 

دمج الحساب الجاري للشركاء.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

22 0نا0ر  212 تحت رقم 762377.

314 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR- NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

ORONUT
SARL

تأسيس شركة 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 8 0نا0ر 

تكونت شركة ذات مسؤولية   212 

محدود7 مليزاتها كالتالي :

.ORONUT SARL : التسلية

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : االستيفاد والتصد0ر.

  11.111 في  حدد   : الرأسلال 

سهم بقيلة    111 درهم مقسم إلى 

11  درهم للسهم موزعة كالتالي :

ميلون السا0ح 611 سهم ؛

محلد السا0ح 711 سهم.

التسييف : ميلون السا0ح.

اإلمضاء : ميلون السا0ح.

املد7 : 99 سنة.

املقر االآتلاعي : حي براقة، الناضور.

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر    8 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 212 تحت رقم  2 .
بيان مختصر

315  P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR- NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

BOUHFOURA CAR
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°15

 Dr.HAMMOUDA TAFERSIT P/

DRIOUCH

العام  الجلع  محضر  إثر  على 

 2121 ديسلبف    5 بتاريخ  املنعقد 

قرروا ما 0لي :

عن  قراي�سي  منيف  السيد  تنازل 
علي  لفائد7  الشركة  في  حصته 

مخلوفي.
الشركة  رأسلال  من  التخفيض 
511.111 درهم إلى 211.111 درهم.

التسييف : علي مخلوفي.
اإلمضاء : علي مخلوفي.

مع تعد0ل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
0نا0ر   8 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

 212 تحت رقم 17.
نسخة للبيان

316 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL
RUE PESCARA HAY AL MATAR- NADOR

Tél 0536 33 39 77
Fax 0536 33 39 95

TIRALI CARS
SARL AU

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY AL KADIM

RUE 30 AROUI P/ NADOR
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
31 ديسلبف 2121 قرر مسيف الشركة 

نقال املقر االآتلاعي إلى :
حي آعدار ازغنغان، الناضور.

مع تعد0ل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
0نا0ر   8 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

 212 تحت رقم 57.
نسخة للبيان

317 P

INVE NORD IMMO
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE EL QODS

 ANGLE RUE EL MASSIRA
 ET MANSOUR DAHABI-

DRIOUCHE
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  استثنائيا  املنعقد   العادي 
28 ديسلبف 2121 نسخة منه وضعت 
محلد  بولغودان  األستاذ  بلكتب 
موثق بالناضور، قرر شركاء الشركة

 INVE NORD IMMO املسلا7   
الشركة  رأسلال  في  الزياد7   SARL
 8  .111 إلى  درهم    11.111 من 
درهم عن طريق إصدار 1  7 حصة 
 ،6 عينية. وتبعا لذلك تغيف الفصلين 

7 من القانون األسا�سي للشركة.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
 املحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 1 .
نسخة للبيان

318 P

PARIS BRUXEL
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي والنظام األسا�سي املحين 

تم ما 0لي :
االآتلاعية  الحصص  تفويت 

للشركة.
  111 السيد علر حرا�سي 0فوت 
111  حصة التي 0للكها  حصة على 

إلى السيد أحلد بنسليلان.
علر  السابق  املسيف  استقالة 
حرا�سي وتعيين املسيف الجد0د السيد 

أحلد بنسليلان.
تغييف الفصول 6، 7، 73 و77 من 

النظام األسا�سي.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
وتعد0ل الفصول التي شللها التغييف.
القانوني لدى كتابة  وتم اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية في سال 
بتاريخ  2 0نا0ر  212 تحت رقم 35789.
319 P

PARA TAMESNA
بارا تامسنا

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تقرر  بتلار7   2121 ديسلبف   3 
املسؤولية  محدود7  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
»بارا   : االآتلاعية  التسلية 

تامسنا».
املقر االآتلاعي : علار7 97 النجاح 

رقم 7، تامسنا، تلار7.
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الهدف : بيع مواد التجليل وشبه 
صيدلية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 
  111 درهلا مقسم على    11.111

حصة بقيلة 11  درهم.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 من ديسلبف 

من كل سنة.
من  مسيف7  الشركة   : التسييف 
طرف السيد طارق شاكري ملد7 غيف 

محدود7.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 3 783
باملحكلة  الطلب  هذا  إ0داع  تم 
االبتدائية تلار7 تحت الرقم 7786.

320 P

ES REGALS
SARL AU

شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها : 1.111  درهم

املقر االآتلاعي : 2 شارع عبد الكريم 
الخطابي، متجر رقم  ، الرباط

اإلمضاء  مصحح  عقد  بلوآب 
إنشاء  تم  0نا0ر  212،   22 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدود7  شركة 
شريك وحيد والتي تحلل الخصائص 

التالية :
 MES REGALS SARL  : التسلية 

.AU
الصفة القانونية : شركة محدود7 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الهدف االآتلاعي :

الفطائر  أنواع  آليع  تحضيف 
واألكل السريع ؛

األكل  طلبيات  آليع  تحضيىر 
والحلوى ؛

مقهى للشاي والعصائر ؛
آليع  توفيف  عامة  وبصفة 
واملالية  التجارية  الخدمات 
بصفة  تتعلق  التي  والصناعية 
مباشر7 أو غيف مباشر7 بالهدف املشار 

إليه أعاله.

درهم    1.111  : رأسلال الشركة 

  11 11  حصة من فئة  مقسم إلى 

الواحد7 موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

حصة    11 السيد 0اسين ضاكة 

أي ما يعادل 1.111  درهم.

الشركاء :

آنسية  ضاكة،  0اسين  السيد 

مغربية، الحائز على البطاقة الوطنية 

بتاريخ  املزداد7   ،BE732768  رقم 

البيضاء،  بالدار    96 مارس   3 

ساحل  زنقة   ،777 برقم  القاطنة 

العاج، إقامة حاتم ب، شقة رقم 1 ، 

د0ور الجامع، الرباط.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

إلى  3 ديسلبف.

عبد  شارع   ،2  : االآتلاعي  املقر 

الكريم الخطابي، متجر رقم  ، الرباط.

التسييف : 

آنسية  ضاكة،  0اسين  السيد 

مغربية، الحائز على البطاقة الوطنية 

بتاريخ  املزداد7   ،BE732768 رقم 

البيضاء،  بالدار    967 مارس   3 

ساحل  زنقة   ،77 برقم  القاطنة 

العاج، إقامة حاتم ب، شقة رقم 1 ، 

د0ور الجامع، الرباط ؛

آنسية  ضاكة،  نهى  والسيد7 

البطاقة  على  الحائز7  مغربية، 

املزداد7   ،AD619785 الوطنية رقم 

بالرباط،    981 سبتلبف    7 بتاريخ 

ساحل  زنقة   ،77 برقم  القاطنة 

العاج، إقامة حاتم ب، شقة رقم 1 ، 

د0ور الجامع، الرباط.

التجارية  باملحكلة  التسجيل  تم 

0وم    79179 رقم  تحت   بالرباط 

27 0نا0ر  212.
للنشر واإلجبار

321 P

SMZ CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدود7 

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ 2  0نا0ر  212 قد تم تأسيس 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

باملليزات التالية :
 SMZ CONCEPT  : التسلية 

.SARL
أنشطة   : االآتلاعي  الهدف 

املطاعم واملعلبات.
رأسلال الشركة : حدد في 11.111  
حصة    111 إلى  موزعة  درهم 
تم  قد  درهم    11 بقيلة  اآتلاعية 
تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

بلا 0تناسب مع مساهلاتهم، أي :
السيد رامي زيدان، الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم A391155 611 حصة ؛
الحامل  سليم،  عيساوي  السيد 
 A693757 رقم  الوطنية  للبطاقة 

711 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسلبف ما عدا السنة األولى  إلى  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االآتلاعي : 5 ، شارع األبطال، 

شقة رقم 7، أكدال، الرباط.
: تسيف الشركة من طرف  التسييف 
الحامل للبطاقة  السيد رامي زيدان، 
والسيد   A391155 رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحامل  سليم،  عيساوي 
وذلك ملد7   A693757 الوطنية رقم 

غيف محدود7.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 79137 .
مقتطف من أآل اإلشهار

322 P

HADAR MINING CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ 5  0نا0ر  212 قد تم تأسيس 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

باملليزات التالية :

 HADAR MINING  : التسلية 

.CAPITAL SARL

التنقيب عن   : الهدف االآتلاعي 

املعادن.

رأسلال الشركة : حدد في 11.111  

حصة    111 إلى  موزعة  درهم 

تم  قد  درهم    11 بقيلة  اآتلاعية 

تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

بلا 0تناسب مع مساهلاتهم، أي :

السيد نور الد0ن الهدار، الحامل 

 C79 559 رقم  الوطنية  للبطاقة 

511 حصة ؛

 MAX DEUTSCH السيد 

رقم  السفر  لجواز  الحامل   ،Blank

CGRZXVZ6M 511 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبف ما عدا السنة األولى  إلى  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االآتلاعي : 5 ، شارع األبطال، 

شقة رقم 7، أكدال، الرباط.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

الحامل  الهدار،  الد0ن  نور  السيد 

 C79 559 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 MAX DEUTSCH والسيد 

رقم  السفر  لجواز  الحامل   ،Blank

غيف  ملد7  وذلك   CGRZXVZ6M

محدود7.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 79135 .
مقتطف من أآل اإلشهار

323 P

MIMOUNA CAPITAL
 شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ 3  0نا0ر  212 قد تم تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

شريك وحيد بامليزات التالية :
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 MIMOUNA  : التسلية 
.CAPITAL SARL

إدار7   : االآتلاعي  الهدف 
االستثلارات في األسهم.

في  حدد   : الشركة  رأسلال 
111.111.  درهم موزعة إلى 1111  
درهم    11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 
وإسنادها  بأكللها  تحريرها  تم  قد 

للسيد الخالدي زياد.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسلبف ما عدا السنة األولى  إلى  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االآتلاعي : 5 ، شارع األبطال، 

شقة رقم 7، أكدال، الرباط.
: تسيف الشركة من طرف  التسييف 
السيد الخالدي زياد، الحامل لبطاقة 
 A66 99  رقم الوطنية  التعريف 

وذلك ملد7 غيف محدود7.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 79139 .
مقتطف من أآل اإلشهار

324 P

BATIBIM
 شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات شريك وحيد
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد تم تأسيس  0نا0ر  212   7 بتاريخ 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

شريك وحيد باملليزات التالية :
.BATBIM SARL AU : التسلية

مكتب   : االآتلاعي  الهدف 
الدراسة.

في  حدد   : الشركة  رأسلال 
1.111  درهم موزعة إلى 11  حصة 
درهم قد تم    11 اآتلاعية بقيلة 
للسيد7  وإسنادها  بأكللها  تحريرها 

مريم املجاد.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبف ما عدا السنة األولى  إلى  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االآتلاعي : 5 ، شارع األبطال، 

شقة رقم 7، أكدال، الرباط.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد7 مريم املجاد، الحاملة لبطاقة 

 BE8 8533 رقم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملد7 غيف محدود7.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 79133 .
مقتطف من أآل اإلشهار

325  P

ARCHISTE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

مقرها االآتلاعي : 66 شارع الحسن 

الثاني، شقة 6، الرباط

تعد0ل شركة
بلقت�سى عقد آلع عام استثنائي 

بالرباط   2121 فبفا0ر    7 بتاريخ 

لشركة ARCHISTE SARL ش.م.م تم 

ما 0لي :

تكييف اإلدار7 :

االحتفاظ  العام  االآتلاع  0قرر 

هاني  أم  محلدي  العلوي  بالسيد7 

مسيف7 وتعيين :

عبد  محلدي  العلوي  السيد 

الرؤوف من مواليد 28 فبفا0ر  96 ، 

مغربي الجنسية ويحلل رقم البطاقة 

الساكن   ،D 37891 رقم  الوطنية 

إقامة أحسن  بشارع الحسن الثاني، 

دار، علار7 س شقة رقم  3، الرباط 

غيف  ملد7  للشركة  مشاركا  مسيفا 

محدود7.

املصادقة على نقل األسهم :

بلوآب سند نقل األسهم املللوكة 

للشركة بتاريخ 7  فبفا0ر 2121، قام 

 511 بتحويل  أ0لن  بوطالب  السيد 

السيد  إلى  الشركة  في  0للكها  سهم 

العلوي محلدي عبد الرؤوف.

الضبط  بكتابة  اإل0داع  تم  لقد 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت الرقم 
18177  بتاريخ 27 أكتوبر 2121 رقم 

التقييد بالسجل التجاري 72595 .

326 P

ALINAS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بشريك واحد
 بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212،   7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 ذات الخصائص التالية :

.ALINAS : التسلية االآتلاعية

الهدف االآتلاعي :

التصد0ر  في  وسيط  أو  تاآر 

واالستيفاد ؛

مفاوض ؛

مقاول اإلدار7 التجارية أو الصناعية 

أو الزراعية للخدمة املدنية أو الجيش.
مكرر،   23 رقم   : املقر االآتلاعي 

الرشاد،  حي  محلد،  سيدي  شارع 

القرية، سال.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة.

الرأسلال االآتلاعي : حدد رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

موزعة على 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة وزعت كلا 0لي :

السيد رشوق أنس 511 حصة ؛

 511 العالي  عبد  بنيامنة  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد رشوق   : التسييف 

العالي  عبد  بنيامنة  والسيد  أنس 

كلسيف0ن للشركة ملد7 غيف محدود7.
تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 32779.

327 P

أديمار تيرمك
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2121 ديسلبف   28

شركة ذات املسؤولية املحدود7 التي 

تحلل الخصائص التالية :

التسلية : أد0لار تيفمك.
الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف االآتلاعي :
وتكييف  تبف0د  وحدات  تركيب 

الهواء ؛
التفكيبات الكهربائية والتفصيص ؛

أعلال مختلفة.
رأس املال : 11.111  درهم مقسلة 

إلى 111  حصة من فئة 11  درهم.
الشريك :

أمزوار عادل 911 حصة ؛
أمزوار رضوان 11  حصة.

املد7 : 99 سنة.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر االآتلاعي : علار7 31 شقة 8 
حسان،  لوكيلي،  أحلد  موالي  زنقة 

الرباط.
التسييف : أمزوار عادل.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ 25 0نا0ر  212 

تحت رقم 1517  .
مقتطف للنشر واإلشهار

328 P

ائتلانية فداد ش.ذ.م.م

5، املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاتف : 72 59 77 1537

سام أند مي اطوليي
ش.ذ.م.م

ذات الرأسلال : 611.111 درهم
مقرها االآتلاعي : املنطقة 

 الصناعية عين عتيق، الرقم  3 
لو بوفروي II، تلار7

العام  الجلع  مداولة  بعد 
 ،2121 نوفلبف   31 ليوم  االستثنائي 
قرر تفكيك املسبق للشركة ووضعها 

على التصفية.
كلأمور  العام  الجلع  عين 
للتصفية السيد الوالي سعيد، كلد0ر 
في إدار7 شركة »سام أند مي أطوليي» 
ش.ذ.م.م القاطن ب علار7 أ7 شقة 2 
دار السالم، شارع  تجزئة لي طيفاس، 
الرباط  السوي�سي،  محلد السادس، 
مع تلتعه بجليع الصالحيات قصد 
إنهاء عللية التصفية وتحقيق املوارد 

واألصول املوآود7.
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املنطقة   : في  حدد مقر التصفية 

الرقم  3  عتيق،  عين  الصناعية 

لوبوفروي II، تلار7.

تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتلار7  االبتدائية   باملحكلة 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 31583 .

329 P

ائتلانية فداد ش.ذ.م.م

5، املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاتف : 72 59 77 1537

شركة إنفرا سطريكتيردي كرون 

طرافو روتيي
ش.ذ.م.م

املصادقة على بيع الحصص 
االآتلاعية

تجد0د القانون األسا�سي للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  العادي   الغيف 

22 ديسلبف 2121 قرر شركاء »شركة 

طرافو  0كرون  د  سطريكتيف  إنفرا 

الرأسلال  ذات  ش.ذ.م.م  روتيي» 

31.111 .6 درهم ما 0لي :

آليع  بيع  على  املصادقة   -   

الحصص التالية :

من طرف السيد املسعودي عبد 

السيد7 البوآد0ني سليف7،  الواحد، 

معاد،  محلد  املسعودي  السيد 

السيد  صوفيا،  املسعودي  السيد7 

والسيد7  أمين  محلد  املسعودي 

شركة  لفائد7  وصال  املسعودي 

أوكوالد هولد0نغ ش.ذ.م.م التي تقبل 

 6 .311 ب  0قدر  الذي  البيع  هذا 

حصة اآتلاعية.

بعد هذا النقل، تم تعد0ل املاد7 7 

من النظام األسا�سي على النحو التالي :

 6 .311 هولد0نغ  أكوالد  شركة 

حصة ؛

مجلوع الحصص 311. 6 حصة.

2 - تجد0د تعيين السيد املسعودي 

عبد الواحد كلسيف للشركة املذكور7 

ملد7 غيف محدود7 كلا له الصالحية 

العقود  آليع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

القانوني  الشكل  تحويل   -  3

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدود7 

محدود7 بشريك وحيد.

األسا�سي  القانون  تجد0د   -  7

في  عليه  منصوص  هو  كلا  للشركة 

املاد7 5.96 من القانون.

تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتلار7  االبتدائية   باملحكلة 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 26789 .

330 P

ائتلانية فداد ش.ذ.م.م

5، املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاتف : 72 59 77 1537

شركة إنفرا نور انفسط تمارة
ش.ذ.م.م

املصادقة على بيع الحصص 
االآتلاعية

تجد0د القانون األسا�سي للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  العادي   الغيف 

2121 قرر شركاء شركة  22 ديسلبف 

ش.ذ.م.م  »إنفرا نور انفسط تلار7» 

درهم   21.111.111 الرأسلال  ذات 

ما 0لي :

آليع  بيع  على  املصادقة   -   

الحصص التالية :

من طرف السيد املسعودي عبد 

السيد7 البوآد0ني سليف7،  الواحد، 

معاد،  محلد  املسعودي  السيد 

السيد  صوفيا،  املسعودي  السيد7 

والسيد7  أمين  محلد  املسعودي 

شركة  لفائد7  وصال  املسعودي 

أوكوالد هولد0نغ ش.ذ.م.م التي تقبل 

 211.111 ب  0قدر  الذي  البيع  هذا 

حصة اآتلاعية.

بعد هذا النقل، تم تعد0ل املاد7 7 

من النظام األسا�سي على النحو التالي :

 211.111 شركة أكوالد هولد0نغ 

حصة ؛

مجلوع الحصص 211.111 حصة.

2 - تجد0د تعيين السيد املسعودي 

عبد الواحد كلسيف للشركة املذكور7 

ملد7 غيف محدود7 كلا له الصالحية 

العقود  آليع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

القانوني  الشكل  تحويل   -  3

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدود7 

محدود7 بشريك وحيد.

األسا�سي  القانون  تجد0د   -  7

في  عليه  منصوص  هو  كلا  للشركة 

املاد7 5.96 من القانون.

تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتلار7  االبتدائية   باملحكلة 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 23767 .

331 P

ائتلانية فداد ش.ذ.م.م

5، املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاتف : 72 59 77 1537

شركة أوريونطال إنفسط 

باالص
ش.ذ.م.م

املصادقة على بيع الحصص 
االآتلاعية

تجد0د القانون األسا�سي للشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام الغيف 

ديسلبف   22 بتاريخ  املنعقد  العادي 

»أوريونطال  2121 قرر شركاء شركة 

ذات  ش.ذ.م.م  باالص»  إنفسط 

الرأسلال 511.111 درهم ما 0لي :

آليع  بيع  على  املصادقة   -   

الحصص التالية :

من طرف السيد املسعودي عبد 

السيد7 البوآد0ني سليف7،  الواحد، 

معاد،  محلد  املسعودي  السيد 

السيد  صوفيا،  املسعودي  السيد7 

والسيد7  أمين  محلد  املسعودي 

شركة  لفائد7  وصال  املسعودي 

أوكوالد هولد0نغ ش.ذ.م.م التي تقبل 

هذا البيع الذي 0قدر ب 7951 حصة 

اآتلاعية.

بعد هذا النقل، تم تعد0ل املاد7 7 

من النظام األسا�سي على النحو التالي :

 7951 هولد0نغ  أكوالد  شركة 

حصة ؛

السيد املسعودي عبد الواحد 51 

حصة ؛

مجلوع الحصص 5111 حصة.

2 - تجد0د تعيين السيد املسعودي 

عبد الواحد كلسيف للشركة املذكور7 

ملد7 غيف محدود7 كلا له الصالحية 

العقود  آليع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

األسا�سي  القانون  تجد0د   -  3

في  عليه  منصوص  هو  كلا  للشركة 

املاد7 5.96 من القانون.

تم اإل0داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتلار7  االبتدائية   باملحكلة 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 29897 .

332 P

WORLD SERVICES COMPTA

UNION CONSTRUCTION
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

بلقت�سى عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

القانون  وضع  تم   2121 مارس    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 الخصائص التالية :

 UNION  : االآتلاعية  التسلية 

.CONSTRUCTION SARL

الهدف االآتلاعي : 

أعلال البناء، أعلال متنوعة ؛

التجار7 العامة ؛

االستيفاد والتصد0ر.

املقر االآتلاعي : شقة 3 العلار7 9 

فارسوفيا، حي املحيط، الرباط.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

  11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

درهم موزعة على 111  حصة من فئة 

11  درهم للحصة وزعت كلا 0لي :

السيد بلغالي فؤاد 511 حصة ؛

السيد7 لعراي�سي سناء 511 حصة.
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من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

التسييف : السيد بلغالي فؤاد مسيف 

للشركة ملد7 غيف محدود7.

تم إ0داع السجل التجاري بلكتب 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 نوفلبف   26 بتاريخ 

. 18923

333 P

STE SOFA MARC
SARL AU

الرأسلال : 11.111  درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 بشريك وحيد

بالقنيطر7  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ 8 0نا0ر  212 تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدود7 

الخصائص التالية :

 STE SOFA : التسلية االآتلاعية

.MARC SARL AU

الهدف االآتلاعي : بيع مواد البناء 

والعقاقيف.
 املقر االآتلاعي : رقم 972، آنان 2، 

بيف رامي، القنيطر7.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

الرأسلال االآتلاعي : حدد رأسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

موزعة على 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة وزعت كلا 0لي :

  111 البناني  بوشعيب  السيد 

حصة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

بوشعيب البناني كلسيف لشركة ملد7 

غيف محدود7.
التجاري  السجل  إ0داع  تم 

بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 

0نا0ر  212   25 بتاريخ  بالقنيطر7 

تحت رقم 3 587.

334 P

STE TURKANE
SARL

الرأسلال : 11.111  درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
بلقت�سى عقد عرفي بتيفلت بتاريخ 
القانون  وضع  تم  0نا0ر  212     
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 ذات الخصائص التالية :
 STE  : االآتلاعية  التسلية 

.TURKANE SARL
وبيع  شراء   : االآتلاعي  الهدف 

مواد التجليل.
شارع أنوال،   23  : املقر االآتلاعي 
علار7 فلوري، املحل رقم  ، القنيطر7.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تأسيسها.

الرأسلال االآتلاعي : حدد رأسلال 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
موزعة على 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة وزعت كلا 0لي :
 511 السيد احلد زين العابد0ن 

حصة ؛
السيد 0وسف زين العابد0ن 511 

حصة.
من  تبدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.
تم تعيين السيد احلد   : التسييف 
زين العابد0ن كلسيف لشركة ملد7 غيف 

محدود7.
التجاري  السجل  إ0داع  تم 
بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 
0نا0ر  212  بتاريخ  2  بالقنيطر7 

تحت رقم  5837.
335  P

STE FAHMI COSMETIQUE
SARL

على إثر قرار الجلع العام الغيف عادي 
للشركة  0نا0ر  212   7 0وم  املنعقد 
 STE FAHMI COSMETIQUE SARL
محدود7،  مسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  درهم،    11.111 رأسلالها 
االآتلاعي 212 حي النصر، علار7  ، 

سيدي عالل البحراوي، تقرر ما 0لي :

تلت  املصفي  تقرير  قراء7  بعد 
املصادقة على حسابات التصفية ؛

والنطق  املصفي  ذمة  وإجالء 
بإقفال علليات التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر  212   27 بتاريخ  بالخليسات 

تحت رقم  3.
336 P

 GROUPEMENT
IMMOBILIER BENABDELJLIL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : شارع املغرب 
العربي، علار7 كراكشو، املدجل ب، 

الرقم 5، الرباط
رقم السجل التجاري 83 55 الرباط
العامة  الجلعية  بلقت�سى   -   
الغيف العاد0ة للشركاء املنعقد7 بتاريخ 

7  نوفلبف 2121 تم تقرير ما 0لي :
األجذ بعقد وفا7 املرحوم السيد 
بتاريخ  الجليل  عبد  بن  العالي   عبد 

27 ماي 9 21.
شركة  استلرارية 
 GROUPEMENT IMMOBILIER
مجتلع  مع   BENABDELJLIL SARL

الورثة.
توزيع أنصبة املرحوم على الورثة 
وفق رسم اإلراثة بتاريخ 29 ماي 9 21.
السيد  استقالة  بقبول  األجذ 
مهامه  من  الجليل  عبد  بن  محلد 

كلسيف للشركة.
عبد  بن  منصف  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  )البطاقة  الجليل 
للشركة  آد0د  كلسيف   (A72 395

ملد7 غيف محدود7.
عبد  بن  منصف  السيد  0تولى 
آليع  على  املنفرد  التوقيع  الجليل 

الوثائق املتعلقة بالشركة.
  3  ،7  ،6 البند  صياغة  إعاد7 
للشركة  األسا�سي  القانون  من  و6  

تبعا لذلك.
أسا�سي  نظام  تحد0ث  إعاد7 

آد0د للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  2
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
9  0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 

رقم 1367  .
جالصة وبيان املسيف

337 P

 ETS BENABDELJLIL TOUIJRI
MOHAMMED

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 1 ، زنقة قصر 
الكبيف، حسان، الرباط

رقم السجل التجاري 57979 الرباط
العامة  الجلعية  بلقت�سى   -   
الغيف العاد0ة للشركاء املنعقد7 بتاريخ 

8  نوفلبف 2121 تم تقرير ما 0لي :
األجذ بعقد وفا7 املرحوم السيد 
بتاريخ  الجليل  عبد  بن  العالي   عبد 

27 ماي 9 21.
 ETS BENABDEJLIL استلرارية شركة
مع   TOUIJRI MOHAMMED SARL

مجتلع الورثة.
توزيع أنصبة املرحوم على الورثة 
وفق رسم اإلراثة بتاريخ 29 ماي 9 21.
  3  ،7  ،6 البند  صياغة  إعاد7 
للشركة  األسا�سي  القانون  من  و6  

تبعا لذلك.
أسا�سي  نظام  تحد0ث  إعاد7 

آد0د للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  2
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
9  0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 

رقم 1368  .
جالصة وبيان املسيف

338 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع 

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

MEDICAL DISTRIB
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها : 111.111.  درهم
مقر الشركة : علار7 ب، الشقة 

3  زاوية بئف انزران وزنقة اسحاق 
شراجي وزنقة قائد امشتف، 

املعاريف، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 231719
التعريف الضريبي  7125286
رفع وجفض رأسلال الشركة

العام  الجلع  على  بناء   -   
االستثنائي املؤرخ 6  أكتوبر 2121، 

تم تقرير ما 0لي :
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بقيلة  الشركة  رأسلال  رفع 
إلى  نقله  ليتم  درهم   3.111.111
 31.111 بإنشاء  درهم   5.111.111
درهم    11 بقيلة  آد0د7  حصة 
مدفوعة بالكامل من قبل املساهلين 

لصالح الشركة.
بقدر  الشركة  رأسلال  جفض 
درهم وذلك بامتصاص   2.811.111

الخسائر.
0تفتب عن ذلك تعد0ل املاد7 6 و7 

من النظام الداجلي.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  2
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2121 نوفلبف  بتاريخ     البيضاء 

تحت الرقم 753738.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 
2121 تحت الرقم  بتاريخ    نوفلبف 

27682 من السجل التفتيبي.
املسيف

339 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع 

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

GLORIOUS CAFE
شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها : 251.111 درهم

مقر الشركة : 7  زنقة جليقين بلجي 
سنتف، الطابق الثالث، الرقم 21، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 375239
التعريف الضريبي 8777367 
رفع وجفض رأسلال الشركة

  - بناء على قرار الشريك الوحيد 
لشركة   2121 نوفلبف   31 تاريخ  في 
BATI GLORIOUS CAFE تقرر ما 0لي :
بقيلة  الشركة  رأسلال  رفع 
إلى  نقله  ليتم  درهم   7.111.111
 71.111 بإنشاء  درهم   7.251.111
درهم    11 بقيلة  آد0د7  حصة 
مدفوعة بالكامل من قبل املساهلين 

لصالح الشركة.
بقدر  الشركة  رأسلال  جفض 
درهم وذلك بامتصاص   3.511.111

الخسائر.

0تفتب عن ذلك تعد0ل املاد7 6 و7 

من النظام الداجلي.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  2

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2121 ديسلبف    6 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 757786.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 

بتاريخ 6  ديسلبف 2121 تحت الرقم 

997 3 من السجل التفتيبي.
املسيف

340 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع 

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

BATI GLORIOUS AGENCE
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها : 211.111.  درهم

مقر الشركة : 7  زنقة جليقين بلجي 

سنتف، الطابق الثالث، الرقم 2 ، 

الدار البيضاء
رفع وجفض رأسلال الشركة

  - بناء على قرار الشريك الوحيد 

 BATI في تاريخ 31 نوفلبف 2121 لشركة

GLORIOUS AGENCE تقرر ما 0لي :
بقيلة  الشركة  رأسلال  رفع 

إلى  نقله  ليتم  درهم    .211.111

  2.111 بإنشاء  درهم   2.711.111

درهم    11 بقيلة  آد0د7  حصة 

مدفوعة بالكامل من قبل املساهلين 

لصالح الشركة.

بقدر  الشركة  رأسلال  جفض 

درهم وذلك بامتصاص    .211.111

الخسائر.

0تفتب عن ذلك تعد0ل املاد7 6 و7 

من النظام الداجلي.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   -  2

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2121 ديسلبف    6 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 75777.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 

بتاريخ 6  ديسلبف 2121 تحت الرقم 

997 3 من السجل التفتيبي.
املسيف

341 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

LE MANDATAIRE
شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسلال : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 76، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثالث

الرقم 6، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدود7 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
صياغة  تلت   2121 ديسلبف  فاتح 
التأسي�سي لشركة محدود7  القانون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جصائصها على النحو التالي :
LE MANDATAIRE : اسم الشركة
هدف  0تجلى   : الشركة  نشاط 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آجر 
إن كان لحسابها أو من أآل شخص 

آجر في :
اإلعالم  ووسائل  اإلعالنات  إدار7 

األجرى.
وسائل  عن  اإلعالن  إمكانية 
أي  الحالية  أشكالها  بكافة  اإلعالم 
التلفاز والراد0و والصحافة والسينلا 
ولوحات اإلعالنات واالنتفنت وغيفها 

استجابة لطلبات املعلنين.
بكافة  إعالنية  مساحات  شراء 
أشكالها الحالية من تليفزيون، راد0و، 
إعالنية،  لوحات  سينلا،  صحافة، 
ملتطلبات  استجابة  إلخ  إنتفنت، 

املعلنين املختلفة.
بشأن  لللعلنين  املشور7  تقد0م 
املساحة اإلعالنية  االتصاالت وشراء 
وتقد0م املشور7 واملساعد7 لللعلنين 
فيلا 0تعلق بكتابة السينلا واألشرطة 

اإلعالنية وغيفها.
وبيع حقوق النشر وحقوق  شراء 
املتعلقة  األنشطة  وآليع  املجاور7 

بها.
املشاركة املباشر7 أو غيف املباشر7 
في آليع الشؤون، التجارية املرتبطة 
جالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 
إنشاء شركات آد0د7 أو وكاالت كيفلا 

كان نوعها أو عن طريق املساهلة.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية، العقارية، التجارية املنقولة أو 
غيف املنقولة والتي لها عالقة مباشر7 
أو غيف مباشر7 بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
  11.111 قيلته   : الرأسلال 
حصة    111 إلى  مقسلة  درهم، 
مسند7  درهم للواحد7،    11 بقيلة 

بكاملها إلى السيد7 الهام بالمين.
شارع   ،76  : الشركة  مقر 
الرقم  الثالث،  الطابق  الزرقطوني، 

6، الدار البيضاء.
املد7 : 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.
الهام  السيد7   : التسييف  هيـأ7 
غيف  ملد7  وحيد7  كلسيف7  بالمين 

محدود7.
السنة املالية : من فاتح 0نا0ر إلى 

غا0ة  3 ديسلبف.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
تقتطع 5% ألآل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثلار لوال0ة الدار 

البيضاء.
هيئة التسييف

342 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

AD REGIE
شركة محدود7 املسؤولية
الرأسلال : 311.111 درهم

مقر الشركة : 37 ، زاوية شارع أوالد 
زيان، الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 355625
التعريف الضريبي  879952 

بيع الحصص التجارية
في  املؤرخ  العام  الجلع  على  بناء 

29 ديسلبف 2121 تم تقرير ما 0لي :
 611 بللين  الهام  السيد7  باعت 
درهم للحصة إلى    11 حصة بقيلة 
611 حصة  السيد رشيد حييك من 
 AD التي تللكها من رأسلال الشركة 

.REGIE



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2320

النظام  من  و7   6 املاد7  تعد0ل 
الداجلي للشركة.

استقالة السيد7 الهام بللين من 
منصبها كلسيف7.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر  212،    5 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 775 76.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
الرقم  تحت  0نا0ر  212    5 بتاريخ 

231  من السجل التفتيبي.
املسيف

343 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

 HEALTH & MEDICINE 
PHARMA

شركة محدود7 املسؤولية
الرأسلال : 8.111.111 درهم

مقرها االآتلاعي : إقامة كرمان 3
زنقة ابن كثيف الرقم 7، الطابق األول

املعاريف - الدار البيضاء
بيع الحصص التجارية

على الجلع العام االستثنائي  بناء 
املؤرخ في 6  ديسلبف 2121 تم تقرير 

ما 0لي :
مستغفيف  حسن  السيد  باع 
بقيلة  الواحد7  للحصة    1.111
11  درهم للحصة إلى السيد 0وسف 
1.111  حصة التي 0للكها  مورو من 
 HEALTH & MEDICINE  في رأسلال

.PHARMA
  1.111 الذاكر  منيف  السيد  باع 
للحصة  درهم    11 بقيلة  حصة 
الواحد7 إلى السيد نور الد0ن هالل 
0للكها  التي  حصة    1.111 من  بك 
 HEALTH & MEDICINE في رأسلال 

.PHARMA
استقالة السيد حسن مستغفيف 
مهامهلا  من  الذاكر  منيف  والسيد 

كلسيف0ن للشركة.
النظام  من  و7   6 املاد7  تعد0ل 

الداجلي.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2121 ديسلبف   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 759315.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
بتاريخ 28 ديسلبف 2121 تحت الرقم 

33798 من السجل التفتيبي.
املسيف
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

PARTENAIRE AFFAIRE
شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسلال : 1.111  درهم

مقرها االآتلاعي : املعراج سنتف
 31، شارع عبد املومن

مكتب رقم 65، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 268887
التعريف الضريبي 7382871 

رفع رأسلال الشركة
وتحويل مقر الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 
تقرير تم   2121 0نا0ر   21  بتاريخ 

ما 0لي :
املوآود  االآتلاعي  املقر  نقل 
شارع  سنتف،  31،  باملعراج  حاليا 
عبد املومن، مكتب رقم 65، الطابق 
إلى العنوان  الدار البيضاء  الخامس، 

التالي :
طريق    19 وركس»  »كرين 
الطابق  معروف،  سيدي  بوسكور7، 
الدار    6 س  رقم  مكتب  الثالث، 

البيضاء.
  1.111 رفع رأسلال الشركة من 

درهم إلى 11.111  درهم.
0تفتب عن ذلك تعد0ل املاد7 5 و6 

و7 من النظام الداجلي.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2121 نوفلبف   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 8 7552.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
2121 تحت الرقم  26 نوفلبف  بتاريخ 

29367 من السجل التفتيبي.
املسيف
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

FAST PRO LOGISTIC 
شركة محدود7 املسؤولية
الرأسلال : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 37، زنقة بن 
عدي

املعاريف، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 763219
التعريف الضريبي 36 75761

تعيين مسيف آد0د
بتاريخ العام  الجلع  على   بناء 

7 نوفلبف 2121 تقرير ما 0لي :
بنجلون  محلد  السيد  استقالة 

من منصبه كلسيف.
تعيين السيد محلد علر بنجلون 
غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 
محدود7 والقاطن في دار بوعز7 إقامة 
املغربية  الجنسية  الحامل  كنز  دار 
رقم    987 مارس    1 واملزداد بتاريخ 

.BL587 1 البطاقة الوطنية
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر  212،    5 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 773 76.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
الرقم  تحت  0نا0ر  212    5 بتاريخ 

63   من السجل التفتيبي.
املسيف

346 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

MPS LOGISTIC
شركة محدود7 املسؤولية
الرأسلال : 1.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 76، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثالث

الرقم 6، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدود7 املسؤولية
املرقم بالسجل التجاري 773875
التعريف الضريبي 76 37687

نقل املقر االآتلاعي
على الجلع العام االستثنائي  بناء 
لشركة   2121 نوفلبف   25 املؤرخ في 

MPS LOGISTIC تقرر ما 0لي :

نقل املقر االآتلاعي املوآود حاليا 

الطابق  الزرقطوني،  شارع   ،76  : في 

إلى  الدار البيضاء   ،6 الرقم  الثالث، 

العنوان التالي :
81، زنقة عالل بن احلد امكيك، 

الشقة رقم 2، الطابق األول، بلفد0ر، 

الدار البيضاء.

0تفتب عن ذلك تعد0ل املاد7 5 من 

النظام الداجلي.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،2121 ديسلبف   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 759312.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

بتاريخ 28 ديسلبف 2121 تحت الرقم 

33791 من السجل التفتيبي.
املسيف

347 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتف،  31 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 67، الدار البيضاء

 C.S SHIPPING AGENCY

TANGER
شركة محدود7 املسؤولية

 ذات شريك وحيد

الرأسلال : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 87 ، شارع 

بوردو، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدود7 املسؤولية 
ذات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

صياغة  تلت   2121 نوفلبف   26

التأسي�سي لشركة محدود7  القانون 

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جصائصها على النحو التالي :

 C.S SHIPPING  : الشركة  اسم 

AGENCY TANGER

هدف  0تجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آجر 

إن كان لحسابها أو من أآل شخص 

آجر في :
القيام بعلليات التعشيف والعبور 

والنقل الدولي ؛
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الجلارك  جدمات  آليع  تحقيق 
والنقل ؛

وبأي  وسيلة  بأي  البضائع  نقل 
عللية أساسية أجرى لتعزيز تسليم 

البضائع ؛
الجلركية  اإلآراءات  إتلام 

واملطارات ؛
التبف0د،  أو  التخزين  أنشطة 
وال سيلا تخزين آليع السلع، وإدار7 
والتوزيع الصناعي املادي،  املخزون، 
وآليع  واملناولة،  الطلبات،  وإعداد 
جدمات املنصات اللوآستية علوما، 
الصناعات  أو  الشركات  وآليع 
املرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر7 

باستخدام التبف0د؛
آليع علليات الشحن نيابة عن 
 : ثالثة  أطراف  عن  نيابة  أو  نفسها 
تصليح  ورشة  املرآب،  استخدام 

املركبات ؛
التوزيع املحلي أو الدولي ألي منتج 

أو سلعة ؛
أو  جدمة  أل0ة  تلثيل  عللية  أي 
عالمة تجارية أو بطاقة نقل سواء في 

املغرب أو في أي بلد آجر ؛
ال سيلا  أنشطة التخزين البارد، 
وإدار7  البضائع،  آليع  تخزين 
والتوزيع الصناعي املادي،  املخزون، 
الخدمات  وآليع  الطلبات  وإعداد 
وآليع  علوما،  اللوآستكية 
املرتبطة  الصناعات  أو  الشركات 
بشكل مباشر أو غيف مباشر باستخدام 
أو تشغيل  إدار7  أو  تنظيم  ؛  التبف0د 
آليع الشؤون املرتبطة بشكل مباشر 
أو غيف مباشر بهذه الشركات، وال سيلا 
والتأآيف بجليع أشكاله وبيع  الشراء 
واملستودعات  املباني  وتشييد آليع 
آليع  عام  وبشكل  النقل  ومعدات 
التجاريةمع  أو  الصناعية  املعدات 
وكذلك  التبف0د،  مرافق  بدون  أو 
تصليح  وورشة  املرآب،  الستخدام 

املركبات ؛
باألصالة  الشحن  آليع علليات 
عن نفسها أو نيابة عن أطراف ثالثة ؛
أو  الوطنية  األرا�سي  على  لتوزيع 

الدولية ألي منتج أو سلعة ؛

أو  جدمة  ألي  تلثيل  عللية  أي 
عالمة تجارية أو بطاقة نقل سواء في 

املغرب أو في الخارج ؛
شراء أو بيع أو استيفاد أو تصد0ر 
أو غيف  سلع مرتبطة بشكل مباشر7 

مباشر بنشاط الشركة.
الوسائل  بجليع  املشاركة 
 (... والدمج  الشراء،  )املساهلة، 
واملشاركة في آليع العلليات املالية، 
العقارية والتجارية املنقولة أو الغيف 
املنقولة والتي لها عالقة مباشر7 أو 
الشركة والقابلة  غيف مباشر7 بهدف 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
  11.111 قيلته   : الرأسلال 
حصة    111 إلى  مقسلة  درهم، 
مسند7  درهم للواحد7،    11 بقيلة 

إلى السيد صالح الشرقاوي.
مقر الشركة : 87 ، شارع بوردو، 

الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املد7 

تسجيلها بالسجل التجاري.
صالح  السيد   : التسييف  هيـأ7 

الشرقاوي كلسيف ملد7 غيف محدود7.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

غا0ة  3 ديسلبف.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
5% ألآل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثلار لوال0ة الدار 

البيضاء.
هيئة التسييف
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FIZAZI ACCOUNTING
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 711.11 درهم
Y5 املقر االآتلاعي : تجزئة
قطاع 7 ، شارع الدلب

حي الرياض، الرباط
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط بتاريخ فاتح 0نا0ر  212، تم 
االستثنائية  الجلعية  محضر  تحرير 
 FIZAZI ACCOUNTING للشركة 
SARL شركة ذات مسؤولية محدود7 

الذي تقرر فيه ما 0لي :

االعتفاف باستقالة املسيف وتعيين 
السيد  شخص  في  الجد0د  املسيف 
للبطاقة  الحامل  فزازي  0وسف 
غيف  ملد7   CT812381 رقم  الوطنية 

محدود7.
االآتلاعي  التوقيع  تحد0د 

للشركة:
قررت الجلعية العلومية أ0ضا   
بالنسبة لجليع  أن الشركة ستلتزم، 
بتوقيع السيد  األعلال املتعلقة بها، 

0وسف فزازي.
من  و6     3 لللادتين  تعد0ل 

النظام األسا�سي.
تحد0ث النظام األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   28 بتاريخ 

.  1617
للتلخيص والنشر

املسيف

349 P

STE ALLIANCE PRO INVEST
SARL AU

الرأسلال : 11.111  درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2121 نوفلبف   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 ذات الخصائص التالية :
 STE  : االآتلاعية  التسلية 

ALLIANCE PRO INVEST SARL
الهدف االآتلاعي : أشغال البناء.

8 زنقة  31 شقة  املقر االآتلاعي : 
موالي احلد لوكيلي حسان الرباط. 

املد7 االآتلاعية : 99 سنة.
حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 
  11.111 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
حصة    111 على  موزعة  درهم 
وزعت للحصة  درهم    11 فئة   من 

كلا 0لي :
بن زهر7 عالء : 111  حصة.

السنة االآتلاعية : تبدأ من فاتح 
0نا0ر إلى  3 ديسلبف من كل سنة.

التسييف : تم تعيين السيد بن زهر7 
عالء كلسيف وموقع للشركة ملد7 غيف 

محدود7.
تم إ0داع السجل التجاري بلكتب 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ 

. 7917 
350 P

FORAFRIC MAROC
S.A

شركة رأسلالها االآتلاعي : 
51.111.111 .  درهم

املقر االآتلاعي : 29، زنقة باب 
املنصور، الطابق الثالث، فضاء باب 

أنفا، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 97 32

التعريف الضريبي رقم : 5239513 
رفع رأس املال

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 2121 ديسلبف    7 بتاريخ  املنعقد 
 2121 ديسلبف  بتاريخ  2  واملسجل 

تقرر ما 0لي :
الشركة  رأسلال  في  الزياد7 
إلى  درهلا   51.111.111 من 
درهلا وذلك بخلق    . 51.111.111
111.111.   حصة آد0د7 من فئة 

11  درهم.
 8 وتبعا لذلك تم تعد0ل الفصل 

من القانون األسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   2121 ديسلبف   31

.759861
ملخص من أآل النشر

351 P

 LES GRANDS MOULINS DU
TENSIFT

S.A
شركة رأسلالها االآتلاعي : 

98.111.111 درهم
املقر االآتلاعي : تجزئة رقم 359

الحي الصناعي، سيدي غانم
مراكش

السجل التجاري رقم :  752 
التعريف الضريبي رقم : 16515115

رفع رأس املال
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 2121 0ونيو    8 بتاريخ  املنعقد 



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2322

واملسجل بتاريخ 23 0ونيو 2121 تقرر 
ما 0لي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزياد7 
83.111.111 درهلا إلى 98.111.111 
حصة    51.111 درهلا وذلك بخلق 

آد0د7 من فئة 11  درهم.
القانون  تعد0ل  تم  لذلك  وتبعا 

األسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
نوفلبف   3 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2121 تحت رقم 6869  .
ملخص من أآل النشر

352 P

ALVISER
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ 31 نوفلبف 2121 قرر 
 ALVISER لشركة  الوحيد  الشريك 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
درهم    11.111 رأسلالها  محدود7، 
ابن  شارع   5 االآتلاعي  ومقرها 
طنجة   3 تاشفين الطابق الثاني رقم 

ما 0لي :
اآتلاعية  حصة    111 تفويت 
من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد مقدام كلال.
وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد مقدام كلال مسيفا للشركة.
تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   21 بتاريخ 

.238398
353 P

BERTRAK
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ 31 نوفلبف 2121 قرر 
 BERTRAK الشريك الوحيد لشركة 
مسؤولية ذات  شركة   SARL AU

درهم    11.111 رأسلالها   محدود7، 
جالد زنقة    2 االآتلاعي   ومقرها 
 6 رقم  الثالث  الطابق  الوليد  ابن 

طنجة ما 0لي :
اآتلاعية  حصة    111 تفويت 
من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد مقدام كلال.
وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد مقدام كلال مسيفا للشركة.
تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   21 بتاريخ 

.238399
354 P

REMATOL
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ 31 نوفلبف 2121 قرر 
 REMATOL الشريك الوحيد لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
  11.111 رأسلالها  محدود7، 
شارع  5 االآتلاعي  ومقرها   درهم 
 3 رقم  الثاني  الطابق  تاشفين  ابن 

طنجة ما 0لي :
اآتلاعية  حصة    111 تفويت 
من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد مقدام كلال.
وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد مقدام كلال مسيفا للشركة.
تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   21 بتاريخ 

.238711
355 P

LIMAPROM
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2121 سبتلبف  بتاريخ  2  املنعقد 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

شركة   LIMAPROM SARL AU

رأسلالها  محدود7،  مسؤولية  ذات 

االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111

2 أكدال الرباط  76 شارع عقبة رقم 

ما 0لي :

اآتلاعية  حصة    111 تفويت 

من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد رآدالي جالد.

وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد رآدالي جالد مسيفا للشركة.

تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    7 بتاريخ 

. 17678

356 P

SERTOP
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املنعقد بتاريخ  2 سبتلبف 2121 قرر 

 SERTOP لشركة  الوحيد  الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

درهم    11.111 رأسلالها  محدود7، 

موالي  زنقة   31 االآتلاعي  ومقرها 

حسان   8 رقم  شقة  لوكيلي  احلد 

الرباط ما 0لي :

اآتلاعية  حصة    111 تفويت 

من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد رآدالي جالد.

وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد رآدالي جالد مسيفا للشركة.

تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    7 بتاريخ 

. 17679

357 P

SERVWAY
SARL AU

تغييف
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ  2 سبتلبف 2121 قرر 
 SERVWAY الشريك الوحيد لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
درهم    11.111 رأسلالها  محدود7، 
زيز  واد  زنقة   7 االآتلاعي  ومقرها 

شقة رقم 7 أكدال الرباط ما 0لي :
اآتلاعية  حصة    111 تفويت 
من طرف السيد بوال محلد لفائد7 

السيد رآدالي جالد.
وتعيين  السابق  املسيف  استقالة 

السيد رآدالي جالد مسيفا للشركة.
تحيين نظام الشركة وفق كل هذه 

التغييفات.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 أكتوبر    7 بتاريخ 

. 17681
358 P

 SOCIETE RHANI JANAT
MENUISERIE

SARL AU
غاني آنات مينويزغي

ش.م.م ذات شريك وحيد
 بلقت�سى العقد العرفي مؤرخ في
7 0نا0ر  212 واملسجل بتاريخ 6 0نا0ر 

 212 بأنزكان تم تأسيس شركة :
غاني آنات مينويزغي

 SOCIETE RHANI JANAT
MENUISERIE SARL AU

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك وحيد.

هدفها :
مقاول نجار7 جشب.

نجار7  مختلف  وبيع آليع  وضع 
التي  األجرى  املواد  وآليع  الخشب 
0لكن استخدامها في نجار7 الخشب.

مختلف أعلال نجار7 الخشب.
 5337 رقم   : التجاري  العنوان 
تجزئة الوفاق 2 التلسية ا0ت ملول.
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من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي.

درهم    11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم موزعة كالتالي :
  111 مصطفى  غاني  السيد 

حصة.
غاني  السيد  عين   : التسييف 
غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  مصطفى 
محدود7 مع تحلله كامل الصالحيات 

حسب القانون األسا�سي للشركة.
التوقيع : التوقيع في آليع العقود 
والوثائق اإلدارية والبنكية 0كون من 

طرف السيد غاني مصطفى.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 

. 77
املسيف

359 P

PLANET FIXATION
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بسال تم تأسيس   2121 ديسلبف    5
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
تحلل  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 PLANET FIXATION  : التسلية 

SARL AU
الهدف االآتلاعي :

عقاقيف.
أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

أشغال البناء.
استيفاد وتصد0ر.

رأس املال : 11.111  درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
املقر االآتلاعي : الكراج املستخرج 
من العقار الكائن حي الرحلة قطاع 

دال رقم 1 2  سال.
الكبيف7 البطاح املزداد7   : التسييف 
الحاملة    979 0نا0ر  فاتح  بتاريخ 
 W2 281  رقم الوطنية  للبطاقة 
آبل  زنقة  االنبعاث  بحي  الساكنة 

امتيل رقم 895 سال.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بسال بتاريخ 25 0نا0ر  212 تحت رقم 

.32779
رقم اإل0داع 35817.

360 P

AFROSECU
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
8 ديسلبف 2121 بالرباط تم تأسيس 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحلل الخصائص 

التالية :
 AFROSECU SARL  : التسلية 

AU
في  مقاول   : االآتلاعي  الهدف 

أشغال البناء واألشغال املختلفة.
بيع مواد البناء.

رأس املال : 11.111  درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
 TEK املقر االآتلاعي : عند شركة
EQUIPEMENT رقم 31 شارع موالي 

احلد لوكيلي شقة 8 الرباط.
املزداد  املالكي  حسن   : التسييف 
الحامل  أبريل  98    27 بتاريخ 
 AB71 768 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن بحي موالي اسلاعيل قطاع 

2 رقم 961 سال.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
27 0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 
رقم  7918  رقم اإل0داع 1595  .
361 P

H I GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
8 ديسلبف 2121 بالرباط تم تأسيس 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحلل الخصائص 

التالية :

 H I GROUPE SARL  : التسلية 
AU

في  مقاول   : االآتلاعي  الهدف 
الشوارع  تنظيف  النظافة  أعلال 

واملحالت.
البستنة أو اإلصالح.

رأس املال : 11.111  درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
 TEK املقر االآتلاعي : عند شركة
EQUIPEMENT رقم 31 شارع موالي 

احلد لوكيلي شقة 8 الرباط.
املزداد  املالكي  حسن   : التسييف 
الحامل  أبريل  98    27 بتاريخ 
 AB71 768 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن بحي موالي اسلاعيل قطاع 

2 رقم 961 سال.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
27 0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 
رقم 79183  رقم اإل0داع 1596  .
362 P

AIR AGRIFROID
شركة محدود7 املسؤولية
رأسلالها : 1.111  درهم

املقر االآتلاعي : التعاونية الفالحية
السعيد0ة آلاعة ا0ت يعزم دائر7 

اكوراي - الحاآب
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 0نا0ر 
 212 قد تم تأسيس شركة محدود7 

املسؤولية.
AIR AGRIFROID : التسلية

الصفة القانونية : شركة محدود7 
املسؤولية.

الهدف االآتلاعي : 
االستغالل الزراعي.

مخازن لتبف0د املنتجات الزراعية.
املنتجات  وتصد0ر  استيفاد 

واملعدات الزراعية.
درهم    1.111  : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 11  حصة من فئة 11  
بين  موزعة  الواحد7  للحصة  درهم 

الشركاء.

لحبو�سي محلد 25 حصة.

مختاري 0وسف 25 حصة.

مختاري محلد 25 حصة.

مختاري عبد الوهاب 25 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبف من كل سنة ما عدا  إلى  3 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

إلى التجاري  السجل  في   التسجيل 

 3 ديسلبف.

التعاونية   : االآتلاعي  املقر 

ا0ت  آلاعة  السعيد0ة  الفالحية 

يعزم دائر7 اكوراي - الحاآب.

التسييف : السيد لحبو�سي محلد، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.U9  9  رقم

بالسجل  القانوني  الوضع  تم 
الجهوي  املركز  لدى  التجاري 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس  لالستثلار 

 212 تحت رقم  5217.
قصد النشر

363 P

IRDM EXPERTS DU NORD
شركة محدود7 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 51.111 درهم

املقر االآتلاعي : إقامة العزيزية

شارع املللكة العربية السعود0ة

الطابق الثالث رقم 21 طنجة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2121 ديسلبف   9

شركة محدود7 املسؤولية.

 IRDM EXPERTS DU  : التسلية 

NORD

الصفة القانونية : شركة محدود7 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف االآتلاعي : هندسة تقنية.
درهم   51.111  : رأسلال الشركة 

مقسلة إلى 511 حصة من فئة 11  

بين  موزعة  الواحد7  للحصة  درهم 

الشركاء.
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الشاوني  فؤاد  محلد  السيد 

بنعبد هللا 511 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

0نا0ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبف من كل سنة ما عدا  إلى  3 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

إلى التجاري  السجل  في   التسجيل 

 3 ديسلبف.

العزيزية  إقامة   : االآتلاعي  املقر 

السعود0ة  العربية  املللكة  شارع 

الطابق الثالث رقم 21 طنجة.

فؤاد  محلد  السيد   : التسييف 

الحامل لبطاقة  الشاوني بنعبد هللا، 

.A25 63  التعريف الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  الوضع  تم 
الجهوي  املركز  لدى  التجاري 

 - تطوان   - طنجة  لجهة  لالستثلار 

0نا0ر  212    9 بتاريخ  الحسيلة 
تحت رقم التقييد في السجل التجاري 

تحت رقم 917   .
قصد النشر

364 P

AFRICALU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

برأسلال : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : رقم 8   زنقة 

الكويت مسرور   تلار7

تبعا ملداوالت الجلع العام الغيف 

0نا0ر  212   5 0وم  املنعقد  عادي 

شركة محدود7   AFRICALU لشركة 

درهم    11.111 املسؤولية برأسلال 

تم االتفاق على :

الحصص  بيع  على  املصادقة 

االآتلاعية بين كل من :

والسيد  محلد  الصالحي  السيد 

لفائد7  حصة   511 محلد  العلوي 
السيد7 ملشاوري بشرى وبذلك 0كون 

الفصل 6 قد تغيف كلا 0لي :

 511 محلد  الصالحي  السيد 

حصة اآتلاعية.

 511 بشرى  ملشاوري  السيد7 

حصة اآتلاعية.

محلد  الصالحي  السيد  تعيين 
مسيفا  بشرى  ملشاوري  والسيد7 

للشركة.
إلى  االآتلاعي  املقر  تحويل 
شاطئ   298 إقامة رقم   7 بلوك رقم 

الصخيفات تلار7.
القانوني  اإل0داع  وضع  تم  وقد 
0وم  بتلار7  االبتدائية  املحكلة  لدى 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 7796.
عن النسخة والنص

365 P

HM NET MAROC
SARL-AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2121 ديسلبف   3
شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الوحيد
.HM NET MAROC SARL-AU

الهدف االآتلاعي : أعلال متنوعة 
والبناء.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.
احسا0ن محلد 111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة فرحات  بيس،     7  : املقر  

حشاد، قبيبات، الرباط.
املسيف : احسا0ن محلد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 79175

366 P

PRIVILEGE PROTECT
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
نظام  تكوين  تم  0نا0ر  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدود7 

جصائصها كالتالي :

 PRIVILEGE  : التسلية 

.PROTECT

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

الحراسة.

األول  الطابق   : االآتلاعي  املقر 

نابولي  زنقة   97 علار7   5 رقم  شقة 

املحيط الرباط.

  11.111  : رأس املال االآتلاعي 

حصة قيلة    111 درهم مقسم إلى 

كل واحد7 11  درهم.

تم تعيين السيد الغالي   : التسييف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مو�سى 

كلسيف   ،X 98775 رقم  الوطنية 

للشركة وملد7 غيف محدود7.

وضع  تم  القانوني  اإل0داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري  7917 .

367 P

ACOBATIS
SARL AU

أكوبتس

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم  0نا0ر  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدود7 

جصائصها كالتالي :

.ACOBATIS التسلية : أكوبتس

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

األشغال العامة وأعلال البناء.

والجدران  )األرضيات  الطالء 

والواآهات).

تقد0م الخدمات.

األول  الطابق   : االآتلاعي  املقر 

نابولي  زنقة   97 علار7   5 رقم  شقة 

املحيط الرباط.

  11.111  : رأس املال االآتلاعي 

حصة قيلة    111 درهم مقسم إلى 

كل واحد7 11  درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

لبطاقة  الحامل  الربيعي  مصطفى 

 ،AB213217 التعريف الوطنية رقم 

كلسيف للشركة وملد7 غيف محدود7.

وضع  تم  القانوني  اإل0داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 79173 .

368 P

LEVANTE LEASING

SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم  0نا0ر  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدود7 

جصائصها كالتالي :

.LEVANTE LEASING : التسلية

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

الجد0د7  السيارات  استيفاد 

واملستعللة.

االستيفاد والتصد0ر.

استيفاد معدات اإلسعاف والعتاد. 

زنقة  مكرر    2  : املقر االآتلاعي 

لبان شقة 3 املحيط الرباط.

  11.111  : رأس املال االآتلاعي 

حصة قيلة    111 درهم مقسم إلى 

كل واحد7 11  درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

لبطاقة  الحامل  الدركي  املصطفى 

 ،A29899  رقم الوطنية  التعريف 

كلسيف للشركة وملد7 غيف محدود7.

وضع  تم   : القانوني  اإل0داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 79185 .

369 P
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STE ECOBTP
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS
ICE : 002075446000052

 SIEGE SOCIAL : 48 NR 391
 RESIDENCE MOKHTAR SOUSSI

II AGADIR
تفويت الحصص
استقالة مسيف
تعيين مسيف

تحيين القانون األسا�سي
 بلقت�سى محضر مداوالت الجلع 
في  بأكاد0ر  املؤرخ  االستثنائي  العام 
 ECO BTP لشركة  0نا0ر  212    5
درهم    .111.111 رأسلالها  ش.م.م، 
78 رقم  39 إقامة  الكائن مقرها ب 
واملسجلة  أكاد0ر   2 السو�سي  املختار 
بأكاد0ر تحت رقم  التجاري  بالسجل 

 3786 تقرر ما 0لي :
طرف  من  حصة   511 تفويت 

السيد ادزرود جالد.
استقالة السيد جالد ادزرود من 

التسييف.
من  ادزرود  جالد  السيد  براء7 

التسييف.
تعيين السيد رشيد اكناو كلسيف 

للشركة.
املواد  تعد0ل  تم  ذلك  إثر  وعلى 
األسا�سي  القانون  من  و37  و7   6

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  بأكاد0ر  التجارية 

 212 تحت رقم 98198.
ملخص من أآل النشر

370 P

STE SELMANI IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7 
والشريك الوحيد الوحيد
رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : الطابق األول
سكام 2 رقم 59 و37 حي األمل 

تيفلت
الطارئ  العام  الجلع  إثر  على 
 STE SELMANI لشركة 
بلقرها  IMMOBILIER SARL AU

رقم   2 الطابق األول سكام   : الكائن   
بتاريخ تيفلت  األمل  حي  و37   59 

 25 ديسلبف  212 تقرر ما 0لي :

الحل املسبق.

سللاني  ادريس  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   5 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 3.
من أآل املستخرج واإلنجاز

371

KANTARA INVESTMENTS
شركة مساهلة

رأسلالها : 2.111.111 درهم

مقرها االآتلاعي : 55 شارع عبد 

املومن، املعاريف، الدار البيضاء

السجل التجاري : 58283 

الدار البيضاء

بناء على محضر الجلع العام غيف 

 ،2121 نوفلبف    6 بتاريخ  العادي 

تقرر امل�سي في إغالق تصفية الشركة 

بشرط  االعتبارية،  شخصيتها  وإنهاء 

القانونية  اإلآراءات  استكلال 

املطلوبة، تقرر ما 0لي :

املصفي عن آليع  تقرير  فحص 

علليات التصفية.

الفحص واملصادقة على حسابات 

تصفية الشركة.

التحقق من إغالق التصفية.

إبراء ذمة املصفي.

االعتبارية  الشخصية  إنهاء 

للشركة، بشرط استكلال اإلآراءات 

القانونية املطلوبة لهذا الغرض.

للقيام  الصالحيات  تفويض 

باإلآراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 9  0نا0ر  212 تحت 

رقم 779 76.
قصد النشر واإلعالن

372 P

ARRAED PROMO
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE 20.000
DHS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
ROUTE OASIS - RUE N° 3 - N° 6
 er ETAGE - BUREAU N° 110

تفويت حصص اآتلاعية
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ديسلبف  و 2    7 بتاريخ  البيضاء 
2121، قرر املجلس العام االستثنائي 
 ARRAED PROMO للش.م.م. 

SARL، ما 0لي :
حصص    1 تفويت  تأكيد 
حلز7  السيد  طرف  من  اآتلاعية 

العلج لفائد7 السيد7 أسية العلج.
املوافقة على السيد7 أسيا العلج 

كشريكة آد0د7.
النظام  من  و7   6 املواد  تغييف 

األسا�سي للشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 
25 0نا0ر  212، تحت رقم 762777.
373 P

AL YASSIRE INVEST
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE 20.000
DHS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
ROUTE OASIS - RUE N° 3 - N° 6
 er ETAGE - BUREAU N° 110

تفويت حصص اآتلاعية
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ديسلبف  و 2    7 بتاريخ  البيضاء 
2121، قرر املجلس العام االستثنائي 
 AL YASSIRE INVEST للش.م.م. 

SARL، ما 0لي :
حصص    1 تفويت  تأكيد 
حلز7  السيد  طرف  من  اآتلاعية 

العلج لفائد7 السيد7 أسيا العلج.
املوافقة على السيد7 أسيا العلج 

كشريكة آد0د7.
النظام  من  و7   6 املواد  تغييف 

األسا�سي للشركة.

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 

25 0نا0ر  212، تحت رقم 762772.

374 P

AL ISTIAANA
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 13, RUE DE

METZ CASABLANCA

تفويت حصص اآتلاعية
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ديسلبف  و 2    7 بتاريخ  البيضاء 

2121، قرر املجلس العام االستثنائي 

،AL ISTIAANA SARL  للش.م.م. 

ما 0لي :

حصص    1 تفويت  تأكيد 

حلز7  السيد  طرف  من  اآتلاعية 

زهر7  فطيلة  السيد7  لفائد7  العلج 

علج.

تأكيد تفويت 71 حصة اآتلاعية 

من طرف السيد حلز7 العلج لفائد7 

السيد عبد الحليد العلج.

تأكيد تفويت 71 حصة اآتلاعية 

من طرف السيد حلز7 العلج لفائد7 

السيد عبد العالي العلج.

تأكيد تفويت 25 حصة اآتلاعية 

من طرف السيد محلد العلج لفائد7 

السيد عبد الحليد العلج.

تأكيد تفويت 25 حصة اآتلاعية 

من طرف السيد لطفي العلج لفائد7 

السيد عبد العالي العلج.

املوافقة على السيد عبد الحليد 

العلج  العالي  عبد  السيد  و  العلج 

والسيد7 فطيلة زهر7 علج كشركاء 

آدد.

النظام  من  و7   6 املواد  تغييف 

األسا�سي للشركة.

العلج  حلز7  السيد  استقالة 

لطفي  وتعيين  العلج  علر  والسيد 

العلج والسيد  العلج والسيد محلد 

عبد الكريم العلج كلسيف0ن آدد.
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تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 
25 0نا0ر  212، تحت رقم 762773.
375 P

 ESPACES FAMILIALE DE
L’ATLAS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7
)شريك وحيد)

رأسلالها : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : ا0ت علي او يعقوب 

بن الصليم ازرو
تأسيس الشركة ذات ذات 

املسؤولية املحدود7
تقرر إنشاء شركة ذات الخاصيات 

التالية :
الشركاء : 

الجنسية  مغربي  محسن  لوديي 
الحامل  ازرو  بتكريكر7  الساكن 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DA22863
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.
 ESPACES  : الشركة  اسم 
FAMILIALE DE L’ATLAS SARL AU
مقر الشركة : ا0ت علي او يعقوب 

بن الصليم ازرو.
بركة   - مطعم   : موضوع الشركة 

سباحة - غرفة للحفالت.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  والعقارية  واملالية  التجارية 
مع  مباشر7  غيف  أو  مباشر7  عالقة 
في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

إطار تسهيل وتقدم نشاط الشركة.
مد7 الشركة : 99 سنة.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة    11.111 الشركة في 
إلى 111  حصة اآتلاعية من قيلة 
11  درهم للحصة الواحد7 مقسلة 

كلا 0لي:
لوديي محسن 111  حصة.

لوديي  السيد  عين   : التسييف 
غيف  ملد7  للشركة  مسيفا  محسن 

محدود7.

تبدأ السنة املالية   : السنة املالية 
من فاتح 0نا0ر وتنتهي بلتم ديسلبف 

من كل سنة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بازرو،  التجارية 

2121، تحت رقم 32.
السجل التجاري 757 .

376 P

AUTOTRAVE AZROU
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7
)شريك وحيد)

رأسلالها : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : الجلاعة القروية

بن الصليم ازرو
تأسيس الشركة ذات ذات 

املسؤولية املحدود7
تقرر إنشاء شركة ذات الخاصيات 

التالية :
الشركاء : 

الخرد0وي علاد مغربي الجنسية 
األطلس  حي    97 برقم  الساكن 
لبطاقة  الحامل  ازرو  ازرو  احداف 
.DA77 67 التعريف الوطنية رقم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.

 AUTOTRAVE  : الشركة  اسم 
AZROU SARL AU

القروية   الجلاعة   : الشركة  مقر 
بن الصليم ازرو.

موضوع الشركة :
كهرباء وميكانيكا السيارات.

بيع قطع الغيار.
التجار7.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  والعقارية  واملالية  التجارية 
مع  مباشر7  غيف  أو  مباشر7  عالقة 
في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

إطار تسهيل وتقدم نشاط الشركة.
مد7 الشركة : 99 سنة.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة    11.111 الشركة في 
إلى 111  حصة اآتلاعية من قيلة 
11  درهم للحصة الواحد7 مقسلة 

كلا 0لي:

الخرد0وي علاد 111  حصة.

الخرد0وي  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  مسيفا  علاد 

محدود7.

تبدأ السنة املالية   : السنة املالية 

من فاتح 0نا0ر وتنتهي بلتم ديسلبف 

من كل سنة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بازرو،  التجارية 

2121، تحت رقم  3.

السجل التجاري 755 .

377 P

 SOCIETE HOTELIERE DE

OUED NEGRO
SHON

شركة مساهلة ذات مجلس إدار7

رأسلالها : 675.331.111 درهم

املقر االآتلاعي : مبنى لي باسيو

زاوية شارع النخيل وشارع مهدي

بن بركة، حي الرياض، الرباط

رقم السجل التجاري : 95239

التعريف الضريبي : 3316893

تنفيذ الدمج عن طريق استيعاب 
SHON شركة

MADAËF من قبل شركة 
الجلع العام االستثنائي ملساهمي 

ديسلبف   28 بتاريخ   ،SHON شركة 

الجلعية  بلوافقة  عللا   ،2121

ملساهمي شركة  العاد0ة  غيف  العامة 

MADAËF على قرار الدمج عن طريق 

قبل  من   SHON شركة  استيعاب 

شركة MADAËF، قررت :

لعللية  النهائي  اإلنجاز  معا0نة 

شركة  استيعاب  طريق  عن  الدمج 

 MADAËF شركة  قبل  من   SHON

بأثر رآعي بتاريخ فاتح 0وليو 2121.

دون  تلقائيا   SHON شركة  حل 

أن 0تبع هذا الحل أي عللية تصفية، 

من القانون   227 وفقا ألحكام املاد7 

بالشركات  املتعلق   95- 7 رقم 

املساهلة، بصيغته املعدلة واملكللة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالرباط في 28 0نا0ر  212، تحت رقم 

.  16 7
شركة  تسجيل  إلغاء  تقييد  تم 
في السجل التجاري بالرباط   SHON
رقم  تحت  0نا0ر  212،   28 في 

.  16 7
من أآل املستخرج واإلشار7

378 P

MADAEF
شركة مساهلة ذات مجلس إدار7
رأسلالها 133.778.611.   درهم
املقر االآتلاعي : إقامة س د ج 
)CDG) فضاء موالي الحسن، 

الرباط
رقم السجل التجاري : 79655

تنفيذ الدمج عن طريق استيعاب 
شركة SHON من قبل شركة 

MADAEF
العاد0ة  غيف  العامة  الجلعية 
بتاريخ   ،MADAEF شركة  ملساهمي 
االطالع  بعد   ،2121 ديسلبف   3 
على مشروع اتفاق الدمج املؤرخ في 
باالندماج  املتعلق   2121 2 نوفلبف 
 SHON عن طريق استيعاب شركة 
وتم   MADAEF شركة  قبل  من 
الضبط  بكتابة  القانوني  اإل0داع 
في بالرباط  التجارية  املحكلة   لدى 
  27 نوفلبف 2121 برقم 18821  تقرر

 ما 0لي :
املصادقة على قرار الدمج، والذي 
بلوآبه تتقدم شركة SHON بكامل 
0وليو   31 بتاريخ  ود0ونها  أصولها 

.MADAEF 2121 إلى شركة
لعللية  النهائي  اإلنجاز  معا0نة 
شركة  استيعاب  طريق  عن  الدمج 
SHON من قبل شركة MADAEF مع 

أثر رآعي في فاتح 0وليو 2121.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط تحت رقم 5 16  .
من أآل املستخرج واإلشار7

379 P
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شركة ممول األصالة الفاسية 
املغربية
ش.م.م

رأسلالها 11.111  درهم
رقم 297 الطريق املقدسة ظهر 

املهراز فاس
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 7 سبتلبف 2121 
أكتوبر   8 بتاريخ  بفاس  واملسجل 

2121 تقرر ما 0لي :
من    6 و   7 و  الفصل    تغييف 
حسب  للشركة  األسا�سي  القانون 

محضر الجلع العام االستثنائي :
ذات  الشركة  شركاء  قرر 
ملول  املسلا7  املحدود7  املسؤولية 
رأسلالها  املغربية  الفاسية  أصالة 

11.111  درهم مقرها االآتلاعي :
ظهر  املقدسة  الطريق   297 رقم 

املهراز فاس ما 0لي :
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
من شركة ذات املسؤولية املحدود7 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك وحيد.
طرف  من  حصة   511 تفويت 
السيد العسري محلد لفائد7 السيد 

محلد اسلار.
محلد  العسري  السيد  استقالة 

من التسييف ومن الشركة.
اسلار  محلد  السيد  تعيين 
كلسيف شريك وحيد للشركة ملد7 غيف 

محدد7.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
نوفلبف   3 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121 تحت رقم 2925.
380 P

SAD TRAVAUX
SARL AU

 LOT FADLI N° 52 الكائن مقرها
APPT N°4 TEMARA
بيع حصص اآتلاعية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
مسيف  أآلع  قد   2121 0نا0ر   2  

شركة SAD TRAVAUX على ما 0لي :

من   : بيع حصص اآتلاعية   -   
طرف السيد دادي صالح إلى السيد 

العسري حلاني 111  حصة.
استقالة املسيف السيد دادي   -  2
العسري  السيد  وتسلية  صالح 

حلاني كلسيف للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
تلار7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ 

.78 6
381 P

 H A INNOVATION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 
الشريك الوحيد

رأسلالها 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي إقامة 31 شقة 8 
شارع موالي أحلد الوكيلي حسان 

الرباط
رقم السجل التجاري : 78995 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -   
6 0نا0ر  212 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد الخصائص التالية :
.H A INNOVATION : التسلية

 - منعش عقاري   : نشاط الشركة 
أشغال البناء وأشغال مختلفة - البيع 

باملناقصة.
شقة   31 مقرها االآتلاعي إقامة 
8 شارع موالي أحلد الوكيلي حسان 

الرباط.
لقد تم تحد0د   : رأسلال الشركة 
درهم    11.111 رأسلال الشركة في 
حصة اآتلاعية    111 مقسلة إلى 
0لتلكها  درهم    11 الواحد7  قيلة 

كالتالي :
  111  : هشام  اآعاق  السيد 

حصة اآتلاعية.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسييف 

السيد اآعاق هشام.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسلبف   3 
تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.
لقد تم تحد0د مد7 الشركة في 99 

سنة.
لدى  القانوني  اإل0داع  تم   -  2  
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ  2 0نا0ر  212 تحت 

رقم السجل التجاري 78995 .
للنشر واإلعالن

382 P

GEOTEM EXPERTISE
SARL AU

شركة محدود7 املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسلالها 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي : والد مطاع 

سكتور   رقم 29 تلار7
تأسيس

بتاريخ العرفي  العقد   بلقت�سى 
قوانين  وضع  تم  0نا0ر  212   22  

الشركة ذات املليزات التالية :
 GEOTEM EXPERTISE : التسلية

.SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدود7 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الغرض االآتلاعي بإ0جاز : مكتب 

الدراسات.
هندسة مدنية.

استشارات، تدقيق، جبف7.
املد7 : حددت في 99 سنة.

مطاع  والد   : االآتلاعي  املقر 
سكتور   رقم 29، تلار7.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  
درهم مقسلة إلى 111  حصة قيلة 
درهم مقسلة على    11 كل واحد7 

السيد املالكي طارق.
تسيف الشركة من طرف   : اإلدار7 

السيد املالكي طارق.
تم لدى كتابة   : اإل0داع القانوني 
تلار7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 
7789 رقم التقييد بالسجل التجاري 

بتلار7 787 3 .
383 P

HAFSSA DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 
الشريك الوحيد

رأسلالها : 21.111 درهم
املقر االآتلاعي : مجلوع الضحى 

الخيف إقامة 78 رقم 28 سال الجد0د7
بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ 

25 نوفلبف 2121، تقرر ما 0لي :
وإبراء  للشركة  النهائي  اإلقفال 

مصفي الشركة.
بلكتب  القانوني  اإل0داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 

.35788
384 P

GHAIT INDUSTRIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : رقم 7 شارع 
شجر7 القدس، قطاع رقم 9  حي 

الرياض
تأسيس شركة محدود7 املسؤولية

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  0نا0ر  212  بتاريخ  2  بالرباط 
املسؤولية  محدود7  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
 GHAIT INDUSTRIE  : التسلية 

.SARL
شارع   7 رقم   : االآتلاعي  املقر 
حي    9 رقم  قطاع  القدس،  شجر7 

الرياض.
تطوير   : االآتلاعي  هدف 
املغرب  في  وتوزيعها  البفمجيات 

وبالخارج، استيفاد وتصد0ر.
99 سنة انطالقا   : املد7 القانونية 

من تاريخ تأسيسها.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
0نا0ر إلى غا0ة  3 ديسلبف من كل سنة.
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
موزعة على 111  حصة بقيلة 11  

درهم موزعة كلا 0لي :
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 811  : غيثة  املسطاري  السيد7 
حصة.

السيد7 املد0وري فاطلة الزهراء : 
211 حصة.

التسييف : السيد7 املسطاري غيثة.
اإل0داع  تم   : التجاري  السجل 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
0وم 26 0نا0ر  212 مسجل تحت رقم 

. 79155
385 P

BELCADI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي : 36  الطابق 

الثاني الشقة رقم 7 شارع القاهر7 
كوماتراف   - تلار7

رقم السجل التجاري : 793 3 
تأسيس

.BELCADI INVEST : التسلية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود7.
املجيد  عبد  السيد   : الشركاء 
محلد  السيد  العبا�سي،  بلقا�سي 
جد0جة  السيد7  العبا�سي،  بلقا�سي 
أ0ة  وامنسة  العبا�سي  بلقا�سي 

بلقا�سي العبا�سي.
املباني،   : االآتلاعي  الهدف 

اإلنعاش العقاري.
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
الطابق    36  : االآتلاعي  املقر 
القاهر7  شارع   7 رقم  الشقة  الثاني 

كوماتراف   - تلار7.
الشركة  تسييف  سيتم   : التسييف 
من طرف السيد عبد املجيد بلقا�سي 
بلقا�سي  محلد  السيد  أو  العبا�سي 

العبا�سي ملد7 غيف محدد7.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
القانوني باملحكلة االبتدائية بتلار7.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
تم التقييد في السجل التجاري تحت 
رقم 793 3  بتاريخ 26 0نا0ر  212.

386 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار7 5 شقة 6 املحيط

الرباط 

AL ARABIA HOSPITALITE 
HOTELIE

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

 مقرها االآتلاعي : زنقة دكار علار7 5
الشقة رقم 6 املحيط الرباط
رقم السجل التجاري 5 999
تغييف املقر االآتلاعي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 AL شركة  شركاء  قرر  االستثنائي 
 ARABIA HOSPITALITE HOTELIE
محدود7،  مسؤولية  ذات  شركة 
زنقة دكار علار7   : مقرها االآتلاعي 
الرباط  املحيط   6 رقم  الشقة   5
واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 5 999، ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

مقر  تغييف  العام  الجلع  قرر 
 5 علار7  دكار  زنقة  من  الشركة 
الشقة رقم 6 املحيط الرباط إلى املقر 
شارع مدغشقر الشقة   79  : الجد0د 

رقم 7 د0ور الجامع - الرباط.
تعد0ل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإل0داع  تم  وقد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
 25 0نا0ر  212 تحت رقم  151  .

للنشر واإلعالن

387 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار7 5 شقة 6 املحيط الرباط

EL OLIVAR PALACE
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم
 مقرها االآتلاعي : زنقة دكار علار7 5

الشقة رقم 6 املحيط الرباط
رقم السجل التجاري  3795 

الزياد7 في رأسلال الشركة وتغييف 
املقر  االآتلاعي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 EL شركة  شركاء  قرر  االستثنائي 
ذات  شركة   OLIVAR PALACE
مسؤولية محدود7، مقرها االآتلاعي 
 6 رقم  الشقة   5 علار7  دكار  زنقة   :
املحيط الرباط واملسجلة في السجل 
التجاري تحت رقم  3795 ، ما 0لي :

الزياد7 في رسلال الشركة :
الزياد7 في رأسلال الشركة بقيلة 
رأسلال  ليصبح  درهم   9.911.111

الشركة 1.111.111  درهم.
تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

مقر  تغييف  العام  الجلع  قرر 
 5 علار7  دكار  زنقة  من  الشركة 
الشقة رقم 6 املحيط الرباط إلى املقر 
شارع مدغشقر الشقة   79  : الجد0د 

رقم 7 د0ور الجامع - الرباط.
تعد0ل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإل0داع  تم  وقد 
 25 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

0نا0ر  212 تحت رقم 1511  .
للنشر واإلعالن

388 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار7 5 شقة 6 املحيط الرباط

AL JAZIRA LIL KHADAMAT
 شركة ذات مسؤولية محدود7  

وذات شريك منفرد
رأسلالها : 11.111  درهم

 مقرها االآتلاعي : زنقة دكار علار7 5
الشقة رقم 6 املحيط الرباط
رقم السجل التجاري 137 2 
تغييف املقر االآتلاعي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 AL شركة  شركاء  قرر  االستثنائي 
شركة   JAZIRA LIL KHADAMAT
مقرها  محدود7،  مسؤولية  ذات 
االآتلاعي : زنقة دكار علار7 5 الشقة 
في  الرباط واملسجلة  املحيط   6 رقم 
السجل التجاري تحت رقم 137 2 ، 

ما 0لي :
تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

لشركة  املنفرد  الشريك  قرر 
ALJAZIRA LIL KHADAMAT تغييف 
 5 مقر الشركة من زنقة دكار علار7 
الشقة رقم 6 املحيط الرباط إلى املقر 
شارع مدغشقر الشقة   79  : الجد0د 

رقم 7 د0ور الجامع - الرباط.
تعد0ل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإل0داع  تم  وقد 
 25 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

0نا0ر  212 تحت رقم 1512  .
للنشر واإلعالن

389 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار7 5 شقة 6 املحيط الرباط

SOCIETE ANDAS LIZIRRAA
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم
 مقرها االآتلاعي : زنقة دكار علار7 5

الشقة رقم 6 املحيط الرباط
رقم السجل التجاري 76825 

بيع حصص وتغييف املقر  االآتلاعي 
للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

شركة  شركاء  قرر  االستثنائي 

 SOCIETE ANDAS LIZIRRAA

محدود7،  مسؤولية  ذات  شركة 
زنقة دكار علار7   : مقرها االآتلاعي 

الرباط  املحيط   6 رقم  الشقة   5

واملسجلة في السجل التجاري تحت 
رقم 76825 ، ما 0لي :

بيع   : على  واملوافقة  املصادقة 

11  حصة من طرف السيد سللان 

نور7  السيد7  لصالح  العندس 

العندس.

العندس  نور7  السيد7  قبول 

كشريك آد0د في الشركة.

تغييف املقر االآتلاعي للشركة :

مقر  تغييف  العام  الجلع  قرر 

 5 علار7  دكار  زنقة  من  الشركة 

الشقة رقم 6 املحيط الرباط إلى املقر 

شارع مدغشقر الشقة   79  : الجد0د 
رقم 7 د0ور الجامع - الرباط.

تعد0ل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإل0داع  تم  وقد 

 25 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

0نا0ر  212 تحت رقم 1513  .
للنشر واإلعالن

390 P

SOCIETE DETERMINATION
SARL AU

السجل التجاري رقم : 27935

تغييف 
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

التغييفات  تلت  0نا0ر  212   21  

التالية :
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 : إلى  االآتلاعي  املقر  تغييف   -   
219 حي ولي العهد  زنقة الفرات رقم 

العيون.
  11.111 : من  - زياد7 رأسلال   2

عن  درهم   911.111 بزياد7  درهم 

آد0د  سهم   9111 إنشاء  طريق 

درهم ليصل إآلالي    11 لكل سهم 
رأسلال إلى 111.111.  درهم.

أعلال   : أنشطة  إضافة   -  3

لحساب  األشخاص  نقل  متنوعة، 

املساحات  أعلال  التنظيف،  الغيف، 

الخضراء، آليع أنشطة املناولة.

7 - التعد0الت املتالزمة مع النظام 

األسا�سي.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 

0نا0ر   21 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  26/ 212.

391 P

 STE GHAZISUD INVEST
SARL AU

رأسلالها : 11.111  درهم

السجل التجاري 37917

تأسيس
0نا0ر   27 بتاريخ  بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   212 

املحدود7 بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

 GHAZISUD شركة   : التسلية 

INVEST ش.م.م بشريك وحيد.

الزراعي  االستغالل   : النشاط 

والبحري للتصد0ر.

حي   71 تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

الوحد7 2 شقة 2 العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس.
درهم    11.111  : املال  رأس 

حصة مقسلة    .111 مقسلة على 

كالتالي :

  .111  : الغزواني  حلز7  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد حلز7   : التسييف 

الغزواني كلسيف وحيد للشركة ملد7 

غيف محدود7. 

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت  0نا0ر  212   27 بتاريخ 

.212 /255
392 P

 STE GO TO DAKHLA
SARL AU
تأسيس

  3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم   2121 0نا0ر 
وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 GO TO شركة   : التسلية 

.DAKHLA
الشركة  هدف  0تعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
النقل السياحي الطرقي.

املقر االآتلاعي : حي السالم الرقم 
8  الشقة 2 الداجلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 51.111 
من  حصة   511 على  مقسلة  درهم 

فئة 11  درهم للواحد7.
وليد  السيد   : املال  رأس  توزيع 

بوطالب : 511 حصة.
وليد  السيد  تعيين  تم   : التسييف 

بوطالب كلسيف للشركة.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف. 
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 فبفا0ر  بتاريخ    
77 / 212 وبالسجل التجاري تحت 

رقم  533 .
393 P

 STE TIRES ENGINS
SARL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 7 0نا0ر  212 تم إنشاء شركة ذات 
بالخصائص  املحدود7  املسؤولية 

التالية :

.«TIRES ENGINS« : التسلية

الشركة  هدف  0تعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

املباني  تشييد  معدات  كراء 

وآليات األوراش واألشغال العلومية 

بالسائق أو بدونه...

املقر االآتلاعي : الرقم 718 علار7 

سلية شارع الوالء الشقة 2 الداجلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 11.111  

111  حصة من  درهم مقسلة على 

فئة 11  درهم للواحد7.

احلد  السيد   : املال  رأس  توزيع 

مورينو : 511 حصة.

 511  : السيد نور الد0ن اعوينات 

حصة.

تم تعيين السيد احلد   : التسييف 

الد0ن اعوينات  مورينو والسيد نور 

كلسيف0ن للشركة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف. 

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكلة 

رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 

تحت  التجاري  وبالسجل   212 /89
رقم  5 7 .

394 P

 STE WEST ALIZA
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

2121 تم إنشاء شركة ذات   5 0نا0ر 

وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.«WEST ALIZA« : التسلية

الشركة  هدف  0تعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

استشار7 وتسييف املراكز املائية....

النهضة    حي   : االآتلاعي  املقر 

الرقم 361 الداجلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 11.111  
111  حصة من  درهم مقسلة على 

فئة 11  درهم للواحد7.
السيد7   : املال  رأس  توزيع 
 :  Léa, Reine, Françoise Malet

111 حصة.
 Léa, تم تعيين السيد7   : التسييف 
كلسيف7   Reine, Françoise Malet

للشركة.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف. 
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت  0نا0ر  212  بتاريخ  2 
تحت  التجاري  وبالسجل   212 /87

رقم 77 7 .
395 P

IMRA & YA TRANS
SARL AU

امرا & 0ا ترانس ش.م.م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانوني  وضع  تم   2121 0نا0ر    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود7 ذات املواصفات التالية :
التسلية : امرا & 0ا ترانس ش.م.م 
«IMRA & YA TRANS» لشركة ذات 

مسؤولية محدود7 لشريك وحيد.
: النقل الوطني  الهدف االآتلاعي 

والدولي ملصلحة االجرين.
والحوري  حي   : االآتلاعي  املقر 
دشيف7   77 رقم  الفا�سي  شارع عالل 

الجهاد0ة.
سنة   99  : االآتلاعية  املد7 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 
املسبق  الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

أو التلد0د.
0تكون من   : الرأسلال االآتلاعي 

11.111  درهم.
تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 

عبد الرحيم عرفان.
السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 
0نا0ر  212   25 التجاري بانزكان في 
تحت رقم 96  للسجل التحليلي رقم 

.22229
396 P
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TEMASOL
SA

س.ت. الرباط رقم  5585
تغييف في اإلدار7

بلوآب محاضر الجلع العام   -  I
 2121 أبريل   21 بتاريخ  املختلط 
  1 بتاريخ  املنعقد  اإلدار7  واملسجل 
املساهلة  لشركة   ،2121 أغسطس 
رأسلالها   «TEMASOL SA»
مقرها  الكائن  درهم،   3.511.111
 ،51 توبقال  آبل  بزنقة  االآتلاعي 
الطابق  ،  أكدال،  لينا،  إقامة 

الرباط، تقرر ما 0لي :
تجد0د مهام املتصرفين.

رفا0يل  السيد  مهام  انتهاء 
 Raphael( رسفيلدت  فن 
والشركة   (Von RAESFELDT
 SUNPOWER ENERGY
من   SOLUTIONS FRANCE SAS

مهامهلا كلتصرفين.
 Jack(بينيت آاك  السيد  تعيين 
ببيفش  والقاطن   ،(BENNETT
االمريكية،  املتحد7  الوال0ات  هولو، 

كلتصرف آد0د.
 Yassir( امليف  0اسر  السيد  تعيين 
ALMIR) القاطن بتجزئة ما شاء هللا، 

مراكش، كلتصرف آد0د.
القانوني  اإل0داع  إنجاز  تم   -  II
التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالرباط في 27 0نا0ر  212 تحت رقم 

.  159 
397 P

موند0ال كونطا ش.م.م
8، زنقة ضا0ة إفراح، شقة 2، أكدال الرباط

 CENTRE INTERNATIONAL
PRIVE D’EDUCATION 
 ET DE FORMATION 

CONTINUE APEX
SARL AU

تعد0ل
العام  الجلع  مداوالت  بلقت�سى 
املؤرخ  الوحيد  لشريك  االستثنائي 
للشركة ذات   2121 نوفلبف   25 0وم 
املسؤولية اعتلدت القرارات امتية :

من  االآتلاعي  اسم  تغييف   -   

 CENTRE INTERNATIONAL»

 PRIVE D’EDUCATION ET DE

 FORMATION CONTINUE

إلى   «LA SPHERE SARL AU

 CENTRE INTERNATIONAL»

 PRIVE D’EDUCATION ET DE

 FORMATION CONTINUE APEX

.«SARL AU

األسا�سي  القانون  تعد0ل   -  2

للشركة.

تم اإل0داع   : اإل0داع القانوني   -  3

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

0نا0ر  بتاريخ  2  بتلار7  االبتدائية 

 212 تحت رقم 7777.

398 P

GLOBAL DE COURTAGE
SARL

نقل املقر االآتلاعي
االستثنائي  العام  الجلع  إثر  على 

ديسلبف    5 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

2121، قرر الشركاء ما 0لي :

نقل املقر االآتلاعي للشركة : من 

شارع آبل بويبالن شقة    7 علار7 
العنوان  إلى  الرباط  أكدال  رقم   

الجد0د علار7 33 شارع األبطال شقة 
رقم 2 أكدال الرباط.

القانون  من  الرابع  البند  تعد0ل 

األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانون  اإل0داع  تم 

التجارية بالرباط 0وم 27 0نا0ر  212 

تحت رقم   6.

399 P

شركة سوناج لوڤ
ش.م.م

إقامة نصيف 2 علار7   شقة 3 طريق 

قنيطر7 سال

تكوين شركة محدود7 املسؤولية
بتلار7 مؤرخ  عقد   بلقت�سى 

2121 تم وضع القوانين   28 نوفلبف 

األساسية لشركة محدود7 املسؤولية 

املليزات التالية :

»سوناج لوڤ»  شركة   : التسلية 

ش.م.م.

الهدف : جدمات التنظيف.

 2 نصيف  إقامة   : الرئي�سي  املقر 

علار7   شقة 3 طريق قنيطر7 سال.

املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تكوين الشركة.

بلا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

على  مقسم  درهم    11.111 قدر 

درهم    11 بنسبة  حصة    111
الصندوق  في  ودفعت  للواحد7، 

اإلآتلاعي للشركة.

األرباح  من   %5 تؤجذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

غيف  ملد7  العلري  نجية  السيد7 

محدود7.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل0داع 

التجارية بتلار7 بتاريخ 8  0نا0ر  212 

تحت السجل التجاري رقم 32717.
للبيان والنشر

400 P

CLUB AKRAM
SARL AU

تأسيس
 CLUB AKRAM  : الشركة  اسم 

.SARL AU

الهدف االآتلاعي : قاعة الرياضة.

آليع األنشطة الرياضية : اللياقة 

اليوآا  األآسام،  وبناء  البدنية، 

والفنون القتالية.

في  والجلاعي  الفردي  التدريب 

والتنلية  والرفاهية  الرياضة  مجال 

الشخصية.

بإقامة  محل   : االآتلاعي  املقر 

الوفاق   رقم 5388 تلار7.

  11.111  : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة لـ 111  حصة من فئة 

الواحد7 للسيد  درهم للحصة    11

البكاوي عبد الواحد.
البكاوي  السيد   : التسييف 

عبد الواحد.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
 : بتلار7  االبتدائية  باملحكلة 

. 3 815
401 P

 BOULANGERIE LA
SYMPHONIE

SARL
تأسيس

 BOULANGERIE  : اسم الشركة 
.LA SYMPHONIE SARL

الهدف االآتلاعي : مخبز7.
الحلويات.

قهو7.
شارع   5 رقم   : االآتلاعي  املقر 
حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

العبادي تلار7.
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

مقسلة لـ :
درهم    11 فئة  من  حصة   511
الغني  عبد  للسيد  الواحد7  للحصة 

ا0ت اجراز.
درهم    11 فئة  من  حصة   511
مصطفى  للسيد  الواحد7  للحصة 

زوهري.
السيد عبد الغني ا0ت   : التسييف 

اجراز.
السيد مصطفى زوهري.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
 : بتلار7  االبتدائية  باملحكلة 

. 3 795
402 P

MIFTAH FAMILLE
SARL
تأسيس

 MIFTAH  : الشركة  اسم 
.FAMILLE SARL

املواد  متجر   : االآتلاعي  الهدف 
الغذائية.

تاآر مستحضرات التجليل.
استيفاد وتصد0ر تاآر أو وسيط.

شارع   5 رقم   : االآتلاعي  املقر 
حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

العبادي تلار7.
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رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

مقسلة لـ :

درهم    11 فئة  من  حصة   711

للحصة الواحد7 للسيد جالد مفتاح.

درهم    11 فئة  من  حصة   211

عبد  للسيد  الواحد7  للحصة 

الرحلان مفتاح.

درهم    11 فئة  من  حصة   211

للحصة الواحد7 للسيد عبد الصلد 

مفتاح.

درهم    11 فئة  من  حصة   211

للحصة الواحد7 للسيد رشيد مفتاح.

التسييف : السيد جالد مفتاح.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

 : بتلار7  االبتدائية  باملحكلة 

. 3 83 

403 P

ATELIER UKLAN
SARL

التصفية النهائية للشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 

31 أغسطس  العادي للشركة بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2121

«ATELIER UKLAN SARL» التالي :

للشركة  النهائية  التصفية 

من   «ATELIER UKLAN SARL»

التاريخ أعاله.

فاطلة  نيجيب  السيد7  تعيين 

الزهراء بصفتها مصفية للشركة.

: تجزئة  وآعل محل التصفية ب 
والد مطاع قطاع   رقم 622 تلار7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بتلار7 تحت رقم 7667.

404 P

TANGIERS
SARL

تعد0الت بالشركة
TANGIERS SARL : اسم الشركة

  71 الشركة  حصص  تفويت 

إلى  الكرتي  عزيز  السيد  من  حصة 

السيد 0اسين الكرتي.

  61 الشركة  حصص  تفويت 

حصة من السيد محلد سعد العلمي 

إلى السيد 0اسين الكرتي.

للشركة   آدد  مسيف0ن  تعيين 

والسيد  العلمي  السيد محلد سعد 

السيد  إلى  باإلضافة  الكرتي  0اسين 

عزيز الكرتي.

إنشاء فروع آد0د7 للشركة.

الفرع األول بعنوان تجزئة األماني 

رقم 6  متجر رقم 7 الوفاق تلار7.

رقم  إقامة  بعنوان  الثاني  الفرع 

 215 متجر رقم 3 الوفاق تلار7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع 

االبتدائية بتلار7 تحت رقم   77.

405 P

HOTPACK GLOBAL
S.A

رأسلالها 1.711.111  درهم

مقرها االآتلاعي : تجزئة 37، 

تجزئة القصر، املنطقة الصناعية، 

الصخيفات

السجل التجاري رقم  2696  تلار7

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

املنعقد بالصخيفات، بتاريخ 2 نوفلبف 

2121، قرر املساهلون ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  زياد7 

من  لرفعه  درهم   9.711.111

  1.711.111 إلى  درهم    .111.111

درهم بخلق 97.111 سهم آد0د من 

درهم تم تحريرها بالكامل    11 فئة 

عند االكتتاب من طرف املساهلين :

 HOTPACK HOLDING الشركة 

.AND INVEST LIMITED

 SAMAZ الشركة 

.CONSULTING SARL

من  السادس  الفصل  تغييف 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتلار7 8 

0نا0ر  212 تحت الرقم  2.

406 P

AQUAMARTIL

SARL

مقرها االآتلاعي ب : البيت العتيق 

رقم  -   حي االغراس مرتيل

عقد التأسيس
بتاريخ  مسجل  عقد  بلقت�سى 

تأسست  بلرتيل،   2121 نوفلبف    6

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

وتتليز بالخصائص التالية :

 «AQUAMARTIL« : اسم الشركة

ش.ذ.م.م.

املقر االآتلاعي ب : البيت العتيق 

رقم  -   حي االغراس مرتيل

لألغراض  تأسست  الشركة 

التالية :

مطعم ومقهى.

العلليات  آليع  عام  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

والعقارية وغيف املرتبطة بشكل مباشر 

أو غيف مباشر7 باألغراض املشار إليها أو 

أغراض مشابهة أو ملاثلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.

  11.111 في  محدد   : املال  رأس 

بقيلة  حصة    111 ويلثل  درهم، 

11  دراهم للحصة مفوتة كلا 0لي :

 911  : املنصوري  محلد  السيد 

حصة.

  11  : املنصوري  أميلة  امنسة 

حصة.

يسيف الشركة ملد7 غيف   : التسييف 

محدد7 امنسة أميلة املنصوري.

فاتح  من  0بدأ   : املحاسبي  العام 

0نا0ر وينتهي في  3 ديسلبف.

االحتياط  لتكوين   %  5  : األرباح 

القانوني والباقي موزع بين الشركاء.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ  28255 رقم  تحت   التجاري 

كتابة  لدى   2121 ديسلبف    6  

الضبط باملحكلة االبتدائية بتطوان.

وضع  تم   : القانوني  اإل0داع 
امللف لدى كتابة الضبط باملحكلة 
االبتدائية بتطوان بتاريخ    ديسلبف 

2121 تحت الرقم 61 6.
407 P

EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES
CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES
 IMM AARAB APPT   AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

3F AKNOUL شركة
ش.م.م.

رأسلال : 11.111  درهم
املقر االآتلاعي : دوار املرج أكنول 

تاز7
تأسيس

جاص  توقيع  ذي  عقد  بلوآب 
وضع  تم  0نا0ر  212،   7 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املليزات التالية :
 3F AKNOUL شركة   : التسلية 

ش.م.م.
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيف واألشغال املختلفة، والبناء.
املقر االآتلاعي : دوار املرج أكنول 

تاز7.
99 سنة انطالق من تاريخ   : املد7 

تأسيسها النهائي.
رأسلالها : 11.111  درهم مقسم 
بقيلة  واحد7  كل  حصة    111 إلى 

11  درهم محرر7 نقدا لفائد7 :
 251 رشيد  بوعيادي  السيد 

حصة.
 251 هللا  عبد  بوبكري  السيد 

حصة.
السيد حاجي شكيف 511 حصة.

بوعيادي  السيد  عين   : اإلدار7 
رشيد مسيفا للشركة.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.

األرباح : تخصم من األرباح جلسة 
في املائة لتكوين االحتياطي القانوني 
لتكوين  0خصص  أو  الباقي  ويوزع 

احتياطي إضافي.
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بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاز7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 57 بتاريخ 27 0نا0ر  212.
بلثابة مقتطف وبيان

408 P

AINPRESSE.COM
SARL AU

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -   

2121، قد  27 سبتلبف  بخريبكة 0وم 

تم تأسيس شركة محدود7 املسؤولية 

تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 AINPRESSE.COM  : التسلية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
درهم    1.111  : رأسلال الشركة 

  11 بثلن  حصة    11 على  مقسم 

كلها  تكتتب  الواحد7  للحصة  درهم 

وتحرر كليا عند االكتتاب من طرف 

الشركاء.

املقر االآتلاعي : حي الربيع رقم 9 

مركز بئف مزري - جريبكة.

الصحافة   : االآتلاعي  الهدف 

العربية،  باللغة  االلكتفونية 

الفرنسية واالنجليز0ة التواصل النشر 

واإلعالم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 

بسال،  القاطن  املصطفى  الصوفي 

  7 شقة   8 علار7   3 0ازمان  إقامة 

سال والحامل للبطاقة الوطنية رقم 

Q 73155 ملد7 غيف محدود7.

تم لدى كتابة   : اإل0داع القانوني 

الضبط باملحكلة االبتدائية بخريبكة 

22 0نا0ر  212 تحت رقم 66.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بخريبكة تحت رقم  682.
لإلشار7 والنشر

املسيف : السيد الصوفي املصطفى

409 P

HOUSE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلال 2.111.111 درهم
املقر االآتلاعي علار7 آيت بزنيس 

كالص تجزئة التوفيق 6 -8  
سيدي معروف
الدار البيضاء

املوافقة على ميزانية الشركة - 
تجد0د مهلة املسيف

بتاريخ عرفي  عقد  بلقت�سى   -    
الجلعية  قررت   2121 فبفا0ر      

العامة للشركاء ما 0لي :
املوافقة على ميزانية سنة 8 21.

التسييف  مد7  انتهاء  من  التحقق 
 2121 6  0نا0ر  لللسيف الحالي بتاريخ 
إلى  مهامه  استلرار  على  املصادقة 
ومنح املسيف   2121 فبفا0ر  تاريخ    

ابراء الذمة لتسييفه.
تجد0د مهلة املسيف ملد7 2  شهرا 
ابتداء من    فبفا0ر 2121 مع تغييف 

الفصل 6  من القانون التأسي�سي.
2 - تم اإل0داع القانوني باملحكلة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 3 0وليو 2121 تحت رقم 96 738.

410 P

HOUSE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلال 2.111.111 درهم
املقر االآتلاعي علار7 آيت بزنيس 

كالص تجزئة التوفيق 8 -6  
سيدي معروف
الدار البيضاء

تجد0د مهلة املسيف
  - بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 6  
قررت الجلعية العامة   21 9 0نا0ر 

للشركاء ما 0لي :
تجد0د مهلة السيد عبد الرحلان 

اوداد كلسيف ملد7 2  شهرا.
القانون  من    6 الفصل  تغييف 

األسا�سي تبعا لذلك.
2 - تم اإل0داع القانوني باملحكلة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 31 أبريل 9 21 تحت رقم 277 71.
411 P

HOUSE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلال 2.111.111 درهم

املقر االآتلاعي علار7 آيت بزنيس 

كالص تجزئة التوفيق 8 -6  

سيدي معروف

الدار البيضاء
تفويت حصص - تغييف القانون 

األسا�سي
 7 - بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ    

  8.111 تفويت  تم   21 8 سبتلبف 

 REAL« شركة  طرف  من  حصة 

 JET« شركة  لصالح   «MAROC

.«ASSET MANAGEMENT

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  2

 8 تم تغييف الفصل   2121 0نا0ر    1

تبعا  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

الحصص  تفويت  على  لللوافقة 

املذكور7 سالفا.

2 - تم اإل0داع القانوني باملحكلة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 2 مارس 2121 تحت رقم 7 7328.

412 P

THE F BEAUTY SPA
شركة ذات مسؤولية محدود7

تفويت حصص

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

لشركاء  0نا0ر  212    9 في  املؤرخ 

 ،THE F BEAUTY SPA SARL شركة
ومقرها  درهم    11.111 رأسلالها 
  6 تجزئة   9 زنقة الرمان سكتور   5

حدائق قزحية حي   2 محل   5 علار7 

الرياض الرباط، قرروا ما 0لي :

املصادقة على تفويت الحصص ؛

تغييف الشكل القانوني للشركة ؛

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

مع تقسيم آد0د لرأسلال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

28 0نا0ر  212 تحت  بالرباط بتاريخ 

الرقم 1565  .

413 P

إئتلانية صوفيطا

SAFI AIR
SARL

تغييف في القانون األسا�سي

الجلع  محضر  عقد  بلقت�سى 

نوفلبف    3 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2121، تقرر ما 0لي :

املصادقة على تفويت حصص ؛

توسيع هدف الشركة على أنشطة 

أجرى ؛

ستيفبة  محلد  السيد  تعيين 

غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 

محدود7 ؛

تحويل من شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بعد7 شركاء إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 بشريك واحد ؛

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بآسفي 

تم  حيث   2121 نوفلبف    7 بتاريخ 

تحت  التجاري  بالسجل  التسجيل 

رقم  221.
مقتطف قصد النشر

414 P

ائتلانية صوفيطا

ZEMAMRA BOIS
SARL

تغييف في القانون االسا�سي
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 6  ديسلبف 2121، 

تقرر ما 0لي :

املصادقة على تفويت حصص.

زروال  الد0ن  نور  السيد  تعيين 

غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 

محدود7.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لذى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسيدي 

بنور بتاريخ 25 ديسلبف 2121، تحت 

رقم 3875.

415 P
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ائتلانية صوفيطا

STE SBIAAT
SARL

حل مسبق
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ  3 ديسلبف 2121، 

لشركة  شركاء  باإلآلاع   قرروا 

STE SBIAAT مقرها طريق الشلاعية 

آلاعة  هدي  بن  دوار   7 كلم 

السبيعات اليوسفية كلا 0لي :

حل مسبق للشركة.

كبديع  محلد  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر  212    2 بتاريخ  باليوسفية 

تحت رقم 17/ 212.

416 P

ائتلانية صوفيطا

 KMO PECHE

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع   ،2121 نوفلبف    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

لها  وحيد  بشريك  املحدود7 

الخصوصيات التالية :

.KMO PECHE : االسم

وكراء  واستغالل  تجهيز   : الهدف 

الصيد  مراكب  أنواع  آليع  وبيع 

البحري.

نصف  أو  بالجللة  وبيع  شراء 

أنواع  آليع  بالتقسيط  أو  الجللة 

املواد البحرية الطرية أو املجلد7.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

املنقولة أو  املالية  أو   التجارية 

 أو العقارية التي ترتبت بصفة مباشر7 

أو غيف مباشر7 بهدف الشركة أوالتي 

أنشطة  تطوير  في  تساهم  من شأنها 

الشركة.

تجزئة املصلى،   : املقر االآتلاعي 
الصيني،  تراب   ،6 رقم  بقعة  زنقة 

آسفي.

رأس املال 11.111  درهم مقسم 
على 111  حصة من فئة 11  درهم 

للحصة الواحد7.
كريم  السيد  عين   : التسييف 
مصيلى الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
TL 817792 مسيف وحيد للشركة ملد7 

غيف محدد7.
كتابة  لذى  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بآسفي 
حيث   ،2121 ديسلبف  فاتح  بتاريخ 
تم التسجيل بالسجل التجاري تحت 

رقم 139  .
417 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL
BD ABDERAHMAN EL YOUSSFI

ex essalam
1er ETAGE N° 10 APT N°3 - TANGER

TEL/FAX : 0539322147

 STE ARIJ
SARL AU

الفسخ املسبق للشركة
قررت الشريكة الوحيد7 السيد7 
الفسخ   ARIJ لشركة  لعويني  حنان 
ابتداء  وذلك  الشركة  لهذه  املسبق 
من 7  ديسلبف 2121 تاريخ املحضر.
لعويني  حنان  السيد7  تعيين  تم 
فاسخة للشركة باملقر الكائن بزنقة 
األر�سي  الطابق    2 رقم  الفا0يط 

طنجة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
ديسلبف   29 التجارية بطنجة بتاريخ 

2121، تحت رقم  816.
418 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL
BD ABDERAHMAN EL YOUSSFI

ex essalam
1er ETAGE N° 10 APT N°3 - TANGER

TEL/FAX : 0539322147

 STE Z M Y TRANS
SARL AU

الفسخ املسبق للشركة
السيد  الوحيد  الشريك  قرر 
 ZMY لشركة  الشريفي  محسن 
TRANS الفسخ املسبق لهذه الشركة 
 2121 ديسلبف   29 من  وذلك ابتداء 

بتاريخ املحضر.

تم تعيين السيد محسن الشريفي 

 2 ب  الكائن  باملقر  للشركة  فاسخا 

مركب أناس  A طريق تطوان الطابق 

األر�سي A /2 طنجة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 212، تحت رقم 38 .

419 P

BELKIM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 21.111  درهم

مقرها االآتلاعي بلراكش، آليز، 

شقة 5، إقامة 0اسلين، شارع 

يعقوب املريني

بلقت�سى عقد عرفي 0حلل الجلع 

العام الغيف العادي للشركة املسلا7 

شركة محدود7 املسؤولية   BELKIM

مسجل   ،2115 أبريل    6 بتاريخ 

 ،2115 ابريل   28 بتاريخ  بلراكش 

امر   -  15/9971 املداجيل  سجل 

تصريح   -  15/ 1139 باستخالص 

تم  أ51أ/ 587،   : كناش   -  552588

تقرير ما 0لي :

الزياد7 في رأسلال الشركة بقيلة 

81.111  درهم لرفعن من 21.111  

درهم إلى 311.111 درهم.

للحصص  الجد0د  التقسيم 

االآتلاعية :

هشام  بلهواري  السيد 

111 /3111 حصة اآتلاعية.

 : حيا7  لحكيم  السيد7 

111 /3111 حصة اآتلاعية.

 : جالد  بلهواري  السيد 

111 /3111 حصة اآتلاعية.

من النظام  و7   6 تغييف الفصلين 

االسا�سي للشركة.

تم اإل0داع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

 ،2115 أبريل   28 بتاريخ  بلراكش 

تحت رقم 23757.

420 P

STATION EL WAFA
SARL

بتاريخ  الشركاء  قرار  بلوآب 
ذات  لشركة   ،2121 ديسلبف   28

املسؤولية املحدود7 تقرر :
بنشليخة  رآاء  السيد7  تعيين 
واستقالة  للشركة  وحيد7  مسيف7 
إدار7  من  القدوري  0وسف  السيد 

الشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت  21 0نا0ر  212،  0وم 

. 7/212 
السجل التجاري رقم 75.

421 P

UNIVERS-AGRO ABOUALI
SARL AU

تبعا لقرار الشريك الوحيد السيد 
UNIVERS- لشركة   - بوعلي  حليد 

.AGRO ABOUALI SARL AU
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  الوحيد  الشريك  ذات 
االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111
واآهة    12 علار7   ،18 رقم  شقة 
تقرر  السراغنة  قلعة   ،12 النخلة 

بتاريخ 6  نوفلبف 2121 :
تصفية الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت  21 0نا0ر  212،  0وم 

.212 / 8
رقم السجل التجاري : 3379.

422 P

NOURALUMIL TASSAOUT
SARL AU

الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا 
لشركة  القادري  الد0ن  نور 
 NOURALUMIL TASSAOUT
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
الوحيد  الشريك  ذات  املحدود7 
ومقرها  درهم    1.111 رأسلالها 
االآتلاعي دوار أوالد ادريس آلاعة 
بتاريخ  تقرر  السراغنة  قلعة  واركي 

27 نوفلبف 2121 :
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تصفية الشركة.
االبتدائية  باملحكلة  اإل0داع  تم 
لقلعة السراغنة 0وم 21 0نا0ر  212، 

تحت رقم 9 / 212.
رقم السجل التجاري :  79 .

423 P

STE ASMAE MARBRE
SARL AU

CAPITAL : 50.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOTS OUIFAQ
 LOT 201 ROUTE AL AOUNIA

OUJDA
العام  الجلع  محضر  بلوآب 
فبفا0ر   27 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2121 ما 0لي :
تشطيب النشاط التالي :
أعلال مختلفة أو البناء.
إضافة النشاط التالي :

عامل رجام.
تاآر بالط لللوزا0يك.

تم تسجيل الشركة لد7 املحكلة 
 973 رقم  تحت  بوآد7  التجارية 

بتاريخ 1  مارس 2121.
424 P

KDL
SARL AU

املقر االآتلاعي : 6 تجزئة راحة البال 
طريق القنيطر7 باب ملريسة سال
السجل التجاري :  2 25 - سال

العام  الجلع  قرار  صدور  عقب 
االستثنائي بتاريخ 5  ديسلبف 2121، 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  زياد7  تقرر 
بذلك  ليبلغ  درهم،   9.111.111
1.111  درهم وذلك عن طريق اآراء 
الشركاء  آاري  حساب  من  تحويل 

الدائن.
 6 تم تعد0ل املادتين  وفقا لذلك، 

و7 من النظام األسا�سي.
بالسجل  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 
بسال، 0وم 26 0نا0ر  212، تحت رقم 

.25 2 
425 P

 COMPAGNIE MINIERE 
DE TOUISSIT CMT

الشركة املنجلية لتويسيت
شركة مساهلة

رأسلالها : 23.311 .68  درهم
املقر االآتلاعي : علار7 سيكلا - 

تجزئة امفاق، حصص 751-779 
- الكولين سيدي معروف - 21271 

الدار البيضاء
س ت الدار البيضاء رقم 32.799

تغييف املقر االآتلاعي
 26 في  مؤرجة  مداولة  بلوآب 
أكتوبر 2121، قرر الجلع العام الغيف 
لتويست  املنجلية  للشركة  العادي 
للشركة  االآتلاعي  املقر  بتغييف 
امفاق،  تجزئة   - سيكلا  علار7  من 
سيدي  الكولين   751-779 حصص 
الدار   21271  -  5 الطابق  معروف، 
العربي  زنقة   91.88 إلى  البيضاء 
 21.111 الثالث  الطابق  الضغمي 

الدار البيضاء.
القانون  من   7 املاد7  تعد0ل  تم 

األسا�سي للشركة.
مالءمة القانون األسا�سي للشركة 

مع القانون 15.21.
القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
تحت الرقم  7  0نا0ر  212،  بتاريخ 

.72 226
426 P

OSEAD MAROC MINING
OMM

شركة مساهلة
رأسلالها : 53.796211 درهم

املقر االآتلاعي : علار7 سيكلا - 
تجزئة االفاق، حصص 779-751 
الكولين سيدي معروف - 21271 

الدار البيضاء
س ت رقم 67789 
تغييف املقر االآتلاعي

في  مؤرجة  مداولة  بلوآب 
قرر الجلع العام   ،2121 26 أكتوبر 
بتغييف  OMM العادي لشركة  الغيف 

املقر االآتلاعي للشركة من علار7   

حصص  األفاق،  تجزئة   - سيكلا 

779-751 - الكولين سيدي معروف، 

الطابق 5 - 21271 الدار البيضاء إلى 
88-91 زنقة العربي الضغمي الطابق 

الثالث 21111 الدار البيضاء.
القانون  من   7 املاد7  تعد0ل  تم 

األسا�سي للشركة.

مالئلة القانون األسا�سي للشركة 

مع القانون 15.21.

لقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

الرقم  تحت   ،2121 ديسلبف   28

.759313

427 P

MINREX
شركة مساهلة

رأسلالها : 311.111 درهم

املقر االآتلاعي : علار7 سيكلا - 

تجزئة األفاق، حصص 751-779 

- الكولين سيدي معروف - 21271 

الدار البيضاء

س ت رقم 253753

تغييف املقر االآتلاعي
في  مؤرجة  مداولة  بلوآب 

قرر الجلع العام   ،2121 26 أكتوبر 

الغيف العادي لشركة MINREX بتغييف 

علار7  من  للشركة  االآتلاعي  املقر 

حصص  األفاق،  تجزئة   - سيكلا 

779-751 - الكولين سيدي معروف، 

إلى  -5 21271 الدار البيضاء  الطابق 
88-91 زنقة العربي الضغمي الطابق 

الثالث 21111 الدار البيضاء.
القانون  من   7 املاد7  تعد0ل  تم 

االسا�سي للشركة.

مالءمة القانون األسا�سي للشركة 

مع القانون 15-21.

لقد تم اإل0داع القانوني باملحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

الرقم  تحت   ،2121 ديسلبف   28

.759317

428 P

STE PNEUMATIQUE AZLAG
SARL

رأسلالها االآتلاعي : 11.111  
درهم

مقرها االآتلاعي : الطابق السفلي 
رقم C تجزئة االجو7 - ورزازات

االنحالل املسبق
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
0نا0ر  0وم  2  املنعقد  االستثنائي 
للشركة  العام  الجلع  قرر   ،212 

ما 0لي :
لشركة  املسبق  االنحالل 
ش م م   PNEUMATIQUE AZLAG
وفتح  املسلا7 بكيفية واسعة أعاله، 
تصفيتها ابتداء من  2 0نا0ر  212.

مع  مصفي  بصفة  تعيين 
الصالحيات الضرورية السيد زعكون 

املختار.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 
0نا0ر  212،   22 بتاريخ  بورزازات 

تحت رقم 72.
429 P

PRODEC IMMOBILIER
SA

راسلالها : 5111.111 درهم
املقر االآتلاعي : الرباط مركز 
السوي�سي علار7 ماتيس  57 
بلوك أ، الطابق 2 شارع محلد 
السادس السوي�سي، اليوسفية
السجل التجاري : 97375 بيس

نقل املقر االآتلاعي
االستثنائي  الجلع  قرار  على  بناء 
تم نقل املقر  الصادر بتاريخ  212، 
العنوان  من  للشركة  االآتلاعي 
القد0م الكائن بلركز السوي�سي علار7 
شارع   2 بلوك أ الطابق  ماتيس  57 
محلد السادس السوي�سي اليوسفية.
الكائن  الجد0د  العنوان  إلى 
مركز  الرباط،  حي  محاآر  بالرباط 
مركز  الرياض  محاج  التين  شارع 
حي الرياض،  و8   7 علار7   5 الطابق 

الرباط.
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كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

باملحكلة  التجاري  السجل  الضبط 

0نا0ر    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

والتصريح   277 رقم  تحت   ،212 

رقم  تحت  التاريخ  بنفس  بالتعد0ل 

.  1261

430 P

IFK GROUP
SARL AU

 ENSEIGNE :  ROTISSERIE

BOULEVARD

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2121 0نا0ر   2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  املساهم  ذات  محدود7 

باملليزات التالية :

.IFK GROUP : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد.

سليلة  إقامة   : االآتلاعي  املقر 

علارA2 N   5 7، شارع لال مريم سال 

الجد0د7 سال.

: تشغيل مطعم، مطعم  املوضوع 

مخبز   - مقهى  مشغل  ثابت،  بسعر 

ومتجر معجنات.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس الفعلي للشركة.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

طرف السيد7  سار7 أفقيفن ملد7 غيف 

محدد7.

11.111  درهم سعر   : الرأسلال 

11  درهم للحصة مقسلة كلا 0لي :

سار7 افقيفن 111  حصة.

املجلوع : 111  حصة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسال.

السجل التجاري رقم 32773.

431 P

POWER MOTORS
ش م م ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2121 مارس  0وم  3  بسال 
لشركة  العادي  غيف  العام  الجلع 
ذات  م  م  ش   POWER MOTORS
االآتلاعي  مقرها  الوحيد،  الشريك 
الدار   68 شارع محلد الخامس رقم 

الحلراء، سال.
رأسلالها 11.111  درهم املسجلة 
رقم  تحت  بسال،  التجاري  بالسجل 

3865  ما 0لي :
النهائية  الحسابات  على  املوافقة 
وذلك  الشركة  بتصفية  املتعلقة 
الخصوم  وتسد0د  األصول  بتحقيق 
السيد  الشركة  ذمة مصفي  وإجالء 
املسؤوليات،  من آليع  كراز  حسن 

وبالتالي إنهائ تصفية الشركة.
تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 
ديسلبف    7 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2121، تحت رقم 35562.
432 P

LA PERLE MEDICALE
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2121، تم تحويل 
املقر االآتلاعي الحالي للشركة علار7 
شارع موالي احلد   8 شقة   31 رقم 
 ، 1121 الرباط،  حسان  لوكيلي 
الرباط املغرب إلى حي الفردوس رقم 

618 تلار7 - 2121  تلار7.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط  مكتب  تلار7  االبتدائية 
0نا0ر   28 بتاريخ  التجاري  بالسجل 

 212، تحت رقم 7833.
433 P

VORATRAV
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون   2121 نوفلبف   25  
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدود7 

جصائصها كالتالي :

.VORATRAV التسلية : شركة

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيف.

مقاولة األشغال املختلفة.

بيع مواد البناء بالتقسيط.

املقر االآتلاعي : دوار القلعة عين 

بيضاء مقريضات وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.
درهم مجزأ   81.111  : راس املال 

درهم،    11 حص من فئة   811 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محرر7 

التالي :

 811  : آلال  العرو�سي  السيد 

حصة.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

ملد7  آلال  العرو�سي  السيد  طرف 

الصالحيات  آليع  مع  محدود7  غيف 

لتسييف الشركة.

األرباح  تحد0د  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212،   7 بتاريخ 

.2936

434 P

NASSIM PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة
تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 31 ديسلبف 

شركة  شركاء  قرر  قد   ،2121

راسلالها  م  م  ش   NASSIM PRO

ومقرها االآتلاعي  درهم،    11.111

شقة رقم  حي كاد0ر تجزئة كريلة   

وزن  لحبابي  عزيز  محلد  شارع   25

وزان ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  زياد7 

من  لرفعن  درهم   6.7 1.111

11.111  درهم إلى 1.111 6.8 درهم 

وذلك بإصدار 11 67 حصة آد0د7 

من فئة 11  درهم محرر7 كلها.

تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212   21 بتاريخ 

.297 

435 P

HUILERIE BELHAJ 

EL MGHARI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة
تعد0ل ومالءمة القانون االسا�سي 

للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 31 ديسلبف 

شركة  شركاء  قرر  قد   ،2121

 HUILERIE BELHAJ EL MGHARI

درهم   511.111 رأسلالها  م  م  ش 

بلوطة  بدوار  االآتلاعي  ومقرها 

آلاعة ابريكشة وزان ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  راسلال  زياد7 

7691111 درهم لرفعه من 511.111 

وذلك  درهم   5 91.111 إلى  درهم 

من  آد0د7  حصة   76911 بإصدار 

فئة 11  درهم محرر7 كلها.

جذف نشاط بيع مواد البناء.

تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212،   21 بتاريخ 

.2972

436 P
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ABRAR PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع راسلال الشركة
تعد0ل ومالءمة القانون االسا�سي 

للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 31 ديسلبف 

شركة  شركاء  قرر  قد   ،2121

راسلالها  م  م  ش   ABRAR PRO

االآتلاعي  ومقرها  درهم   511.111

درب  مسعود  غرسة  الحداد0ن  حي 

مكناس رقم 6  وزان ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  راسلال  زياد7 

2377111 درهم لرفعه من 511.111 

وذلك  درهم   2877111 إلى  درهم 

من  آد0د7  حصة   23771 بإصدار 

فئة 11  درهم محرر7 كلها.

تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212،   21 بتاريخ 

.2973

437 P

ADSPARK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع القانون   ،2121 3  نوفلبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

التي  وحيد،  بشريك  محدود7 

جصائصها كالتالي :

.ADSPARK التسلية : شركة

الهدف :

واإلعالن  الصحافة  وكالة 

اإللكتفوني.

اكرام  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

 23 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم 

وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.

درهم مجزأ   91.111  : راس املال 

درهم    11 حصة من فئة   811 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محرر7 

التالي :

 911 آلال  العرو�سي  السيد 

حصة.

0نا0ر إلى  : من فاتح   السنة املالية 

 3 ديسلبف من  كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد محلد الشاهد شاهدي ملد7 

الصالحيات  آليع  مع  محدود7  غيف 

لتسييف الشركة.

األرباح  تحد0د  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

عدد  تحت  0نا0ر  212،    5 بتاريخ 

.2929

438 P

AIN DHAB DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص اآتلاعية
تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 21 9 أكتوبر   2 بتاريخ  املنعقد 

 AIN DHAB DE املسلا7  للشركة 

TRAVAUX ش م م راسلالها 81.111 

درهم، تقرر ما 0لي :

حصة   711 ل  الكلي  التفويت 

علمي  السيد7  طرف  من  اآتلاعية 

حفصة لفائد7 السيد علاد السنيتي.

تعد0ل ومالئلة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2121، تحت رقم  31 ديسلبف  بتاريخ 

.2929

439 P

LES OLIVES DE OUEZZANE
ش م م

تعيين مسيف آد0د للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 2121 سبتلبف    7 بتاريخ  املنعقد 
 LES OLIVES DE املسلا7  للشركة 
رأسلالها  م  م  ش   OUEZZANE
االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111
دوار املناصر7 آلاعة بني كلة قياد7 
تقرر وزان،  وعلالة  دائر7  كلة   بني 

 ما 0لي :
من  هبان  أ0وب  السيد  استقالة 

وظيفته كلسيف للشركة.
مسيف  هبان  إ0اس  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملد7 غيف محدود7.
القانون ومالئلة  تحيين ومالءمة 

القانون األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212،   7 بتاريخ 

.2935
440 P

BTP CONSULTING
ش م م

تعيين مسيف آد0د للشركة
العام  الجلع  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ  2 أكتوبر 
 BTP املسلا7  للشركة   2121
رأسلالها  م  م  ش   CONSULTING
االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111
العد0ر تجزئة الوحد7 رقم 8  وزان، 

تقرر ما 0لي :
أسامة  شتاني  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل 
للشركة  مسيف   AA3 617 رقم 
الداجلي  إ0لان  والسيد7  سنة  ملد7 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حاملة 
غيف  ملد7  مسيف7   GM 76 76 رقم 

محدود7.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  27 ديسلبف  بتاريخ 

.2926
441 P

BTP CONSULTING
زيادة راسامل الرشكة

العام  الجلع  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ  2 أكتوبر 

 BTP املسلا7  للشركة   2121

ر|أسلالها  م  م  ش   CONSULTING

االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111

العد0ر تجزئة الوحد7 رقم 8  وزان، 

تقرر ما 0لي :

بلبلغ  الشركة  راسلال  زياد7 

من  لرفعه  درهم    .911.111

11.111  درهم إلى 2.111.111 درهم 

وذلك بإصدار 9111  حصة آد0د7 

من فئة 11  درهم محرر7 كلها.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2121، تحت رقم  27 ديسلبف  بتاريخ 

.2926

442 P

BTP CONSULTING شركة
ش م م

توسيع نشاط الشركة
العام  الجلع  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ  2 أكتوبر 

 BTP املسلا7  للشركة   2121

راسلالها  م  م  ش   CONSULTING

ومقرها االآتلاعي  درهم،    11.111

العد0ر تجزئة الوحد7 رقم 8  وزان، 

تقرر ما 0لي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة :

مساعد7 تقنية.

كلية  من  والتحقق  إنشاء 

القياسات واملرفقات والبيانات.

تعد0ل ومالءمة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2121، تحت رقم  27 ديسلبف  بتاريخ 

.2926

443 P
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ITABE ACADEMY
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

7 0نا0ر  212 بالرباط.

االستشارات   : االآتلاعي  الهدف 

اإلدارية، تقد0م الخدمات.
راسلال الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسلة 

11  درهم للحصة لشريك وحيد :

  111 هللا  فتح  هللا  عبد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

79 شارع ابن سينا الشقة   : املقر 
رقم 7  أكدال، الرباط.

التسييف : عبد هللا فتح هللا.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 79187

444 P

PROMUT ASSURANCES
SARL

 8 تاريخ تسجيل العقد العرفي في 

0نا0ر  212 بالرباط.

الهدف اإلآتلاعي :

مكرز اإلآتلاعي :

مركز اإلتصاالت الهاتفية.
  11.111.11  : الشركة  رأسلال 

حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 

واملقسلة  للحصة  درهم    11 فئة 

كالتالي :

السيد طارق غالم 511 حصة.

السيد7 ناد0ة سلار 511 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

عليف  ولد  فال  شارع   79  : املقر 

الشقة رقم   أكدال الرباط.

التسييف :

 السيد طارق غالم .

والسيد7 ناد0ة سلار.
التجاري  بالسجل  القييد  رقم 

. 79189

445 P

COMPTOIR BOUCHAMA
 SARL

DISSOLUTION
اإلستثنائي  العام  للجلع  طبقا 
للشركة  اإلآتلاعي  باملقر  تم  الذي 
 COMPTOIR املسؤولية  محدود7 
BOUCHAMA SARL  قرر شركاؤها 

ما 0لي :
انحالل الشركة.

حد0دو  فوزية  املصفية  تعيين 
الساكنة ب 27 زنقة القا�سي عياض 
لحسن  واملصفي  الرباط    7 رقم 
بوشامةالساكن ب 27 زنقة القا�سي 

عياض الشقة 5 الرباط.
بالعنوان  حدد  التصفية   مقر 
زنقة القا�سي عياض رقم   27 التالي 
القا�سي  زنقة    27 وب  الرباط    7

عياض الشقة 5 الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بتلار7  التجارية 

 212 الرقم 7792.
446 P

TROPINAL
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111.11  درهم
مقرها اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 
عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة ندى 

القنيطر7
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر7 بتاريخ 22 0نا0ر  212 حرر 
محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية تحلل املواصفات التالية :

.TROPINAL : التسلية
الهدف : هدف الشركة. 

التدبيف واإلستغالل الفالحي.
املقر اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 
إقامة ندى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

القنيطر7.
املد7 : 99 سنة.

: حدد رأس  رأس املال اإلآتلاعي 
املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 
درهم    11 حصة بقيلة    111 على 
للحصة الواحد7 مخصصة للشركاء.

السيد الغريب نبيل 381 حصة.
السيد اوبل لحسن 331 حصة.

 371 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 
حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 
املسيف السيد ازوكاي عبد هللا، مزداد 
مغريي الجنسية،    972 ماي    9 في 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.G263571
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 
ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
تم تسد0د الحصص   : الحصص 
درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
اإلبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بالقنيطر7 بتاريخ 27 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 9 585.
447 P

LANA VOC
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111.11  درهم
مقرها اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 
عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة ندى 

القنيطر7
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر7 بتاريخ 22 0نا0ر  212 حرر 
محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية تحلل املواصفات التالية :

.LANAVOC : التسلية
الهدف : هدف الشركة. 

التدبيف واإلستغالل الفالحي.
املقر اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 
إقامة ندى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

القنيطر7.
املد7 : 99 سنة.

حدد رأس  املال اإلآتلاعي:  رأس 
املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 
درهم    11 حصة بقيلة    111 على 
للحصة الواحد7 مخصصة للشركاء.

السيد الغريب نبيل 371 حصة.
السيد اوبل لحسن 331 حصة.

 371 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 
حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 
املسيف السيد الغريب نبيل، مزداد في 
الجنسية،  مغربي    976 ديسلبف   3
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.G279728
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 
ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
تم تسد0د الحصص   : الحصص 
درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
اإلبتدائية  باملحكلة  القانني 
بالقنيطر7 بتاريخ 27 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 58515.
448 P

SERVIQ
شركة محدود7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111.11  درهم
  7/9E  مقرها اإلآتلاعي : رقم

قصبة املهد0ة القنيطر7
تعيين مسيف للشركة

على إثر الجلع العام الغيف العادي 
قرر  0نا0ر  212   2 بتاريخ  املنعقد 
شركة   SERVIQ لشركة  الشركاء 
رأسلالها  املسؤولية  محدود7 
11.111.11  درهم مقرها اإلآتلاعي 
7/9E  قصبة املهد0ة القنيطر7  رقم 

ما 0لي :
جالد  عسكري  السيد  تعيين 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  غازي، 
مسيف   C211267 رقم  الوطنية 

للشركة ملد7 غيف محدود7.
بكتابة   : القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالقنيطر7 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.8 171
449 P
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PEACE SPACE
شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد 
رأسلالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي : مكتب رقم 2 زنقة 
اجيد7 إقامة سامي 2 فال فلوري 

القنيطر7
تعيين مسيف للشركة

على إثر الجلع العام الغيف العادي 
قرر  0نا0ر  212    8 بتاريخ  املنعقد 
 PEACE لشركة  الوحيد  الشريك 
املسؤولية  محدود7  شركة   SPACE
درهم مقرها    11.111.11 رأسلالها 
اإلآتلاعي مكتب رقم 2 زنقة اجيد7 
إقامة سامي 2 فال فلوري القنيطر7 

ما 0لي :
تعيين السيد7 بن الهاشمي وفاء، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مسيف7 للشركة ملد7   G 27817 رقم 

غيف محدود7.
بكتابة   : القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالقنيطر7 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.8 156
450 P

MODERN PACKAGING
SARL

تأسيس شركة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم  0نا0ر  212 
األسا�سي لشركة محدود7 املسؤولية 

تتلخص فيلا 0لي :
 MODERN  : التسلية 

.PACKAGING SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.
الهدف اإلآتلاعي : 

طباعة الكروم،  طابعة مطبعية، 
الطباعة اللينة أو عن طريق علليات 

الصور النلودآية.
مقاول التغليف أو التغليف.

املقر اإلآتلاعي : 5  شارع األبطال 
شقة رقم 7 أكدال الرباط.

املد7 : 99 سنة.

رأسلال الشركة : 111.111.11.  

حصة    1111 إلى  مقسلة  درهم 

إآتلاعية من فئة 11  درهم للحصة 

الواحد7.
السيد فيصل أشلول   : التسييف 

ملد7 غيف محدود7.

السنة  جالل  بها  املعلول  الفتف7 

تبدأ من فاتح 0نا0ر إلى  3 ديسلبف.

لفائد7   %  5 بعد جصم   : األرباح 

اإلحتياط القانوني الفائض 0تصرف 

حسب قرار الشركاء.

  79 15  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

بتاريخ 28 0نا0ر  212.
من أآل االستخالص والبيان

451 P

 COMPANY KENITHERM

ENERGIE
شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسلالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 

عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة ندى 

القنيطر7

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 25 0نا0ر  212 حرر 

محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد تحلل 

املواصفات التالية :

 COMPANY  : التسلية 

.KENITHERM ENERGIE

الهدف : هدف الشركة .

الكهربائية  اإلنشاءات  السباكة 

واألشغال املختلفة.

املقر اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 

إقامة ندى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

: حدد رأس  رأس املال اإلآتلاعي 

املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 

درهم    11 حصة بقيلة    111 على 

للحصة الواحد7 مخصصة للشركاء.

السيد ملراني عدنان 111  حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 

مزداد  عدنان،  ملراني  السيد  املسيف 

حامل  مغربي،    967 سبتلبف   26 في 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G237759

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 

ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.

تم تسد0د الحصص   : الحصص 

درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  القانني 

بالقنيطر7 بتاريخ 27 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 58519.

452 P

AMOULOUGH TRAVAUX
شركة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي : 675 الطابق األول 

املغرب العربي ب 3 القنيطر7

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر7 بتاريخ 5  0نا0ر  212 حرر 

محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد تحلل 

املواصفات التالية :

 AMOULOUGH  : التسلية 

.TRAVAUX

الهدف : هدف الشركة. 

الكهربائية  اإلنشاءات  السباكة 

واألشغال املختلفة.

الطابق   675  : اإلآتلاعي  املقر 

األول املغرب العربي ب 3 القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.
حدد رأس  املال اإلآتلاعي:  رأس 

املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 

درهم    11 حصة بقيلة    111 على 

للحصة الواحد7 مخصصة للشريك 

الوحيد.

السيد املو الحسين 111  حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 

مزداد  الحسين،  املو  السيد  املسيف 

لبطاقة  حامل  مغربي،    972 في 

.G27623  التعريف الوطنية رقم

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 

ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

تم تسد0د الحصص   : الحصص 

درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  القانني 

بالقنيطر7 بتاريخ 26 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 58775.

453 P

AVOHASS
شركة محدود7 املسؤولية 

رأسلالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 

عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة ندى 

القنيطر7

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 22 0نا0ر  212 حرر 

محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تحلل املواصفات التالية :

.AVOHASS : التسلية

الهدف : هدف الشركة 

التدبيف واإلستغالل الفالحي.

املقر اإلآتلاعي : 11  شارع موالي 

إقامة ندى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

القنيطر7.
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املد7 : 99 سنة.
حدد رأس  املال اإلآتلاعي:  رأس 

املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 

درهم    11 حصة بقيلة    111 على 

للحصة الواحد7 مخصصة للشركاء.

السيد الغريب نبيل 371 حصة.

السيد اوبل لحسن 331 حصة.

 331 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 

حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 

في مزداد  نبيل،  الغريب   السيد 

حامل  مغربي،    976 ديسلبف   3  

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G279728

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.

إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 

ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

تم تسد0د الحصص   : الحصص 

درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  القانوني 

بالقنيطر7 بتاريخ 27 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 3 585.

454 P

AFANAL
شركة محدود7 املسؤولية 

رأسلالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي :  1  شارع موالي 

عبد العزيز إقامة الصنوبر مكتب 
رقم 7 القنيطر7 

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 22 0نا0ر  212 حرر 

محدود7  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تحلل املواصفات التالية :

.AFANAL : التسلية

الهدف : هدف الشركة .

التدبيف واإلستغالل الفالحي.

املقر اإلآتلاعي :  1  شارع موالي 
مكتب  الصنوبر  إقامة  العزيز  عبد 

رقم 7  القنيطر7.
املد7 : 99 سنة.

حدد رأس  املال اإلآتلاعي:  رأس 
املال في مبلغ 11.111  درهم مقسلة 
درهم    11 حصة بقيلة    111 على 
للحصة الواحد7 مخصصة للشركاء.
السيد الغريب نبيل 331 حصة.
السيد اوبل لحسن 371 حصة.

 331 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 
حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار7 
مزداد في  املسيف السيد اوبل لحسن، 
8 0وليو 977  مغربي، حامل لبطاقة 

.G33 759 التعريف الوطنية رقم
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
إلنشاء   %  5 تقتطع   : األرباح 
ويخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
تم تسد0د الحصص   : الحصص 
درهم    11.111 قدره  بلا  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
اإلبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بالقنيطر7 بتاريخ 27 0نا0ر  212 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 58513.
455 P

VITALPRO
S.A.R.L

فيتال برو ش.م.م
ش.م.م

برأسلال : 11111  درهم 
في التصفية

رقم 3 شارع موالي رشيد سال 
الجد0د7

تصفية مسبقة 
وتعيين مصفي

اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر 
 2121 ديسلبف   8 بتاريخ  املنعقد 

لشركة فيتال برو، ش.م.م ما 0لي :
والحبية  املسبقة   التصفية 
الشركة ابتداء من 8 ديسلبف 2121.

تعيين السيد رشيد رشدي الحامل 
 G58675 عدد  الوطنية  للبطاقة 
الساكنة قطاع 3 بلوك اوه رقم 8 حي 
مصفي للشركة مع  الرياض الرباط، 
منحه كافة الصالحيات طبقا للقانون 
إلتلام العلليات اإلآتلاعية  الجارية 
الخصوم  وتصفية  األصول  وإنجاز 

وتقسيم الباقي بين الشركاء.
املقر اإلآتلاعي  للتصفية : رقم 3 

شارع موالي رشيد سال الجد0د7.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
عدد  تحت  0نا0ر  212   27 0وم 

.35832
مقتطف وبيان لإلشهار

456 P

SESA MARINE
S.A.R.L

تعد0الت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجلع  إثر  على 
ملساهمي SESA MARINE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7، البالغ رأسلالها 
والكائن  درهم    2.111.111.11
الدشيف7  بساحة  اإلآتلاعي  مقرها 
 5 إقامة الفتح الطابق الثاني الشقة 

العيون، تقرر ما 0لي :
العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
شارع  الجد0د  العنوان  إلى  القد0م 
الشهيد بوشرا0ا علار7 قوبع ساحة 

الدشيف7 الطابق   رقم 5 العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  0نا0ر  212   25 بتاريخ 

.212 /287
457 P

SUD GREEN TEA
S.A.R.L

تعد0الت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
شركة   SUD GREEN TEA لشركة 
ذات  املحدود7  املسؤولية  ذات 
رأسلالها  البالغ  الواحد،  املساهم 
مقرها  والكائن  درهم    11.111.11
رشيد  موالي  حي  بتجزئة  اإلآتلاعي 
بقعة رقم 269 بلوك م العيون، تقرر 

ما 0لي :

قبول تقريراملصفي وإبراء ذمته.
الحل النهائي للشركة.

السجل  من  الشركة  حذف 
التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  0نا0ر  212   27 بتاريخ 

.212 /285
458 P

SOFTRADEM
SARL

SOFTRADEM إعالن إغالق شركة 
SARL

على إثر القرار الذئ اتخذه شركاء 
الشركة أعاله تم ما 0لي :

برقم  الكائن  الشركة  إغالق فرع 
حي  اسلاعيل،  موالي  زنقة   ،27

تيعاللين، جنيفر7.
مهلة املسيف للفرع واكتفائه  إنهاء 

بتسييف الشركة األم.
تشطيب أنشطة الفرع من آدول 

الضرائب.
تم اإل0داع القانوني لدى مصلحة 
السجل التجاري باملحكلة اإلبتدائية 
رقم  2/ 212  تحت  بخنيفر7 

السجل التجاري عدد   5 .
بلثابة إعالن وبيان

459 P

األستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء
67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

15.22.82. 8.99

15.22.82.25.25.88

الفاكس : 5.72 .15.22.82

HABITA CENTER
S.A.R.L A.U

شركة محدود7 املسؤولية
 بشريك وحيد

رأسلال إآتلاعي : 5.111.111 
درهم

62 زاوية شارع انفا مع شارع 
موالي 0وسف الطابق الثالث

 رقم 32، الدارالبيضاء
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السجل التجاري :   2117

التعريف الضريبي 32732 71

تفويت حصص إآتلاعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
التدالوي  رشيد  محلد  األستاذ 
0نا0ر   5 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثق 

فوت السيد عبد املولى رتيب   212 

آليع حصصه اإلآتلاعية واملقدر7 

التي  إآتلاعية  حصة   51.111 ب 

 HABITA CENTER 0لتلكها في شركة

. S.A.R.L A.U

بلكتب  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 

تحت عدد 762396.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

460 P

األستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء
67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

15.22.82. 8.99

15.22.82.25.25.88

الفاكس : 5.72 .15.22.82

 IMMO COMPANY
S.A.R.L.A.U

شركة محدود7 املسؤولية

 بشريك وحيد
رأسلال إآتلاعي : 11.111  درهم

62 زاوية شارع انفا مع شارع موالي 

0وسف الطابق الثالث رقم 32 

الدارالبيضاء

السجل التجاري 3 2117

التعريف الضريبي 39799 71

تفويت حصص إآتلاعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
التدالوي  رشيد  محلد  األستاذ 
0نا0ر   5 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثق 

فوت السيد عبد املولى رتيب   212 

 آليع حصصه اإلآتلاعية واملقدر7 

إآتلاعية  حصة    .111 ب   

 IMMO شركة  في  0لتلكها  التي 

وذلك   .  COMPANY S.A.R.L A.U

لفائد7 السيد7 هند رتيب.

بلكتب  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 

تحت عدد 762718.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

461 P

األستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

15.22.82. 8.99

15.22.82.25.25.88

الفاكس : 5.72 .15.22.82

 MEDIA PROMOTION

S.A.R.L.A.U

شركة محدود7 املسؤولية

 بشريك وحيد

رأسلال إآتلاعي : 35.111.111 

درهم

62 زاوية شارع انفا مع شارع موالي 

0وسف الطابق الثالث رقم 32 

الدارالبيضاء

السجل التجاري 731375

التعريف الضريبي 37758276

تفويت حصص إآتلاعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

التدالوي  رشيد  محلد  األستاذ 

0نا0ر   5 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثق 

فوت السيد عبد املولى رتيب   212 

آليع حصصه اإلآتلاعية واملقدر7 

إآتلاعية  حصة   25.581 ب 

 MEDIA شركة  في  0لتلكها  التي 

PROMOTION S.A.R.L A.U . وذلك 

لفائد7 السيد7 هند رتيب.

بلكتب  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 

تحت عدد 762719.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

462 P

األستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

15.22.82. 8.99

15.22.82.25.25.88

الفاكس : 5.72 .15.22.82

 BELARDI TAGNAOUTI
 TAOUI
SARL

PAR ABREVIATION BTT
شركة محدود7 املسؤولية 

رأسلال إآتلاعي : 1.111.111  
درهم

28زنقة الغضفة الطابق األر�سي 
مكتب رقم   املعاريف الدارالبيضاء 

السجل التجاري  31682
التعريف الضريبي 78711 5 

رفع رأسلال الشركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
األستاذ محلد رشيد التدالوي موثق 
ديسلبف    7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
 BELARDI 2121 قرر الشركاء بشركة
 TAGNAOUTI TAOUI  SARL PAR

. ABREVIATION BTT
من  الشركة  رأسلال  رفع 
1.111.111  درهم إلى 11.111 .7  

درهم.
القانون  على  تعد0الت  إدجال 

األسا�سي للشركة.
بلكتب  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 
باملحكلة  الشركة  تسجيل  وتم 
عدد  تحت  بالدرالبيضاء  التجارية 

.7627 1
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

463 P

د0وان األستاذ7 إ0لان بالغي

موثقة

BOYOUTE LIL ISKANE
ش.م.م بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111.11 درهم
مقرها اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 

1   زنقة شراد7 طابق السفلي درب 
لوبيال بوركون
تأسيس شركة

تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة بالغي  ا0لان  األستاذ7 

القانون  إنشاء  تم  بالدارالبيضاء   
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود7 تتليز بالخصائص التالية :
 BOYOUTE LIL  : التسلية 
مسؤولية  ذات  شركة   ISKANE

محدود7 بشريك وحيد.
الهدف :

اإلنعاش العقاري.
املقر اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 1   
زنقة شراد7 طابق السفلي درب لوبيال 

بوركون.
رأسلال الشركة : رأسلال الشركة 
إلى  مجزأ  درهم    11.111.11 هو 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111

تصبح كلا 0لي :
  .111 العنابي  عثلان  السيد 

حصة.
املجلوع : 111.  حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
ويلكن  التجاري  بالسجل  تقييدها 
طبقا  مسبقا  حلها  أو  تلد0دها 

لللقتضيات القانونية.
من  مسيف7  الشركة   : التسييف 
طرف السيد عثلان العنابي وملد7 غيف 

محدود7.
توقيع  :حق  اإلآتلاعي  التوقيع 
السيد  إلى  مخول  الشركة  عقود 

عثلان العنابي.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 27 0نا0ر  212 

تحت رقم 762871.
للنسخة والبيان

األستاذ7 ا0لان بالغي

464 P

د0وان األستاذ7 إ0لان بالغي
موثقة

ROUAMI
ش.م.م بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111.11 درهم
مقرها اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 

1   زنقة شراد7 طابق السفلي درب 
لوبيال بوركون
تأسيس شركة

تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة بالغي  ا0لان  األستاذ7 
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القانون  إنشاء  تم  بالدارالبيضاء 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود7 تتليز بالخصائص التالية :

ROUAMI شركة ذات   : التسلية 

مسؤولية محدود7 بشريك وحيد.

الهدف :

اإلنعاش العقاري.

املقر اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 1   

زنقة شراد7 طابق السفلي درب لوبيال 

بوركون.
رأسلال الشركة : رأسلال الشركة 

إلى  مجزأ  درهم    11.111.11 هو 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111

تصبح كلا 0لي :

السيد أمين روحاب 111.  حصة.

املجلوع : 111.  حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

ويلكن  التجاري  بالسجل  تقييدها 

طبقا  مسبقا  حلها  أو  تلد0دها 

لللقتضيات القانونية.

من  مسيف7  الشركة   : التسييف 

طرف السيد أمين روحاب وملد7 غيف 

محدود7.

توقيع  :حق  اإلآتلاعي  التوقيع 

عقود الشركة مخول إلى السيد أمين 

روحاب.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 22 0نا0ر  212 

تحت رقم 762261.
للنسخة والبيان

األستاذ7 ا0لان بالغي

465 P

LOUAYE TRANSPORT شركة
 SARL AU

ذات الرأسلال : 11.111.11  درهم

مقرها اإلآتلاعي : النصر III علار7 ج 

شقة 7 آلاعة عين عتيق تلار7

السجل التجاري رقم : 17937 

الوحيد  املساهم  لقرارات  وفقا 

قرر   ،2121 ديسلبف   27 ليوم 

التفكيك املسبق للشركة وتصفيتها.

السيد  للتصفية  كلأمور  عين 
الشركة  مسيف  سعيد،  العرو�سي 
 21 شارع املقاومة شقة  القاطن  9 
بجليع  تلتيعه  مع  الرباط،  املحيط 
عللية  إنهاء  قصد  الصالحيات 
واألصول  املوارد  وتحقيق  التصفية 

املوآود7.
 III حدد مقر التصفية في النصر 
آلاعة عين عتيق   7 علار7 ج شقة 

تلار7.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت  0نا0ر  212   27 بتاريخ 

.616
466 P

 STE. HAFED RAYANE
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها : 11.111.11  درهم

املقر اإلآتلاعي : 5  شارع األبطال، 
الشقة رقم 7 أكدال الرباط

السجل التجاري رقم 77673  
الرباط

تعيين مسيف7 آد0د7
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 STE. HAFED لشركة  العادي  الغيف 
ذات  شركة   RAYANE TRANS

مسؤولية محدود7، تقرر ما 0لي :
حافظ،  رؤية  السيد7  تعيين 

مسيف7 آد0د7 ملد7 غيف محدود7.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 77673 .
467 P

SCORE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها : 7.111.111.11 درهم

املقر اإلآتلاعي : كلم 5، العصام، 
طريق طنجة رقم   القنيطر7

السجل التحاري  2928 القنيطر7
هبة حصص إآتلاعية

وتعيين مسيف آد0د
بلكتب  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق  الحضراتي،  محلد  األستاذ 

بالقنيطر7 بتاريخ  2 ديسلبف  212، 
شركة ذات    SCORE AUTO لشركة 

مسؤولية محدود7، تقرر ما 0لي :
إآتلاعية  حصة   21.111 هبة 
ملك  في  للحصة  درهم    11 بقيلة 
الحامل  كريم،  صافيوي  السيد 
 D717175 رقم  الوطنية  للبطاقة 
صافيوي  السيد  أجيه  لفائد7 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  حليد، 
لتصبح شركة ذات   D718727 رقم 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.
وقد أصبح رأسلال الشركة موزع 

كالتالي :
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
الشركة في مبلغ 7.111.111.11 درهم 
71.111 حصة إآتلاعية  مقسم إلى 
محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 71.111 حليد  صافيوي  السيد 

حصة.
حليد،  صافيوي  السيد  تعيين 
غيف  ملد7  للشركة  آد0د  مسيف 

محدود7.
من  و2    7،6،3 الفصول  تغييف 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
السجل  بالقنيطر7  اإلبتدائية 

التجاري  2928.
468 P

 SOCIETE GROUPE
SCOLAIRE LE RIVAGE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدود7
املقر اإلآتلاعي : 17 ، إقامة مارند 

الشطر   ر2 الصخيفات
السجل التجاري رقم 25875  تلار7

تسييف حر ألصل تجاري
بلكتب  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق  الحضراتي،  محلد  األستاذ 
 2121 أكتوبر   9 بتاريخ  بالقنيطر7 
لشركة   2121 ديسلبف  و6  
 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE
ذات  شركة   LE RIVAGE PRIVE

مسؤولية محدود7 ، تقرر ما 0لي :

امتية  األطراف  بين  اإلتفاق  تم 

أسلاؤهم، على ما 0لي :

مدارس  مجلوعة  شركة  تلنح 

طرف  من  امللثلة  الخاصة  الريفاج 

الحامل  آلال،  اوشروخ  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم AD78727 إلى 

السيد الشيبي ند0ر، الحامل للبطاقة 

.AB375333 الوطنية رقم

التجاري  لألصل  الحر  التسييف 

الكائن بالصخيفات، 17  إقامة مارند 

كلدرسة  واملستغل  الشطر  ر2، 

جصوصية للتعليم األولي واإلبتدائي، 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 

اإلبتدائية بتلار7 تحت رقم 25875 ، 

سنوات قابلة   (5( وذلك ملد7 جلس 

للتجد0د بطريقة ضلنية تبتدئ من 

فاتح أكتوبر 2121، قابلة للتجد0د.

  25875 رقم  التجاري  السجل 

تلار7.

469 P

BRAIN & SHOULDERS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

املقر اإلآتلاعي : 5 ، زنقة سبو، 

مركز املعامالت ال شوب، مكتب رقم 

  الطابق الخامس القنيطر7

السجل التجاري رقم 57129 

القنيطر7

 تعيين مسيف آد0د
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 BRAIN & لشركة  العادي  الغيف 

SHOULDERS شركة ذات مسؤولية 

محدود7، تقرر ما 0لي :

قبيبي  حنان  السيد7  تعيين 

رقم  الوطنية،  للبطاقة  الحاملة 

غيف  ملد7  مسيف7 آد0د7   G39 62 

محدود7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطر7  اإلبتدائية 

175 8 بتاريخ 25 0نا0ر  212.

470 P
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LA SOCIETE GHAN TRANS
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111.11  درهم

املقر اإلآتلاعي : تجزئة الورود

 رقم 28 الخليسات

تأسيس شركة 
املسجل  العرفي  للعقد  تبعا 

سبتلبف   28 بتاريخ  بالقنيطر7، 

تم وضع قوانين الشركة ذات   2121

الخصائص التالية :

 LA SOCIETE GHAN  : التسلية 

.TRANS S.A.R.L

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7.

الورود  تجزئة   : اإلآتلاعي  املقر 
رقم 28 الخليسات.

موضوع الشركة :

 نقل املستخدمين.
رأسلال الشركة : حدد الرأسلال 

درهم مقسلة    11.111.11 في مبلغ 

حصة إآتلاعية من فئة    111 إلى 

درهم للواحد7 محرر7 بكاملها،    11

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي:

سفيان البزاز 25.111.11 درهم.

 25.111.11 كوركور  اسلاعيل 

درهم.

 25.111.11 بوراس  الخطاب 

درهم.

 25.111.11 اوهتيت  سفيان 

درهم.

املد7 : 99 سنة.

تسييف  أسند   : والتسييف  اإلدار7 

البزاز،  سفيان  السيد  إلى  الشركة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X362365 عدد

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالخليسات،  اإلبتدائية  باملحكلة 

وتم   2121 ديسلبف    7 بتاريخ 

تسجيلها تحت رقم 53 29.

471 P

ITRAGE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111.11  درهم

املقر اإلآتلاعي : تجزئة األمل توسعي 
رقم 973، متجر رقم 2 القنيطر7

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدود7  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 ITRAGE  : التسلية 

.IMMOBILIER SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد .
األمل  تجزئة   : اإلآتلاعي  املقر 
 2 رقم  متجر   ،973 رقم  توسعي 

القنيطر7.
موضوع الشركة :

منعش عقاري.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة    11.111.11 في مبلغ 
حصة إآتلاعية من فئة    111 إلى 
درهم للواحد7 محرر7 بكاملها،    11
مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي:
  111 وحسون  ابراهيم  السيد 

حصة.
املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند إلى السيد ابراهيم 
وحسون.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة اإلبتدائية بالقنيطر7، تحت 

رقم  5832.
472 P

 SOCIETE MAROCAINE
 D’EQUIPEMENTS

DISTRIBUTION SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7
املقر اإلآتلاعي : 7، زنقة أبي 
تلام،مكتب رقم 6 القنيطر7
تفويت حصص إآتلاعية

تعيين مسيف آد0د
توسيع نشاط الشركة 
وتحويل املقر اإلآتلاعي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الغيف العادي، تقرر ما 0لي :

51 حصة  املصادقة على تفويت  

إآتلاعية في ملك السيد بن كيفان 

محلد، و51  حصة إآتلاعية في ملك 

لفائد7 السيد   ، السيد7 غنام سار7 

بن كيفان سفيان،لتصبح شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.

غنام  السيد7  استقالة  قبول 

سار7 من مهام تسييف الشركة وتعيين 

السيد بن كيفان سفيان، مسيف وحيد 

للشركة.

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

تنظيف  في  املقاولة  نشاط  بإضافة 

املحالت واملكاتب.

للشركة  اإلآتلاعي  املقر  تحويل 

زاوية شارع محلد  الجد0د  املقر  إلى 

 ،5 الشقة  القري،  الخامس ومحلد 

علارC 7، مركز السالم القنيطر7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطر7  اإلبتدائية 

81972 بتاريخ 9  0نا0ر  212.

473 P

STE. AUTRE PLAN
شركة ذات املسؤولية املحدود7

املقر اإلآتلاعي : زاوية شارع موالي 

عبد العزيز وزنقة املر�سى، إقامة 

البيفال A، مكتب رقم 8 القنيطر7

السجل التجاري رقم 55627 

القنيطر7

توسيع نشاط الشركة 
وتحويل املقر اإلآتلاعي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 AUTRE PLAN الغيف العادي، لشركة
شركة ذات املسؤولية املحدود7 تقرر 

ما 0لي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط :

اإلحتفاظ  مع  الشركات  توطين 

بنشاط اإلستشار7 في التسييف.

للشركة  اإلآتلاعي  املقر  تحويل 
موالي  شارع  زاوية  الجد0د  املقر  إلى 

إقامة  املر�سى،  وزنقة  العزيز  عبد 

البيفال A، مكتب رقم 8 القنيطر7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطر7  اإلبتدائية 

81973 بتاريخ 9  0نا0ر  212.
474 P

ETUDE MAITRE MOHAMED EL FAKIR

NOTAIRES

 GROUPE CONSTRUCTION
LOGEMENT HANI

SARL
تفويت الحصص االآتلاعية
 وتعيين مسيف آد0د للشركة

بلقت�سى عقد توثيقي محرر من 
موثق  الفقيف،  طرف االستاذ محلد 
 ،2121 نونبف    1 بتاريخ  بالقنيطر7، 
وهبت السيد7 ازوفري فاطلة لفائد7 
السيد هاني عابد والسيد7 هاني رقية 
 9111 بقيلة  اآتلاعية  حصة   91
درهم، التي تللكها في الشركة املسلا7 
 STE GROUPE  CONSTRUCTION
LOGEMENT HANI SARL، مسجلة 
بالقنيطر7  االبتدائية  باملحكلة 

بالسجل التحليلي رقم 52919.
محرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
الفقيف،  محلد  االستاذ  طرف  من 
نونبف    1 بتاريخ  بالقنيطر7،  موثق 
2121، تم تعيين السيد7 هاني رقية، 
 GROUPE لشركة  مسيف7  بصفتها 
 CONSTRUCTION  LOGEMENT
HANI SARL AU ، املسجلة باملحكلة 
بالسجل  بالقنيطر7  االبتدائية 
التحليلي رقم 52919، تبعا الستقالة 

السيد7 ازوفري فاطلة.
بتاريخ القانوني  اال0داع   تم 
  2 0نا0ر 2121، تحت رقم 128 8.

475 P

STE FRONTLINE
شركة ذات  املسؤولية املحدود7

راسلالها : 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي : 23 انوال علار7 
فلوري   ، مكتب رقم 7 ميلوزا 

القنيطر7
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم  بالقنيطر7، 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدود7 ذات املواصفات التالية :
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 STE F FRONTLINE  : التسلية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود7.

23، شارع انوال  املقر االآتلاعي : 

 7 رقم  مكتب  فلوري   ،  علار7 

ميلوزا القنيطر7.

تاآر مستورد   : موضوع الشركة 

بائع بالجللة وكراء االالت الصناعية.
راسلال  حدد   : الشركة  راسلال 

درهم،    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    111 الى  مقسم 

محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 

بكاملها، مكتتبة، موزعة على الشركاء 

كالتالي :

 811  ... لحفيظ  رضوان  السيد 

حصة.

السيد ميف محسن ... 211 حصة.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند الى السيد رضوان 

لحفيظ.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7، تحت 
رقم 58733 بتاريخ 25 0نا0ر  212.

476 P

 STE MOROCCO

 EQUIPEMENTS

INDUSTRIELS
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم
زنقة  و7   3  : االآتلاعي  مقرها 

آبالة، غاندي ولبنان، مكتب رقم 3 

علارC 7 اقامة فاتين القنيطر7

 7998  : رقم  التجاري  السجل 

القنيطر7

الحل املبكر وقفل الشركة
والتشطيب على السجل التجاري

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ديسلبف    5 بتاريخ  العادي  الغيف 

2121، تقرر ما 0لي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 
للشركة.

رضوان،  لحفيظ  السيد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة.

تحد0د مقر تصفية الشركة باملقر 
االآتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 
 31 بتاريخ  بالقنيطر7  االبتدائية 
ديسلبف 2121، تحت رقم 9 817.

477 P

STE MAGHOKA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7
بشريك وحيد

مقرها االآتلاعي : الطابق السفلي 
زاوية شارع محلد الخامس وشارع 

78 ، القنيطر7
اعالن قانوني

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في  االمضاءات  مصحح  ومسجل، 
تم  القنيطر7  في   2121 0ونيو     
اعداد القانون االسا�سي لشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد باملليزات التالية :
 STE  : الشركة  تسلية 

.MAGHOKA SERVICE
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
بشريك  املحدود7  املسؤولية  ذات 

وحيد.
الطابق   : املقر االآتلاعي للشركة 
السفلي زاوية شارع محلد الخامس 

وشارع 78 ، القنيطر7.
في  الغرض من الشركة   : الهدف 
مباشر  بشكل  جارآه،  او   املغرب 
او غيف مباشر، سواء لنفسها او لغيفها 

او مساهلة في :
مقاول نقل البضائع ومقاول ادار7 

االستغالل الزراعي.
العلليات  آليع  عام،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدماتية  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبطة  آليعها لحساب الشركة، 
بشكل مباشر او غيف مباشر بالهدف 

االآتلاعي لتطوير الشركة.

في الشركة  مد7  حددت   :  املد7 

 99 سنة منذ تاريخ التاسيس.
راسلال  حدد   : الشركة  راسلال 

درهم مقسلة    11.111 الشركة في 

على 111  حصة من فئة 11  درهم 

للحصة الواحد7 موزعة كالتالي :

  11.111  ..... السيد مغى احلد 

درهم .... 111  حصة اآتلاعية.

الوحيد  الشريك   : الراسلال 

السيد مغى احلد :

  11.111 مجلوعه  ما  0لتلك 

حصة    111 يعادل  ما  درهم 

اآتلاعية.

الشركة يسيفها السيد   : التسييف 

مغى احلد وذلك ملد7 غيف محدود7.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

السجالت  بلصلحة  االبتدائية 

بتاريخ القنيطر7  ملد0نة   التجارية  

5  اكتوبر 2121 تحت رقم 79662.
اال0داع والبيان

478 P

STE SCORPIOS
شركة محدود7 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 1.111  درهم

مقرها االآتلاعي : رقم 8 اقامة 

مربييا الطابق الثاني شقة رقم 6 

عين الشقف فاس

نقل مقر الشركة
على اثر الجلع العام الغيف العادي 

 ،2121 نونبف   7 بتاريخ  املنعقد 

لشركاء  العامة  الجلعية  قررت 

محدود7  شركة   SCORPIOS شركة 

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها  درهم،    1.111 راسلالها  
االآتلاعي  رقم 8 اقامة مربييا الطابق 

الشقف  عين   6 رقم  شقة  الثاني 

فاس، ما 0لي :

شارع    2  : الى  نقل مقر الشركة 

شقة  النخيل  اقامة  امللكي  الجيش 
رقم 7  القنيطر7.

القانون  من   7 البند  تعد0ل 

االسا�سي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
نونبف   25 بتاريخ  بالقنيطر7  التجاري 

2121، تحت رقم 58715.
479 P

 STE ZAIMI MED
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : رقم 2378 تجزئة 
الحداد7 طريق مهد0ة محل رقم   

القنيطر7
تاسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
0نا0ر  212،    2 بتاريخ  بالقنيطر7 
لشركة  االسا�سي  القانون  حرر 
محدود7 املسؤولية تحلل املواصفات 

التالية :
 STE ZAIMI MED  : التسلية 

.IMMOBILIER SARL
 : الشركة  هدف   : الهدف 
االشغال  في  مقاولة  عقاري،  منعش 
البضائع  نقل  في  ومقاولة  املختلفة 

واللوآستيك.
املقر االآتلاعي : رقم 2378 تجزئة 
رقم    محل  مهد0ة  طريق  الحداد7 

القنيطر7.
املد7 : 99 سنة.

راسلال االآتلاعي : حدد راسلال 
درهم موزع على    11.111 مبلغ  في 
درهم    11 بقيلة  حصة    111
للحصة الواحد7 موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
 611  .... عي�سى  زعيمي  السيد 

حصة.
 211  .... محلد  زعيمي  السيد 

حصة.
 211  ..... انس  زعيمي  السيد 

حصة.
املجلوع ....... 111  حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : االدار7 
املسيف الوحيد : السيد زعيمي محلد.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.
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النشاء    %  5 تقتطع   : الحصص 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  بالقنيطر7  التجاري 

 212، تحت رقم 58767.
480 P

STE MANANA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7

راسلالها : 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي :  1  شارع موالي 
عبد العزيز اقامة الصنوبر، مكتب 

رقم 7 القنيطر7 
تاسيس شركة

بالقنيطر7  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  تم  0نا0ر  212،  بتاريخ  2 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدود7 ذات املواصفات 

التالية :
 STE MANANA  : التسلية 

.SERVICES SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.
املقر االآتلاعي :  1  شارع موالي 
مكتب  الصنوبر،  اقامة  العزيز  عبد 

رقم 7 القنيطر7.
موضوع الشركة : منعش عقاري، 
نقل  البناء،  او  املختلفة  االشغال 
له  ما  كل   عامة  وبصفة  البضائع 

عالقة بنشاط الشركة.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
اآتلاعية  حصة    111 الى  مقسم 
محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيد جيي انوار ...... 511 حصة.
 511  ...... الحسني محلد  السيد 

حصة.
املد7 : 99 سنة.

جيي  السيد  الى  أسند   : التسييف 
انوار.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 58537، بتاريخ 28 0نا0ر  212.
481 P

STE SANIVIL
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد
راسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي :  1  شارع موالي 
عبد العزيز اقامة الصنوبر، مكتب 

رقم 7 القنيطر7 
تاسيس شركة

بالقنيطر7  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  تم  0نا0ر  212،    8 بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدود7 ذات املواصفات 

التالية :
STE SANIVIL SARL.  : التسلية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد.
املقر االآتلاعي :  1  شارع موالي 
مكتب  الصنوبر،  اقامة  العزيز  عبد 

رقم 7 القنيطر7.
االشغال   : الشركة  موضوع 
املختلفة او البناء، عقاقيف، التجار7،  
وبصفة عامة كل  ما له عالقة بنشاط 

الشركة.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
اآتلاعية  حصة    111 الى  مقسم 
محرر7  للواحد7،  درهم    11 بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 ...... السيد بوليدام عبد الصلد 

111  حصة.
املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند الى السيد بوليدام 
عبد الصلد.

من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 58773، بتاريخ 27 0نا0ر  212.
482 P

 STE YAAGOUB ASPHALTE
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ  الشركة  طرف  من  املنعقد 

تقرر من طرف   ،21 9 سبتلبف   27

شريكها الوحيد ما 0لي :

تحويل املقر االآتلاعي الى العنوان 

التالي :

ماج رقم   تجزئة حوض الحلامة 
رقم 67 الصخيفات.

11  درهم  251 حصة ب  تفويت 

يعكوب  السيد  طرف  من  لحصة 

محلد لفائد7 السيد نبيل يعكوب أي 

25 %  من رأسلال الشركة.

تغييف الشكل القانوني لشركة من 

.SARL الى  SARL AU

ليشلل  الشركة  نشاط  توسيع 

ا0ضا »نقل البضائع لحساب الغيف».

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

0وليو    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 15772 .

483 P

 STE MEDIA NETWORK

FUND
شركة مساهلة 

رأسلالها : 9.511.111 درهم 

مقرها االآتلاعي : الدارالبيضاء، 

حي بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس 

السجل التجاري رقم :  277.73 

الدارالبيضاء

الغيف  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 ،2121 نونبف   27 العادي املنعقد في 

تقرر كلا 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 2 6 بالدارالبيضاء،  املتواآد حاليا 

شارع الزرقطوني الى العنوان التالي :

ملتقى  حي بالطو،  الدارالبيضاء، 

الطابق  عبد املومن وزنقة موريللو، 

الخامس.

من   7 للفصل  موازي  تعد0ل 

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 28 0نا0ر  212، 

تحت رقم  76315.
قصد النشر واالعالن

484 P

STE AGRIDRISS
شركة محدود7 املسؤوليسة

ذات الشريك الوحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 

تم   ،2121 نونبف   3 تاوآطات بتاريخ 

للشركة،  االساسية  القوانيين  وضع 

والتي تحلل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد.

.STE AGRIDRISS : اسلها

املواد  وتوزيع  استيفاد   : هدفها 

االستعلال الفالحي.

بائع املواد الفالحية.

بائع االسلد7 بالتقسيط.

االستغالل الفالحي.

استيفاد االالت واالآهز7 الفالحية.

االستيفاد والتصد0ر.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغيف  العقارية 

مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

بكل  أو  اعاله  املذكور7  باالهداف 

هدف اجر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

لللساهلة في تنلية الشركة تحت أي 

شكل من االشكال.

مقرها : تعاونية العباسية آلاعة 

لقصيف عين تاوآطات.

من 0وم  سنة ابتداء   99  : أمدها 

التأسيس.

درهم    11.111  : رأسلالها 

بقيلة  حصة    111 الى  مقسلة 

11  درهم للواحد7، منحت آليعها 

للسيد ادريس سللاني.

غيف  وملد7  الشركة  0د0ر   : ادارته 

محدد7 السيد ادريس سللاني.
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من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في متم شهر ديسلبف 

من كل سنة.

: 0قتطع من االرباح  توزيع االرباح 

االحتياط  أآل  من    %  5 الصافية 

الباقي من االرباح الصافية  القانوني. 

حسب  املشاركين  على  توزع 

الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بلكناس 0وم 8 0نا0ر  212، 

تحت رقم 9  .

 5 897 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 8 0نا0ر  212.

485 P

STE GENRES PLANTES
شركة محدود7 املسؤوليسة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 

تم  0نا0ر  212،   7 تاوآطات بتاريخ 

للشركة،  االساسية  القوانيين  وضع 

والتي تحلل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7.

.STE GENRES PLANTES : اسلها

التجليل  مواد  بيع   : هدفها 

بالتقسيط.

بيع مواد التجليل بالجللة.

التجار7 عامة.

استيفاد والتصد0ر.

استيفاد مواد التجليل.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغيف  العقارية 

مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

بكل  أو  اعاله  املذكور7  باالهداف 

هدف اجر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

لللساهلة في تنلية الشركة تحت أي 

شكل من االشكال.

شقة بالطابق االول بحي   : مقرها 

وليلي رقم 315 عين تاوآطات.

من 0وم  سنة ابتداء   99  : أمدها 

التأسيس.

درهم    11.111  : رأسلالها 

مقسلة الى 111  حصة بقيلة 11  

درهم للواحد7، موزعة كالتالي :

السيد عبد املجيد علراني .... 511 

للواحد7  درهم    11 بقيلة  حصة 

51.111 درهم.

 511  ... السيد اسلاعيل علراني 

للواحد7  درهم    11 بقيلة  حصة 

51.111 درهم.

درهم    11 بقيلة  حصة    111

للواحد7 11  درهم.

غيف  وملد7  الشركة  0د0ر   : ادارته 

محدد7 السيد عبد املجيد علراني.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في متم شهر ديسلبف 

من كل سنة.

: 0قتطع من االرباح  توزيع االرباح 

االحتياط  أآل  من    %  5 الصافية 

الباقي من االرباح الصافية  القانوني. 

حسب  املشاركين  على  توزع 

الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

تم اال0داع القانوني لدى املحكلة 

0نا0ر   21 0وم  بلكناس  التجارية 

 212، تحت رقم 312.

رقم  99 5  التجاري  السجل 

بتاريخ 21 0نا0ر  212.

486 P

STE KAOUKAB AKHDAR
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد
رأسلال 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : حي ولي العهد 
شارع الوفاق رقم 6  العيون

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 سبتلبف   7 بتاريخ  بالعيون 

للشركة  العامة  الجلعية  قررت 

ذات  املحدود7  املسؤولية  ذات 

 STE KAOUKAB الوحيد  الشريك 

ب  0قدر  رأسلال  ذات   ،AKHDAR

درهم والذي 0وآد مقرها    11.111

االآتلاعي ب :

الوفاق رقم  العهد شارع  حي ولي 
6  العيون ما 0لي :

تحويل املقر االآتلاعي من : حي ولي 
العيون    6 العهد شارع الوفاق رقم 
االر�سي  الطابق   7 رقم  متجر   : الى 

علار7 اكدال 212 عين تاوآطات.
الى  االآتلاعي  الهدف  توسيع 

االنشطة التالية :
مقاول في تركيب الكهرباء.
تحيين القانون االسا�سي.

مسائل مختلفة.
كتابة  لدى  القانوني  اال0داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  0نا0ر  212،   8 بتاريخ 

.212 /76
487 P

STE ZAGRINE
شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد
رأسلال 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : دوار ا0ت مو�سى 
ا0ت لحسن ا0وسف آلاعة لقصيف 

عين تاوآطات
عين  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 نونبف   26 بتاريخ  تاوآطات 
قررت الجلعية العامة للشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 
ذات   ،STE ZAGRINE الوحيد 
درهم    11.111 ب  0قدر  رأسلال 

والذي 0وآد مقرها االآتلاعي ب :
لحسن  ا0ت  مو�سى  ا0ت  دوار 
عين  لقصيف  آلاعة  ا0وسف 

تاوآطات، ما 0لي :
الى  االآتلاعي  الهدف  توسيع 

االنشطة التالية :
االستيفاد والتصد0ر.

حدف النشاط التالي :
بيع املواد الكيليائية بالتقسيط.

تحيين القانون االسا�سي.
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اال0داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 
بتاريخ 5 0نا0ر  212، تحت رقم 77.

488 P

STE AZ JOB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7
بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي : محل تجاري رقم 
5  علار7 رقم 7 اقامة معلور7 2 

سال الجد0د7
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
قد  0نا0ر  212،    7 بتاريخ  في سال 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدود7 بشريك وحيد يهدف نشاطها 
التصليم،  جدمات   : االآتلاعي 

التجار7 استيفاد وتصد0ر.
رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 الى  مقسلة 

11  درهم للحصة الواحد7.
 .... زمزاوي  الصلد  عبد  السيد 

111  حصة.
املد7 نشاط شركة 99 سنة ابتداء 
تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس  من 

وضع السجل التجاري.
من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
  5 رقم  تجاري  محل   : مقرها 
سال   2 اقامة معلور7   7 علار7 رقم 

الجد0د7.
تحت تسييف : السيد عبد الصلد 

زمزاوي.
 : التجاري  بالسجل  مسجلة 

.32819
489 P

 STE AL HAMRA
 CARRELAGE

 SARL AU
   شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد
راسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 36  الطابق 2 
شقة رقم 7 زنقة القاهر7 كومتفاف 

  تلار7
تاسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

تم وضع قوانين   ،2121 ديسلبف   22

الشركة ذات املليزات التالية :
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 STE AL HAMRA  : التسلية 

.CARRELAGE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

وحيد.

مقاولة   : االآتلاعي  الغرض 

آليع  بيع  والبناء،  العامة  أشغال 

انواع الزليج.

العلليات  آليع  عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية 

بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف  مباشر7  غيف  او  مباشر7 

االآتلاعي وبجليع االهداف املشابهة.

املد7 : حددت في 99 سنة.

 2 الطابق    36: االآتلاعي  املقر 
شقة رقم 7 زنقة القاهر7 كومتفاف   

تلار7.

الراسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة    111 الى  مقسلة  درهم 

11  درهم مقسلة  قيلة كل واحد7 
طارق  السيد  الوحيد  الشريك  على 

الحيلر.

تسيف الشركة من طرف   : االدار7 

السيد طارق الحيلر.

كتابة  لدى  القانوني  اال0داع  تم 

بتلار7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212،   26 بتاريخ 

. 3 819

490 P

شركة بورجال للنقل
بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

وطبقا للقوانين   ،2121 ديسلبف    5
القانون  وأساسا  العلل  بها  الجاري 

رقم 96-5.

االسم : إن الشركة املعنية تحلل 

اسم بورآال للنقل.

املوضوع : نقل البضائع للغيف وبيع 

املوا�سي.

مقر الشركة : حي اكوناف الناظور.
راسلال  حدد   : الشركة  راسلال 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

اآتلاعية  حصة    11 الى  مقسم 

بقيلة 111  درهم لكل واحد7.

الشركة  مد7   : الشركة  مد7 

محدد7 في 99 سنة.

السنة  حددت   : املالية  السنة 
أول  من  تبتدئ  شهرا    2 في  املالية 

كل  من  ديسلبف  في  3  وتنتهي  0نا0ر 

سنة.

االرباح  تقتطع   : االرباح  تحد0د 

النشاء   %  5 بنسبة  املالية  السنة 

االموال االحتياطية  القانونية.

بورآال  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  مسيفا  ميلون 

محدود7.

تتحلل  الشركة  ان   : التوقيع 

مسؤولية تجاه توقيع السيد بورآال 

ميلون.

إن اال0داع القانوني سجل بلكتب 
ضبط باملحكلة االبتدائية بالناظور 

بتاريخ 8 0نا0ر  212 رقم 63.

491 P

STE MABANI EL JADIDA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود7

تفويت حصص 
تعيين مسيف وحيد للشركة

بلقت�سى عقد رسمي تلقاه االستاذ 
رياض سباطة، موثق ببفشيد، بتاريخ 

تفويت  تم   ،21 9 ديسلبف    6

طرف  من  اآتلاعية  حصة   511

السيد حليد العزيز الحامل لبطاقة 

 M7863 رقم  الوطنية  التعريف 

لفائد7 السيد 0وسف شوحو الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

شركة  في  0للكها  التي   ،S3287 2

MABANI EL JADIDA SARL، شركة 
رأسلالها  محدود7،  مسؤولية  ذات 

االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111

تجزئة  االول  الطابق   7 رقم  الشقة 

املهدي الجد0د7.

بلقت�سى عقد رسمي تلقاه االستاذ 
رياض سباطة، موثق ببفشيد، بتاريخ 

باقي  تفويت  تم   ،2121 0ونيو   25

في  وامللثلة  االآتلاعية  الحصص 

طرف من  اآتلاعية  حصة   511

 السيد حليد العزيز الحامل لبطاقة 
 M7863 رقم  الوطنية  التعريف 
لفائد7 السيد 0وسف شوحو الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
شركة  في  0للكها  التي   ،S3287 2
MABANI EL JADIDA SARL شركة 
رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود7، 
االآتلاعي  ومقرها  درهم    11.111
الشقة 7 الطابق االول تجزئة املهدي 

الجد0د7.
العام  الجلع  ملحضر  طبقا 
االستثنائي بتاريخ 27 نونبف 2121، تم 

مالحضة وتقرير ما 0لي :
شوحو  0وسف  السيد  امتالك 
آليع الحصص االآتلاعية وامللثلة 
111  حصة اآتلاعية من قيلة  في 

11  درهم للحصة.
انسحاب السيد حليد العزيز من 

منصبه كلسيف للشركة.
شوحو  0وسف  السيد  تعيين 

بصفته املسيف الوحيد للشركة.
الفصول  تعد0ل  تم  لذلك  وتبعا 
االسا�سي  القانون  من  و2   و7   6

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   25727 رقم  تحت  بالجد0د7 

7  ديسلبف 2121.
للخالصة واالشار7

492 P

 STE JET LOUNGE
SARL

رأسلالها  : 11.111  درهم
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة
 STE JET  : االآتلاعية  التسلية 

.LOUNGE SARL
التدبيف   : االآتلاعي  الهدف 

التجاري.
تسويق وكراء معدات بحرية.

استيفاد والتصد0ر.
 8 31 شقة رقم   : املقر االآتلاعي 
حسان  الوكيلي  احلد  موالي  شارع 

الرباط.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة.

حدد   : االآتلاعي  الرأسلال 

  11.111 مبلغ  في  الشركة  راسلال 

حصة من    111 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كلا    11 فئة 

0لي :

 911  ..... مشرط  أ0لن  السيد 

حصة.

  11  ..... محلد شويجر7  السيد 

حصة.

السنة االآتلاعية : تبدأ من فاتح 

0نا0ر الى  3 ديسلبف من كل سنة.

تم تعيين السيد أ0لن   : التسييف 

وموقع  وشريك  كلسيف  مشرط 

للشركة ملد7 غيف محدود7.

التجاري  بالسجل  اال0داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالرباط بتاريخ 28 0نا0ر  212، تحت 

رقم 79193 .

493 P

STE  NEGOSER RABAT
SARL AU

بلقت�سى آلع عام استثنائي حرر 

0نا0ر  212،    7 بتاريخ  الرباط  في 

 STE للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

ش.م.م.ش.و.   NEGOSER RABAT

ما 0لي :

طرف  من  حصة    111 تفويت 

السيد بشالن محلد الى السيد زهيف 

واكريم.

املرادي  عزيز7  السيد7  استقالة 

من منصبها كلسيف7 للشركة.

تعيين السيد زهيف واكريم كلسيف 

وحيد للشركة.

من  و3    7  ،6 املواد  تعد0ل 

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال0داع  تم   

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

0نا0ر   28 بتاريخ     1618 تحت رقم 

.212 

494 P
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STE MEDILAST
استثنائي  عام   آلع  بلقت�سى 
حرر بالرباط في 27 0نا0ر  212، قرر 
MEDILAST ش.م.م.  الشركة  شركاء 

ما 0لي :
من   : القانوني  الشكل  تعد0ل 
شركة غيف آلاعية الى شركة محدود7 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
 99 تفويت   : الحصص  تفويت 
جريبيش  السيد7  طرف  من  حصة 

حفيظة الى السيد 0وسف الغزالي.
تفويت   حصة من طرف السيد7 
روان تكال رحلة الى السيد 0وسف 

الغزالي.
السيد  استقالة   : االدار7  تعد0ل 
جريبيش حفيظة من منصبها كلسيف7 

للشركة.
الغزالي  0وسف  السيد  تعيين 

كلسيف وحيد للشركة.
من  و3    7  ،6 املواد  ،  تعد0ل 

القانون االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اال0داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
0نا0ر   28 بتاريخ     1619 تحت رقم 

.212 
495 P

 STE BAYBUILD
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOCAL 1192
 A COTE DE MOSQUEE BENI

 AMMARTE TARGUIST AL
HOCEIMA

عام  آلع  محضر  بلقت�سى 
  BAYBUILD لشركة  استثنائي 
تم  0نا0ر  212،   25 بتاريخ  ش.م.م. 

االتفاق واملصادقة على ما 0لي :
تفويت آليع الحصص املللوكة 
: علري علوي محلد الحامل  للسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.DA81317
وعددها 51 حصة قيلة كل حصة 
 5111 اآلالية  بقيلة  درهم    11
درهم لفائد7 السيد لعاشوري محلد 
الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

.ZG93476 رقم

علري  للسيد  التام  االنسحاب 
ومن  الشركة  من  محلد  علوي 

تسييفها.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدود7 الى 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

شريك وحيد.
تغييف مواد القانون االسا�سي رقم: 

 ، 6 و7.
باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 
االبتدائية بتارآيست بتاريخ 26 0نا0ر 

 212، تحت رقم 12/ 212.
496 P

STE EDIFICIO FANTASTICO
SARL AU

شركة ذات مسؤوزلية محدود7
بشريك وحيد

مقرها االآتلاعي : 2  زنقة الجاحظ 
حي سيدي عابد الحسيلة

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 8 
0نا0ر  212، تم تاسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد باملليزات التالية :
 EDIFICIO  : التسلية 

.FANTASTICO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدود7 ذات شريك وحيد.
زنقة   ، 2  : االآتلاعي  املقر 
الجاحظ حي سيدي عابد الحسيلة.

االشغال  او  البناء   : الهدف 
املختلفة.

املد7 : 99 سنة.
الراسلال : 1.111  درهم.

الشركاء وحصص الراسلال :
هو  الراسلال  حصص  مجلوع 
لكل  درهم    11 بقيلة  حصة    11
  1.111  : حصة أي بقيلة اآلالية 
درهم مللوكة كلها للسيد التلسنتي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  نافع 
زنقة    2 ب  والساكن   R33  92
الجاحظ حي سيدي عابد الحسيلة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
0نا0ر الى  3 ديسلبف.

يعتبف السيد التلسنتي   : التسييف 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  نافع 

R33  92 مسيفا وحيدا للشركة ملد7 

غيف محدود7.

اال0داع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة االبتدائية بالحسيلة بتاريخ 

التحليلي  بالسجل  0نا0ر  212،   26

رقم  3217.
بلثابة مقتطف وبيان

497 P

شركة سويس ترافل
شركة ذات مسؤولية محدود7

مقرها االآتلاعي : علار7 7  سكتور 

2 الطابق االول الشقة رقم 3 اوالد 

مطاع تلار7

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر  ،2121 ديسلبف   21  بتاريخ 

 ما 0لي :

311 حصة من السيد  تم تفويت 

مريم  السيد7  الى  هللا  عبد  وديع 

بنيوس.

هللا  عبد  وديع  السيد  استقالة 

للوكالة  الوحيد7  املسيف7  وأصبحت 

السيد7 مريم بنيوس.

من  و7   و7  و6   7 تم تغييف البند 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم   

ديسلبف   31 االبتدائية بتلار7 بتاريخ 

2121، تحت رقم 26979 .

498 P

 STE AL ASFAR

GARDIENNAGE
SARL

بالجلع  الخاص  اثر املحضر  على 

0وم  املقام  االستثنائي  العام 

 STE لشركة   2121 ديسلبف    1

ALASFAR GARDIENNAGE SARL

املحدود7،  املسؤولية  ذات  شركة 

راسلالها 11.111  درهم تقرر ما 0لي:

من  حليد  د0با  السيد  استقالة 

مهامه كلسيف للشركة.

تعيين السيد العرباوي عبد القادر 

كلسيف للشركة ملد7 غيف محدود7.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال0داع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  0نا0ر  212،    8 بتاريخ 

.35775

499 P

 STE SMART WORK FOR

YOU

SARL

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

22 0نا0ر  212، تم وضع القانون 

االسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

 STE SMART WORK 7املحدود

FOR YOU  ذات الخصائص التالية:

في  مقاول   : االآتلاعي  الهدف 

التفكيبات الكهربائية.

االستيفاد والتصد0ر.

املقر االآتلاعي :  املحل الكائن ب 

القرية  الوالء  الكعيد7 حي  زنقة   27

سال.

املد7 : 99 سنة.

  11.111  : االآتلاعي  الراسلال 

حصة من    111 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كلا    11 فئة 

0لي :

 ... امين  محلد  بنيسين  السيد 

511 حصة.

 511  ..... حلز7  باعبا  السيد7 

حصة.

التسييف : تم تعيين السيد بنيسين 

حلز7،  باعبا  والسيد  امين  محلد 

كلسيف0ن للشركة ملد7 غيف محدود7.

رقم السجل التجاري : 32833.

كتابة  لدى  القانوني  اال0داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسال في 

28 0نا0ر  212، تحت رقم 35873.

500 P
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STE DOUKAN MARKET
SARL AU

راسلالها : 11.111  درهم
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
أكتوبر   7 بتاريخ  واملنعقد  للشركة 

2121 التغييفات التالية :
احالة حصص السيد عبد االله 
ازريد7 البالغة 111  سهم الى حصة 
وتعيين  بلفقي  الد0ن  نور  السيد 
مسيف  بلفقيه  الد0ن  نور  السيد 

للشركة ملد7 غيف محدود7.
باملحكلة  القانوني  اال0داع  وتم 
أكتوبر    2 بتاريخ  بتلار7  االبتدائية 

2121، تحت رقم 85  .
501 P

 STE AB BOUCHERIE
GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدود7
بشريك وحيد
تاسيس شركة

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
تلار7 0وم 7  0نا0ر  212، تم تأـسيس 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  تحلل  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE AB BOUCHERIE : التسلية

.GENERALE SARL AU
الهدف االآتلاعي : مجزر7 عامة.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 
مقسم الى 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحد7.
  111  ... الكبيف  عبد  الخياطي 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح 0نا0ر الى   : السنة املالية 
 3 ديسلبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
دوار اوالد عزوز الرمامحة   : املقر 

سيدي 0حيى زعيف.
تسيف الشركة من طرف   : املسيف 
السيد الخياطي عبد الكبيف ملد7 غيف 

محدود7.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  بتلار7  االبتدائية 
بالسجل  التقييد  رقم   ،212 

التجاري 7 8 3 .
502 P

STE IMA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها : 11.111  درهم
مقرها االآتلاعي : رقم 2 زنقة 

دمشق تلار7
تبعا ملداوالت الجلع العام الغيف 
ديسلبف    1 0وم  املنعقد  العادي 
شركة   IMA PRINT لشركة   2121
برأسلال   ، املسؤولية  محدود7 

11.111  درهم تم االتفاق على.
النجاعي  السيد  وفا7  عن  تقرير 
عبد الرحلان وانتقال أسهله للورثة.
مراد  النجاعي  السيد  تعيين 
مسيف0ن  0اسين  النجاعي  والسيد 

للشركة.
القانوني  اال0داع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكلة التجارية بالرباط 0وم 
27 0نا0ر  212، تحت رقم 1582  .

عن النسخة والنص

503 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 CMSM SARL AU
ش.ذ.م.م.ش.و

تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.
 CMSM SARL : اللقب االآتلاعي

.AU
السيد   : واملساهم  الشريك 
ب.و.ط  بنصالح،  ا0ت  محفوظ 

IA262 9  ...... 111  سهم.
ا0ت  محفوظ   : الوحيد  املسيف  

بنصالح.
رأسلال : 11.111  درهم.

النشاط : االعالم والصحافة.
املد7 : 99 سنة.

العنوان : 37 شارع ادريس االكبف، 
الثالث،  الطابق   ،6 رقم  الشقة 

حسان الرباط.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،212 

. 79157
للبيان

504 P

 STE GOLDEN ZY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111  درهم

مقرها االآتلاعي : 31 شارع عقبة 

علار7 رقم   اكدال الرباط

بعد مداولة الجلع العام االستثنائي 

ليوم 9  أكتوبر 2121، قرر تفكيك 

املسبق للشركة ووضعها على 

التصفية.

عين الجلع العام كلامور للتصفية 

السيد 0اسين الزين كلسيف للشركة 

مع تلتعيه بجليع الصالحيات قصد 

انهاء عللية التصفية وتحقيق املوارد 

واالصول املوآود7.

حدد مقر التصفية في 31 شارع 

عقبة علار7 رقم   اكدال الرباط.

تم اال0داع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 26 

0نا0ر  212، تحت رقم 1572  .

505 P

 STE BEST FISH TRADING

COMPANY
SARL AU

رأسلالها : 21.111  درهم
مقرها : حي االنبعاث رقم 3 بوآدور

تعد0الت قانونية
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   6 بتاريخ  املنعقد 

على الشركاء  طرف  من   املصادقة 

ما 0لي :

تفويت حصص اآتلاعية :

تم تفويت 211  حصة من طرف 

لصالح  ادبويشو  الحسن  السيد 

السيد عبد املجيد آناح.

استقالة السيد الحسن ادبويشو 

آناح  املجيد  عبد  السيد  وتعيين 

غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 

محدود7.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
 القانوني باملحكلة االبتدائية بالعيون

رقم  تحت  0نا0ر  212   28 بتاريخ 

.212 /272

506 P

STE MAFAS SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 21 0نا0ر 

تم وضع قوانين الشركة ذات   212 

املليزات التالية :

 STE MAFAS  : التسلية 

.SAHARA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود7.

أعلال  آليع  دراسة   : املوضوع 

األعلال  وآليع  املعدنية  الهياكل 

املتنوعة بشكل عام.

املقر الرئي�سي : 3 كلم طريق امليناء 

العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 

مقسلة  للواحد7  درهم    11 فئة 

كامتي :

 511 العنا0ت  هللا  عبد  السيد 

حصة.

 511 العوني  ابراهيم  السيد 

حصة.

: تسيف من طرف السيدان  اإلدار7 

ابراهيم  والسيد  العنا0ت  هللا  عبد 

العوني.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212   26 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   212 /279

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37889

507 P
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 GENERAL SERVICES

COMPANY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 وذات الشريك الوحيد

تم وضع  0نا0ر  212    7 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدود7 

وذات املليزات التالية :

 GENERAL SERVICES : التسلية

شركة ذات املسؤولية   COMPANY

املحدود7 وذات الشريك الوحيد.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيف، استيفاد وتصد0ر، بيع السلك 

الصيد  بالجللة والتقسيط،  الطري 

االستيفاد  البحري بلختلف أشكاله، 

الطرية  األسلاك  تجار7  والتصد0ر، 

األسلاك،  وشراء  بيع  واملجلد7، 

املنتجات  مختلف  وتصد0ر  استيفاد 

البحرية.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    111 إلى  درهم مقسلة 

موزعة  للواحد7  درهم    11 فئة 

كامتي :

  111 مبارك  دعنون  السيد 

حصة.

مد0نة  مشروع   : االآتلاعي  املقر 
الوفاق بلوك D رقم 6 العيون.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدار7 

دعنون مبارك ملد7 غيف محدود7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل0داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  0نا0ر  212   22 بتاريخ 

.37833

508 P

STE MATRADEF
SARL

67 شارع سيدي قاسم حي األمل 

طريق صفرو فاس

التغييف
بلقت�سى الجلع العام املنعقد في 

2121 قرر ورثة الشركة  28 ديسلبف 

MATRADEF ما 0لي :

الشريك  وفا7  عن  االعالن 

الحصص  وتفويت  احلد  الصالحي 

االآتلاعية.

نوفل  الصالحي  السيد  تعيين 

مسيفا للشركة.

تغييف النظام األسا�سي للشركة.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

 القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة

التجارية بفاس بتاريخ 26 0نا0ر  212 

تحت رقم  397/212.
بلثابة مقتطف وبيان

509 P

SOCIETE TRANS NAJISOR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU

0نا0ر    2 في  مؤرخ  عقد  تحت 

ذات  لشركة  القوانين  حررت   212 

الخصائص التالية :

 SOCIETE TRANS  : التسلية 

.NAJISOR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الواحد.

نقل البضائع   : الهدف االآتلاعي 

لحساب الغيف والتجار7.

دوار العساكرية   : املقر االآتلاعي 

الرميلة بلقصيفي.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

كلها على الشكل التالي :

حصة   311 الناجي  الرزاق  عبد 

من فئة 11  درهم لكل حصة.

الرزاق  عبد  للسيد   : التسييف 

الناجي.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التاسيس النهائي للشركة.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى 

املحكلة االبتدائية ببلقصيفي تحت 

رقم 775.

510 P

STE ASSURANCE JORF.

FARID
SARL AU

تجزئة مقدمة الريف شارع محلد 

الخامس آرف امللحة سيدي قاسم

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 26 االستثنائي للشركة املؤرخ بتاريخ 
أكتوبر 2121 بلقر الشركة فقد تقرر 

ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
البكري  زنقة     3  : العنوان  من 

الدار البيضاء    3 الشقة   7 الطابق 

مقدمة  تجزئة   : التالي  العنوان  إلى 

الخامس آرف  الريف شارع محلد 

امللحة سيدي قاسم.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  بلقصيفي  بلشرع  االبتدائية 

27 0نا0ر  212 تحت رقم 7 .

511 P

 CONSORTIUM

 PARAPHARMACEUTIQUE

 MEKNES
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها : 11.111  درهم

املقر الرئي�سي : املتجر السفلي   واد 

املخازن املد0نة الجد0د7 مكناس

السجل التجاري رقم 313 5

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   2121 أكتوبر    7 مكناس بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدود7 ذات الخصائص 

التالية :

 CONSORTIUM  : التسلية 

 PARAPHARMACEUT IQUE

MEKNES ش.م.م.

املقر االآتلاعي : املتجر السفلي   

واد املخازن املد0نة الجد0د7 مكناس.

وتوزيع  بيع   : االآتلاعي  الهدف 

واألآهز7  صيدالنية  شبه  املنتجات 

الطبية، االستيفاد والتصد0ر.

رأسلال الشركة : 11.111  درهم 

  11 حصة بقيلة    111 مكون من 

الواحد7 موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

الحامل  بنجدي  عادل  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

تجزئة   36 بـ  والساكن   ZG75146

التنلية ويسالن مكناس : 511 حصة.

الحامل  املعطاوي كرارمي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زنقة   8 بـرقم  والساكن   V76199

محلد غازي شقة 8 املد0نة الجد0د7 

فاس : 251 حصة.

الحاملة  كرارمي  فاطلة  السيد7 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زنقة   8 بـرقم  والساكنة   FC6883

محلد غازي شقة 8 املد0نة الجد0د7 

فاس : 251 حصة.

التسييف : أسندت مهلة التسييف إلى 

السيد عادل بنجدي الحامل لبطاقة 

 ZG75146 رقم  الوطنية  التعريف 

الحامل  كرارمي  املعطاوي  والسيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.V76199

املد7 : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

 القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة

نوفلبف   2 بتاريخ  بلكناس  التجارية 

2121 تحت رقم 3695.

 5 313  : التجاري  السجل  رقم 

مكناس.
للبيان واإلشار7

512 P

STE CABALLO
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 7  0نا0ر  212 مسجل بفاس بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم  0نا0ر  212    6

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد وذات الخصائص التالية :

.STE CABALLO : التسلية
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املقر االآتلاعي : 7  أ تجزئة باب 
محل  الشقف  عين  طريق  السالم 

بالطابق السفلي فاس.
معدات   : االآتلاعي  املوضوع 

ومنتجات لرعا0ة الخيل.
رأس املال : 51.111 درهم مقسم 
11  درهم  511 حصة من فئة  إلى 
لكل واحد7 مسند7 للشريك الوحيد :
امنسة  إلى  مسند7  حصة   511

زينب قنجاع.
زينب  امنسة   : الوحيد  املسيف 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  قنجاع 

.CD677 88 الوطنية رقم
املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم  لقد 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت  0نا0ر  212   28 بتاريخ  بفاس 
التجاري  السجل  رقم   763 رقم 

.65973
بالتلخيص

513 P

 LABORATOIRE
STERIPHARMA

شركة مساهلة
رأسلالها : 211.   .   درهم

املقر االآتلاعي : تجزئة لينا سيدي 
معروف طريق 129  تجزئة 377 
املنطقة الصناعية الدار البيضاء
 السجل التجاري عدد 75357

الدار البيضاء
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
املختلط املنعقد في 9  نوفلبف 2121 

تقرر ما 0لي :
الفصول  ترقيم  في  االتساق 
من    7 و  للفصول     الفرعية 

القانون األسا�سي.
تعد0ل البند 7.   من الفصل    

والفصل 2  من القانون األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 25 0نا0ر  212 

تحت رقم 762717.
قصد النشر واالعالن

514 P

 MEDEN HEALTHCARE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها : 51.111.111 درهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء حي 

بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس

 السجل التجاري عدد  31691

الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبف   31 في  املنعقد  العادي  الغيف 

2121 تقرر ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 2 6 البيضاء  بالدار  املتواآد حاليا 

:  شارع الزرقطوني إلى العنوان التالي 

ملتقى  بالطو  حي  البيضاء  الدار 

الطابق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس.

من   5 للفصل  موازي  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 26 0نا0ر  212 

تحت رقم 762697.
قصد النشر واالعالن

515 P

SAHAM EUROPE
شركة مساهلة

رأسلالها : 311.111 درهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء حي 

بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس

 السجل التجاري عدد 315915

الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبف   31 في  املنعقد  العادي  الغيف 

2121 تقرر ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 2 6 البيضاء  بالدار  املتواآد حاليا 

:  شارع الزرقطوني إلى العنوان التالي 

ملتقى  بالطو  حي  البيضاء  الدار 

الطابق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس.

من   7 للفصل  موازي  تعد0ل 
القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 26 0نا0ر  212 

تحت رقم 762697.
قصد النشر واالعالن

516 P

ASISANTE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

بشريك وحيد
رأسلالها : 987.611.  درهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء حي 
بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس
 السجل التجاري عدد 13 269

الدار البيضاء
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
الشريك  قرر   2121 نوفلبف   25  

الوحيد للشركة ما 0لي :
للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 
 2 6 البيضاء  بالدار  املتواآد حاليا 
:  شارع الزرقطوني إلى العنوان التالي 
ملتقى  بالطو  حي  البيضاء  الدار 
الطابق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس.
من   5 للفصل  موازي  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 26 0نا0ر  212 

تحت رقم 762696.
قصد النشر واالعالن

517 P

RISS FES
شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها : 75.611.111 درهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء حي 
بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس
 السجل التجاري عدد 5 7777

الدار البيضاء
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبف   26 في  املنعقد  العادي  الغيف 

2121 تقرر ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 2 6 البيضاء  بالدار  املتواآد حاليا 

:  شارع الزرقطوني إلى العنوان التالي 

ملتقى  بالطو  حي  البيضاء  الدار 

الطابق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس.

من   5 للفصل  موازي  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 26 0نا0ر  212 

تحت رقم 762695.
قصد النشر واالعالن

518 P

FONCIERE MAROC SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رأسلالها : 87.111 1  درهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء حي 

بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس

 السجل التجاري عدد   71 3

الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبف   25 في  املنعقد  العادي  الغيف 

2121 تقرر ما 0لي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 2 6 البيضاء  بالدار  املتواآد حاليا 

:  شارع الزرقطوني إلى العنوان التالي 

ملتقى  بالطو  حي  البيضاء  الدار 

الطابق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس.

من   5 للفصل  موازي  تعد0ل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 27 0نا0ر  212 

تحت رقم 762876.
قصد النشر واالعالن

519 P
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املركز الجهوي لالستثلار

آهة بني مالل - جنيفر7

 CENTRE PHYSIO ENERGIE 
SARL AU

11.111  درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7 بشريك وحيد
 CENTRE PHYSIO  : التسلية 

.ENERGIE
غرض الشركة : العالج الطبيعي.
عنوان املقر االآتلاعي : رقم -53 
55  زنقة بريطانيا النهضة، جريبكة.

مد7 الشركة : 99 سنة.
  11.111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم.
إلى  مقسلة   : النقد0ة  الحصص 
درهم    11 فئة  من  حصة    111

للحصة موزعة على : 
قنضار سكينة : 11111  درهلا. 

الحصص العينية : 
 اسلاء الشركاء الشخصية والعائلية

وعناوينهم :
الساكن رقم3    قنضار سكينة 

زنقة ليبف0ا حي الكرم، جريبكة. 
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسييف  حق  أعطي   : التسييف 
مسيف7  سكينة  قنضار  للسيد7 

ومساهلة ملد7 غيف محدود7.
0نا0ر    8 تم اال0داع القانوني ب 

 212 تحت رقم 6815.
1 C

MAITRE D’OLIVE
SARLau

  علار7 6 د0ار اطلس رقم 28
بني مالل 

راس املال : 11.111  دهم 
السجل التجاري رقم 8679

 بلقت�سى القرار االستتنائي للشركاء
الشركة بتاريخ 1  ديسلبف 2121 تم 

ما 0لي :

- قفل التصفية. 
- املصادقة على حساب التصفية 

وتقرير املصفي.
- اعالن نها0ة تصفية الشركة. 

- ابراء دمة املصفي. 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
عدد  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

317  بتاريخ 28 ديسلبف  212.
2 C

RÉSIDENCES Ô BATEAU
شركـة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 2.711.111  درهم

املقر االآتلاعي : اقامة اقريفة، دوار 
البحار7، سيدي بوزيد، آلاعة 
موالي عبد هللا، اقليم الجد0د7

 رقم التقييد في السجل التجاري :
 75  

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بلقت�سى 
موثق  الد0ن  صالح  شفيق  االستاد 
 ،2121 بالجد0د7 بتاريخ  3 ديسلبف 
 ،2121 ديسلبف  بتاريخ  3  مسجل 
لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
محدود7 املسؤولية باملليزات التالية :
محدود7  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 RÉSIDENCES  : تسلية الشركة 

.Ô BATEAU
غـرض الشركة : االنعاش العقاري.
اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اقريفة، دوار البحار7، سيدي بوزيد، 
اقليم  هللا،  عبد  موالي  آلاعة 

الجد0د7. 
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسلال 
مقسم  درهم    2.711.111 مبلغ  في 
حصة اآتلاعية بقيلة    2.711 إلى 
111  درهم للحصة الواحد7 في اسم 

الشريك الوحيد : 
: اقريفة  العزيز  عبد  السيد   - 

 711 2  حصة اآتلاعية.
ويسيفها  الشركة  0د0ر   : التسييف 
ملد7 غيف محدود7 السيد عبد العزيز 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  اقريفة 

.J9 723 للتعريف رقم

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجد0د7 بتاريخ 

21 0نا0ر  212 تحت رقم 25885.
 جالصة وبيان

3 C

 ZEMMOURI PROMOTION
شركـة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 5.251.111 درهم

اقامة اقريفة، دوار البحار7، سيدي 

بوزيد، آلاعة موالي عبد هللا، 

اقليم الجد0د7.

 رقم التقييد في السجل التجاري :

 7519

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بلقت�سى 

موثق  الد0ن  صالح  شفيق  االستاد 

 ،2121 بالجد0د7 بتاريخ  3 ديسلبف 

 ،2121 ديسلبف  بتاريخ  3  مسجل 

لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد  تم 

محدود7 املسؤولية باملليزات التالية :

محدود7  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 ZEMMOURI  : الشركة  تسلية 

.PROMOTION

االنعاش    : الشركة  غـرض 

العقاري.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

اقريفة، دوار البحار7، سيدي بوزيد، 

اقليم  هللا،  عبد  موالي  آلاعة 

الجد0د7. 
املبلغ محدد في   : رأسلال الشركة 

 5.251 إلى  مقسم  درهم   5.251.11

111  درهم  حصة اآتلاعية بقيلة 

الشريك  اسم  في  الواحد7  للحصة 

الوحيد : 

 : اقريفة  العزيز  عبد  السيد   -

2.551 حصة اآتلاعية.

ويسيفها  الشركة  0د0ر   : التسييف 

ملد7 غيف محدود7 السيد عبد العزيز 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اقريفة 

.J9 723 للتعريف رقم

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجد0د7 بتاريخ 

21 0نا0ر  212 تحت رقم 25887.
جالصة وبيان

4 C

 EXTRA REVSOL
 شركـة محدود7 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 511.111 درهم

املقر االآتلاعي : دوار اوالد الشا0ب، 

دائر7 موالي عبد هللا، اقليم 

الجد0د7

 رقم التقييد في السجل التجاري :

 7799

تأسيس شركـة
 8 بتاريخ  محرر  عقد  بلقت�سى 

0نا0ر  212، مسجل بتاريخ 2  0نا0ر 

األسا�سي  القانون  إعداد  تم   ،212 

لشركة محدود7 املسؤولية باملليزات 

التالية :

محدود7  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 EXTRA  : الشركة  تسلية 

.REVSOL

غـرض الشركة : 

انتاج وتجار7 مختلف مواد البناء 

واالشغال العلومية.

أشغال مختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : دوار اوالد 

الشا0ب، دائر7 موالي عبد هللا، اقليم 

الجد0د7. 
املبلغ محدد في   : رأسلال الشركة 

 5.111 إلى  مقسم  درهم   511.111

درهم    11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحد7  للحصة 

الوحيد : 

 5111  : السيد احلد القائم باهلل 

حصة اآتلاعية.

ويسيفها  الشركة  0د0ر   : التسييف 

احلد  السيد  محدود7  غيف  ملد7 

القائم باهلل الحامل للبطاقة الوطنية 

 .M225187 للتعريف رقم
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اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد0د7 بتاريخ 

9  0نا0ر  212 تحت رقم 25868.
 جالصة وبيان

5 C

 LAMFAJ CONSTRUCTION
 شركـة محدود7 املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها 2.111.111 درهم

املقر االآتلاعي : تجزئة طرج، رقم 3، 
الجد0د7

 رقم التقييد في السجل التجاري :
5779

تعد0الت
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 االستثنائي بتاريخ 27 ديسلبف 2121،
 قرر الشريك الوحيد للشركة املذكور7

اعاله السيد عالل المك ما 0لي :
اصلين  على  التشطيب   / حدف 

تجاريين :
- مقهى بالجد0د7 تجزئة الفاطمي، 
رقم 6 ، رسم عقاري 25.885/18 .
 - سناك بالجد0د7 تجزئة الفاطمي،
رقم 6 ، رسم عقاري 25.886/18 .

القانون  من   2 الفصل  تعد0ل 
نشاطي  بحذف  للشركة  االسا�سي 

مقهى وسناك.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد0د7 بتاريخ 

17 0نا0ر  212 تحت رقم 25829.
 جالصة وبيان

6 C

 ETABLISSEMENT TIBARI
FRERES

شركـة محدود7 املسؤولية 
رأسلالها 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : سيدي بنور شارع 
الجيش امللكي، رقم  77

 رقم التقييد في السجل التجاري :
97

تعد0الت
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ مسجل  0نا0ر  212،   17 
3  0نا0ر  212، تم التداول في النقط 

املسجلة بجدول االعلال التالي :

وفا7   «CONSTAT« تسجيل 

املسمى قيد حياته التباري الزادي.

توزيع الحصص االآتلاعية التي 

الورثة  على  الهالك  ملكية  في  كانت 

ودوي الحقوق.

تسلية مسيف آد0د وموقعين.

االسا�سي  القانون  صياغة  اعاد7 

للشركة املعنية.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بنور  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

رقم  تحت   2 21 0نا0ر    8 بتاريخ 

.252   2 111785
 جالصة وبيان

7 C

« TRACONSBEL«
شركـة محدود7 املسؤولية 
رأسلالها 11.111  درهم

املقر االآتلاعي : كراج بالطابق 

السفلي، رقم 78، تجزئة السالم  ، 

الجد0د7

 رقم التقييد في السجل التجاري :

 779 

تأسيس شركـة
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 6 بتاريخ  مسجل  0نا0ر  212،   16
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212، 

األسا�سي لشركة محدود7 املسؤولية 

باملليزات التالية :

محدود7  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

.TRACONSBEL  : تسلية الشركة

غـرض الشركة : 

االنعاش العقاري واشغال البناء 

واالشغال املختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي :
 ،78 رقم  كراج بالطابق السفلي، 

تجزئة السالم  ، الجد0د7. 
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسلال 

  111 درهم مقسم إلى    11.111 في 

درهم    11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 

للحصة الواحد7 موزعة على الشركاء 

كالتالي : 

 711  : بلقاوس  ابراهيم  السيد   -
حصة اآتلاعية.

 311  : البارودي  السيد7 زهراء   -
حصة اآتلاعية.

 311  : بلقاوس  االنسة فاطلة   -
حصة اآتلاعية.

ويسيفها  الشركة  0د0ر   : التسييف 
غيف  ملد7  بلقاوس  ابراهيم  السيد 

محدود7. 
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد0د7 بتاريخ 

9  0نا0ر 2121 تحت رقم 25872.
جالصة وبيان

8 C

 MATERIAUX FIKRI
SARL AU

املقر االآتلاعي اوالد ميلون سيدي 
آابر بني مالل سيدي آابر

 رقم التقييد بالسجل التجاري 
 19 5

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذات  شركة  انشاء  تم  0نا0ر  212 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد تحلل الخصائص التالية :
 MATERIAX FIKRI  : التسلية 

.SARL AU
سيدي  ميلون  اوالد   : العنوان 

آابر بني مالل سيدي آابر
الغــرض : بيع مواد البناء- االشغال 

العامة والبناء.
درهم   . 11.111  : املــال  رأس 
اآتلاعية  حصة    111 إلى  مقسم 

قيلته 11  درهم.
: تبدأ في االول  السنة االآتلاعية 
من 0نا0ر وتنتهي في  3 ديسلبف من كل 

سنة.
السنة املـالية : السنة امليالد0ة.

مد7 الشركة : 99 سنة.
املسيف : رشيد فيكري.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 67 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 9 0نا0ر  212.
9 C

املركز الجهوي لالستثلار

آهة الشاوية ورديغة

POITRAV
SARL

نوفلبف   5 بتاريخ  عقد  بلقت�سى 

النظام  وضع  تم  سطات   2121

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الخصائص  تحلل  والتي  املحدود7 

التالية :

.POITRAVSARL  : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7. 

الهدف االآتلاعي : أعلال متنوعة 

أو أعلال بناء عامة.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 

بلبلغ 11.111  درهم في 0د :

- ابو زيد محلد 51.111 درهم.

- محلد داوود 51.111 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7   -

التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل سنة.

مجلع  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

الخيف بقعة رقم 281 سطات.

التسييف  حق  أعطي   : التسييف 

للسيد7 صادقي هاآر ملد7 غيف محدد7.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

 القانوني باملحكلة االبتدائية بسطات

تم  كلا   2121/ 2 5 رقم  تحت 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

2121 تحت عدد  1  ديسلبف  بتاريخ 

 .6275

10 C

املركز الجهوي لالستثلار 

آهة الدار البيضاء- سطات

HOUDAM DISTRIBUTION
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بلقت�سى   

تم  ببفشيد  0نا0ر  212    2 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدود7  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص التالية :
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 HOUDAM  : التسلية 
.DISTRIBUTION SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود7 لشريك وحيد.

توزيع   : االآتلاعي  الهدف 
املنتجات الغذائية.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 
بلبلغ 11.111  درهم في 0د :

- حفيظ حدو 11.111  درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7   -

التأسيس النهائي.
من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل عام.
تجزئة   277  : االآتلاعي  املقر 
 312 بب  االول  الطابق  القادري 

برشيد.
التسييف  حق  أعطي   : التسييف 
للسيد : حفيظ حدو ملد7 غيف محدد7.
اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
القانوني باملحكلة االبتدائية ببفشيد 
تحت رقم  212/ 7 كلا تم تسجيل 
بتاريخ التجاري  بالسجل   الشركة 
7  0نا0ر  212 تحت عدد 7515 .

11 C

املركز الجهوي لالستثلار 
آهة الدار البيضاء- سطات

LUNA IMPORT EXPORT
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بلقت�سى 
تم  ببفشيد  0نا0ر  212   6 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدود7  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص التالية :
 LUNA IMPORT  : التسلية   

.EXPORT SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود7 لشريك وحيد.
استيفاد   : االآتلاعي  الهدف 

وتصد0ر املنتجات الحرفية.
رأس املال : حدد رأسلال الشركة 

بلبلغ 11.111  درهم في 0د :
- الصد0ق طو�سي 11.111  درهم 
من  ابتداء  سنة   99  : -املد7 

التأسيس النهائي.

من فاتح 0نا0ر إلى   : السنة املالية 

 3 ديسلبف من كل عام.

ارض  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

السوق بقعة رقم 2 الطابق   برشيد

التسييف  حق  أعطي   : التسييف 

غيف  ملد7  طو�سي  الصد0ق   : للسيد 

محدد7.

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية ببفشيد 

تحت رقم  28/212 كلا تم تسجيل 

بتاريخ التجاري  بالسجل   الشركة 

2  0نا0ر  212 تحت عدد 7787 .

12 C

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

 LOCATION DE VIOTURE

AGHBAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM BARHDADI  4EME ETG

NR19، 63050، وآد7 املغرب

 LOCATION DE VIOTURE

AGHBAL  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

حسن II رقم 6 احفيف - 63151 

احفيف املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 399

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 3  أكتوبر 2121 تم تعيين 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

0حياوي عبد الرحيم كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  9/212 .

 I

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

DELTA FROID شركة
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني درب   رقم 
6  حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
شركة DELTA FROID  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الزرقطوني درب    رقم 6  
حي السالم ويسالن - 51181 مكناس 

املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

آعفري حسن كلسيف آجر
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   18 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 29 .
2I

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

DELDA FROID شركة
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني درب   رقم 
6  حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
شركة DELDA FROID شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الزرقطوني درب    رقم 6  

حي السالم ويسالن - 51181 مكناس 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 31 نونبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
درب     الزرقطوني  محلد  »شارع 
رقم 6  حي السالم ويسالن - 51181 
 2 رقم  »املحل  إلى  املغرب»  مكناس 
 - مكناس  توالل  القرى  أم  مسجد 

51111 مكناس  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   18 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 29 .
3I

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

MOUSKAT  شركة
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلانية حكيم الرآواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني درب   رقم 
6  حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
شركة  MOUSKAT شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : املحل 
رقم 55 العلار7 رقم A6 الغرفة 
  شارع فريد األنصاري مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.77733

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  9  غشت  املؤرخ في 
ذات  شركة   MOUSKAT شركة  
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111  درهم 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل رقم 
شارع  الغرفة     A6 العلار7 رقم   55
 51111  - مكناس  األنصاري  فريد 
الفالس  نتيجة  املغرب  مكناس 

الشركة.
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و عين:

و  مفتاح  الجياللي    السيد)7) 
األطلس  تجزئة    75 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 مكناس  مرآان   

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

املحل  وفي   2121 غشت    9 بتاريخ 
الغرفة   A6 رقم  العلار7   55 رقم 

 - مكناس  األنصاري  فريد  شارع    

51111 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 35.

7I

FLASH ECONOMIE

AUTODIAGNOS SANY EST
إعالن متعدد القرارات

AUTODIAGNOS SANY EST

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها:11111  درهم 

 مقرها االآتلاعي: 321 تجزئة ملوية 

- آرسيف
رقم التقييد في السجل التجاري: 

  99

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
قرر 0نا0ر  212   16 بتاريخ   املؤرخ 

 ما 0لي

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدود7 إلى 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد-

الشركة  في  آد0د  مسيف  تعيين 

السيد عبد الغاني صبار مكان السيد 

يعكوب نينب-

 تحويل املقر اإلآتلاعي للشركة إلى 

حرشة عراس طريق صاكا آرسيف-

تعد0ل الفصول رقم 3 -3-7-7-  

من النظام األسا�سي للشركة

تحد0ث النظام األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

3  0نا0ر  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

 212 تحت رقم  971/212

5I

FLASH ECONOMIE

BOBETON MAROC
إعالن متعدد القرارات

BOBETON MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:3.000.000,00 درهم

مقرها اإلآتلاعي:85 زنقة 28 حي 
موالي عبد هللا عين الشق -الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:77677 
العام  الجلع  محضر  بلوآب 
و   2121 دآنبف    7 بتاريخ  املؤرخ 
املسجل بتاريخ 6  دآنبف 2121، قرر 

الشريك الوحيد ما 0لي
8.111  حصة اآتلاعية  تفويت 
0لتلكها السيد العراقي قاسم لفائد7 

السيد محلد 0اقين-
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود7-
السيد  الوحيد  املسيف  استقالة 
آد0د  مسيف  تعيين  و  قاسم  العراقي 

ووحيد السيد 0اقين محلد-
اإلآتلاعي)التوقيع  )التوقيع 

الوحيد للسيد 0اقين محلد
و  املرتبطة  القانونية  التعد0الت 

تحد0ث القوانين
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 758268.
6I

Société marocaine de révision des comptes

ATLANTIC PROPERTIES
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
ATLANTIC PROPERTIES »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 7, زنقة 
راس املاء سييل - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38553 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9 21 تم اتخاذ  7  0وليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
وافق الجلع العام على بيع الحصص 
511  حصة  االآتلاعية املتلثلة في 
اآتلاعية املللوكة من طرف شركة 
في  امللثلة   HERMES CAPITAL
شخص مسيفها السيد عادل لزرق 
الى شركة CASA HOSPITALITY كلا 
 HOLBIS قام الشريك التاني شركة 
السيد  مسيفها  شخص  في  امللثلة 
اسلاعيل بن عبد الجليل  ببيع 511  
 CASA لشركة   اآتلاعية  حصة 
شخص  في  امللثلة   HOSPITALITY

مسيفها السيد انيس الصفريوي.
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعد0ل تقسيم الراسلال االآتلاعي.
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
من القانون   7 و   6 تعد0ل الفصلين 

االسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 
الحصص  التالون  الشركاء  اودع 
 HERMES شركة  كالتالي  نقد0ا 
CAPITAL 2.251.111 درهم/ شركة 
 HOLBIS SARL AU 2.251.111
 CASA HOSPITALITY درهم/ شركة
مجلوعه  بلا  درهم    .511.111

6.111.111 درهم.
على  0نص  الذي   :7 رقم  بند 
االآتلاعي  الراسلال  0حدد  ما0لي: 
الى  مقسلة  درهم   6.111.111 في 
بقيلة  اآتلاعية   حصة   61.111
درهم لكل حصة مرقلة من      11
الى 61.111 حصة اآتلاعية مقسلة 
 HERMES بين الشركاء كالتالي: شركة
CAPITAL 22.511 حصة اآتلاعية/ 
 HOLBIS SARL AU 22.511 شركة  

 CASA شركة   / اآتلاعية  حصة 

حصة   HOSPITALITY  5.111

اآتلاعية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر 2121 تحت رقم 728256.

7I

ISDM CONSULTING

NIHAL AL ILM PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

NIHAL AL ILM PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

املستقبل زنقة كابول رقم 8 9-3 3 

العيون - 71111  العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NIHAL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AL ILM PRIVE

التعليم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 3 8-3 9 املستقبل زنقة كابول رقم 

العيون - 71111  العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 731   : السيد7 جد0جة لحجاوج 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 571   : سفيان  بنشيب  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

لحجاوج  جد0جة  السيد7 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد بنشيب سفيان عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
لحجاوج  جد0جة  السيد7 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب
السيد بنشيب سفيان عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
نونبف   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 2865/2121.
8I

FLASH ECONOMIE

 MAGHREB TECHNOLOGY
AND CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

-FIG CONSULTING -sarl.au
 8 ، شارع عبد املومن، إقامة 

اليلامة C، الطابق األول شقة رقم 6 
حي املستشفيات الدار البيضاء

 MAGHREB TECHNOLOGY
 -AND CONSULTING -sarl
السجل التجاري : 73313  

حل الشركة قبل األوان
العام  الجلع  بلوآب   -    
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغيف 
املسلا7  للشركة   ،16/15/21 7
 MAGHREB TECHNOLOGY»

 ،«ANDI CONSULTING
املسؤولية  محدود7  شركة 
ومقرها  درهم   ( 11.111( رأسلالها 
تجزئة  البيضاء،  بالدار  االآتلاعي  

 ، 5 رقم  الفراشات  زنقة  انيس، 

الوازيس، قرر ما 0لي  :

وفقا  أوانها  قبل  الشركة  حل   •

للفصل 28 من النظام األسا�سي.

الصغيف حليد،  السيد  تعيين   •  

مواليد  95 / 1/ 1   من  مغربي، 

الوطنية   للبطاقة  الحامل  و  بتاز7، 
باملحلد0ة  الساكن   A 7 39، رقم 
رقم  ،   2 3 علار7  الوفاء  حي 

كلصفي للشركة.

بالدار  التصفية  مقر  تثبيت   •  
زنقة  انيس،  تجزئة  البيضاء، 

الفراشات رقم 5 ، الوازيس . 

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم   2-  

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط  

تحت    9/15/21 7 بتاريخ  البيضاء 
رقم 11578988.

 للنشر و البيان 

9I

CHETTIOUI AHMED

BOUARIB GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيف7 الخضراء,م/ا,شارع 
 1,رقم 37 ، 51 92، القصر الكبيف 

املغرب

BOUARIB GROUPE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار ازها0ر 

الجنانات آلاعة النويرات - 73 6  

مشرع بلقصيفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUARIB GROUPE
غرض الشركة بإ0جاز : مقاولة في 

االشغال العامة للبناء.
عنوان املقر االآتلاعي : دوار ازها0ر 
  6 73 الجنانات آلاعة النويرات - 

مشرع بلقصيفي املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوعريب  املجيد  عبد  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعريب  املجيد  عبد  السيد 
الجنانات  ازها0ر  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصيفي    6 73 النويرات  آلاعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بوعريب  املجيد  عبد  السيد 
الجنانات  ازها0ر  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصيفي    6 73 النويرات  آلاعة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  بلقصيفي   بلشرع  االبتدائية 

31 دآنبف 2121 تحت رقم 735.

 1I

FLASH ECONOMIE

NEGOCE BOIS DECOR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCE BOIS DECOR
 شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
الرأسلال اإلآتلاعي:  11111.11  

درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 
القانون  تم وضع   2121 أكتوبر   5  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود7 بشريك واحد ما 0لي

 :  Negose Bois Decor Sarl Au

التسلية

سنة   99 الشركة:  قيام  مد7  ــ 

ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي
زنقة   3  : املقر االآتلاعي لشركة  ــ 

0وسف  موالي  شارع  أورير  أ0ت 

الدارالبيضاء

لشركة  اإلآتلاعي  الرأسلال  ــ 

  111 11111.11  درهم مقسم إلى 

حصة  كل  مقدار  اآتلاعية  حصة 

11  درهم

التسييف تسيف الشركة من طرف  ــ 

السيد عبد العالي عباد7

ــ الغرض : 0كلن غرض الشركة في 

ما 0لي :

ــ بيع وشراء الخشب

نجار7 الخشب و األملنيوم- 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر 2121
التجاري  السجل  رقم  تحت 
القانوني  اإل0داع  رقم   777977

75 982

  I

FLASH ECONOMIE

B.N.H CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

B.N.H CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدود7
رأسلالها:11.111  درهم

 مقرها اإلآتلاعي: 321 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 -  الدار 

البيضاء

  RC: N °137.535 Casa -

I.F:01068958

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
قرر   2121 دآنبف    5 املؤرخ بتاريخ 

الشركاء ما 0لي حل الشركة-
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COMBES Thierry تعيين السيد 
،الحامل  ذو الجنسية الفرنسية   
  1CF57237 رقم  السفر  لجواز 

كلصفي للشركة
321 شارع  حدد مقر التصفية في 
الزرقطوني الطابق 5 - الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  35 76
 2I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DROGUERIE
SAOUDI

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DROGUERIE SAOUDI
شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

561،تجزئة رياض اإلسلاعيلية ،حي 
أنا�سي - 51111  مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE DROGUERIE SAOUDI

تسويق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
منتجات األآهز7 و العقاقيف ، تسويق 

مواد البناء.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
،حي  561،تجزئة رياض اإلسلاعيلية 

أنا�سي - 51111  مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد 0ونس السعودي 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد عصام السعودي :  111.  
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0ونس السعودي عنوانه)ا) 
الطابق     7 الشقة  بسلة  علار7 
مكناس    51111 الزيتون  رياض 

املغرب.
السعودي  عصام  السيد 
أوه  درج  رشد  ابن  اقامة  عنوانه)ا) 
 288 1   317 الشقة  الطابق     3

املحلد0ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد 0ونس السعودي عنوانه)ا) 
الطابق     7 الشقة  بسلة  علار7 
مكناس    51111 الزيتون  رياض 

املغرب
السعودي  عصام  السيد 
أوه  درج  رشد  ابن  اقامة  عنوانه)ا) 
 288 1   317 الشقة  الطابق     3

املحلد0ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 53 .
 3I

COMPTA PLUS

STE NORDIR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 3 9
، 23000، BENI MELLAL MAROC

STE NORDIR شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي التوتة 
علار7 ناد0ة رقم    الطابق الثالث 
بني مالل - 23111 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.779 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  8  شتنبف  املؤرخ في 
STE NORDIR شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
علار7  التوتة  حي  اإلآتلاعي  مقرها 
ناد0ة رقم    الطابق الثالث بني مالل 
بني مالل املغرب نتيجة ل   23111  -

الحل املسبق.
و عين:

و  اليلاني  رشيد   السيد)7)  
  3 زنقة  الصلعة  بياض  عنوانه)ا) 
املغرب  مالل  بني   23111  7 رقم 

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 8  شتنبف 2121 وفي حي التوتة 
الطابق الثالث  علار7 ناد0ة رقم    

بني مالل - 23111 بني مالل املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  6 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 681.
 7I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

FZ LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
FZ LOGISTIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

الروداني، شارع سينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82، طنجة، 

املغرب - 91161 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   8 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FZ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LOGISTIQUE

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع مقابل أآر أو مكافأ7 ؛

إدار7 وتخزين وتخزين البضائع   -

والخدمات اللوآستية.

- تأآيف املركبات املية بأي حلولة 

بسائق ؛

املتعلقة  الخدمات  تقد0م   -

بعلليات النقل البفي للبضائع.

الكاملة  أو   / و  الجزئية  اإلدار7   -

لقسم اللوآستيات والنقل للشركات 

مناطق  وجارج  داجل  املوآود7 

التسريع الصناعي ؛.

ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

إقامة بتهوفن  الروداني، شارع سينا، 
82، طنجة،  الطابق الثالث، رقم   ،2

املغرب - 91161 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : فزاز  السيد سعيد 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

حصة   27   : فزاز  ريان  السيد 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

حصة   27   : فزاز  رضا  السيد 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فزاز  سعيد  السيد 

تجزئة طارق،رقم 37،تارقة، مراكش، 

املغرب 31 71 مراكش املغرب.

السيد ريان فزاز عنوانه)ا) تجزئة 

مراكش،  37،تارقة،  طارق،رقم 

املغرب 31 71 مراكش املغرب.

تجزئة  السيد رضا فزاز عنوانه)ا) 

مراكش،  37،تارقة،  طارق،رقم 

املغرب 31 71 مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  فزاز  سعيد  السيد 
تجزئة طارق،رقم 37،تارقة، مراكش، 

املغرب 31 71 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 395.

 5I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE OMAR BRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد0نة املنور7 علار7 اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وآد7 ، 

61111، وآد7 ااملغرب
  SOCIETE OMAR BRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

سيدي معافة تجزئة ارب بالس  رقم 
67  - 61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE OMAR BRIQUES
:  /بائع  بإ0جاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.
2/ صانع مواد البناء.

املختلفة  األشغال  في  3/مقاول 
وأشغال البناء.

7/منعش عقاري..
طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
سيدي معافة تجزئة ارب بالس  رقم 

67  - 61111 وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

711 حصة    : السيد ابراهيم اللي 
بقيلة 100,00 درهم للحصة .

حصة    11   : السيد7 كوثر اللي 
بقيلة 100,00 درهم للحصة .

حصة    11   : اللي  لينا  السيد7 
بقيلة 100,00 درهم للحصة .

حصة    11   : السيد حلز7 اللي 
بقيلة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم اللي عنوانه)ا) حي 
األندلس شارع علامو الشيخ رقم 57 

61111 وآد7 املغرب.
حي  عنوانه)ا)  اللي  حلز7  السيد 
األندلس شارع علامو الشيخ رقم 57 

61111 وآد7 املغرب.
حي  عنوانه)ا)  اللي  كوثر  السيد7 
األندلس شارع علامو الشيخ رقم 57 

61111 وآد7 املغرب.
حي  عنوانه)ا)  اللي  لينا  السيد7 
األندلس شارع علامو الشيخ رقم 57 

61111 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ابراهيم اللي عنوانه)ا) حي 
األندلس شارع علامو الشيخ رقم 57 

61111 وآد7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 7  .
 6I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

TRANS ESS.VANI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
TRANS ESS.VANI شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 
الالياقوت و زنقة العرعار الطابق 

الرابع الرق 7  اقامة كالي علار7 9 - 
51 21 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
785557

 22 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ESS.VANI
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع .
زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
العرعار  زنقة  و  الالياقوت  شارع 
كالي  اقامة    7 الرق  الرابع  الطابق 
البيضاء  الدار   21 51  -  9 علار7 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : السعدي  السيد شكيب 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
 511   : السعدي  السيد7 صفاء 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شكيب السعدي عنوانه)ا) 
 778 نوفبف دار التوزاني رقم   6 شارع 

21831 الدار البيضاء املغرب.
السيد7 صفاء السعدي عنوانه)ا) 
 778 نوفبف دار التوزاني رقم   6 شارع 

21831 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد شكيب السعدي عنوانه)ا) 
 778 نوفبف دار التوزاني رقم   6 شارع 

21381 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 277 76.

 7I

FIDAY SARL

ATOUPRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDAY SARL

53 شارع محلد الخامس القصبة 

ابن احلد ، 26151، ابن احلد 

املغرب

ATOUPRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة 

احلد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول الرقم 8 املعاريف  - 21331 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATOUPRO SARL

مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة    3  : عنوان املقر االآتلاعي 

احلد املجاطي اقامة االلب الطابق 

 21331  - املعاريف    8 الرقم  االول 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 511   : سفيان  عطوف  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد العلوي عبد الكريم :  511 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عطوف سفيان عنوانه)ا) 
يعقوب  زنقة  الصابون  حي   87

املنصور 17 26 سطات املغرب.
الكريم  عبد  العلوي  السيد 
عنوانه)ا) حي االسر7 الزنقة  7 الرقم 
38 عين الشق 21771 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عطوف سفيان عنوانه)ا) 
يعقوب  زنقة  الصابون  حي   87

املنصور 17 26 سطات املغرب
الكريم  عبد  العلوي  السيد 
عنوانه)ا) حي االسر7 الزنقة  7 الرقم 
38 عين الشق 21771 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 72  76.
 8I

فيد بيست كونسيلتين

SHBAM IMPOET
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم  1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
SHBAM IMPOET  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
سوسن الحي االداري رقم 12  
العيون 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3776 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SHBAM IMPOET
استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية .
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
سوسن الحي االداري رقم 12  العيون 

71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
111.  حصة    : السيد بابا ميار7  

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شارع  السيد بابا ميار7 عنوانه)ا) 
 71111 سلار7    18 رقم  تيفيس 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
شارع  السيد بابا ميار7 عنوانه)ا) 
 71111 سلار7    18 رقم  تيفيس 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  76/212 .
 9I

FIDUCIAIREJAD

YAKOUT TELECOM sarl au
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 71111، مراكش

 YAKOUT TELECOM sarl au

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عللية 
حدائق الياسلين GH23 مكرر 

 E 3/M إقامة رقم 5 تامنصورت - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YAKOUT TELECOM sarl au

غرض الشركة بإ0جاز : بيع وإصالح 

منتجات الهواتف والكلبيوتر

تجار7 املواد ذات الصلة.

عللية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
مكرر   GH23 الياسلين  حدائق 

5 تامنصورت -   E 3/M إقامة رقم 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد 0وسف بن حلامو :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حلامو  بن  0وسف  السيد 

72 علار7 أ13 اقامة  عنوانه)ا) شقة 

 27111  3 السعاد7  املحيط  نور 

الجد0د7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة :

حلامو  بن  0وسف  السيد 
72 علار7 أ13 اقامة  عنوانه)ا) شقة 
 27111  3 السعاد7  املحيط  نور 

الجد0د7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9573  .

21I

CRI MEKNES

DOST TRAVAUX S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

  DOST TRAVAUX «S.A.R.L «
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 2 
شارع 2 زنقة  2 مكرر توالل  - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 «  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DOST TRAVAUX »S.A.R.L
أعلال   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

بناء متنوعة، بيع مواد بناء..
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - توالل   مكرر  زنقة  2   2 شارع   2

51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي :
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 511   : بوقطيبة  أكرم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بوقطيبة  أعدل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوقطيبة  أكرم  السيد 

توالل   51111    27 7 علار7  شقة 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بوقطيبة  عدل  السيد 
رقم  5 تجزئة الفتح 2 توالل 51111 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوقطيبة  أكرم  السيد 

توالل   51111    27 7 علار7  شقة 

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  بوقطيبة  عدل  السيد 
رقم  5 تجزئة الفتح 2 توالل  51111 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  21.

2 I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET 
  SERVICES
« par Abr «S2S

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 SUPPORT SYSTEMES ET «

SERVICES « par Abr «S2S » شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 81، زنقة 

سجللاسة الشقة 2  بلفد0ر - الدار 

البيضاء 21311 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 28157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أبريل 2117 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
  2 الشقة  سجللاسة  زنقة   ،81»
بلفد0ر - الدار البيضاء 21311 الدار 
زاوية   ،75« إلى  املغرب»  البيضاء 
إبن زا0د وزنقة أوفيفن  زنقة أسامة 
الطابق األول  معاريف -الدار البيضاء 

21331 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0وليوز 2117 تحت رقم 252716.
22I

Notaire

THE FOUR›S
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
THE FOUR›S شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 ، زنقة 
أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق 
  رقم 8 معاريف - الدار البيضاء 

21331 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

78586 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 THE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FOUR’S
تسييف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقارات.
عنوان املقر االآتلاعي : 3 ، زنقة 
أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق 
البيضاء  الدار   - معاريف   8 رقم    

21331 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

251 حصة    : فائد  السيد زكرياء 
بقيلة 1  درهم للحصة .

حصة   251   : السيد ر�سى فائد 
بقيلة 1  درهم للحصة .

حصة   251   : السيد 0حيى فائد 
بقيلة 1  درهم للحصة .

السيد سليلان فائد :  251 حصة 
بقيلة 1  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فائد  زكرياء  السيد 
بلوك   زنقة 3 رقم 9  الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب.
السيد ر�سى فائد عنوانه)ا) بلوك 
املحلدي  الحي    9 رقم   3 زنقة    

21571 الدار البيضاء املغرب.
السيد 0حيى فائد عنوانه)ا) بلوك 
املحلدي  الحي    9 رقم   3 زنقة    

21571 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  فائد  سليلان  السيد 
بلوك   زنقة 3 رقم 9  الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد نور الد0ن فائد عنوانه)ا) 
بلوك   زنقة 3 رقم 9  الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 623 76.
23I

fiduazizi

GOODTRANS AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 
علر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
GOODTRANS AFRIQUE   شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

اسكيكيلة رقم 368 حي الوحد7 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37615

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  GOODTRANS AFRIQUE

غرض الشركة بإ0جاز : 

للبضائع  والدولي  املحلي  النقل 

أعلال متنوعة   ، نيابة عن امجرين 

ودولي  محلي  نقل   ، عامة  تجار7   ،

للبضائع لحساب شخ�سي ، استيفاد 

، مواد صيد  ، أغذ0ة عامة  وتصد0ر 

األسلاك ، استيفاد وتصد0ر منتجات 

تجليد   ، عامة  تجار7   ، مختلفة 

آليع  وتصد0ر  وتسويق  ومعالجة 

املأكوالت البحرية والعبور والخدمات 

بجليع  البحري  والصيد  اللوآستية 

وبيع  أشكاله وتفريغ األسلاك وشراء 

املنتجات  آليع  وتصد0ر  واستيفاد 

تسويق   ، امللبس  وتسويق  واملواد 

أعلال   ، األقلشة  أنواع  آليع 

؛  متنوعة  جدمات  تقدم  متنوعة 

صيانة املباني واملباني اإلدارية )الطالء 

 ، األقفال)  وصناعة   ، والسباكة   ،

 ، الغال0ات  صناعة  ولوازم  وأعلال 

وتطهيف  تنظيف  ؛  واألنابيب  واألطر 

املباني اإلدارية ؛ أمن ومراقبة املباني 

؛  املالبس  غسيل  أعلال  ؛  واملباني 

صيانة وإصالح املركبات.
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شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الوحد7  حي   368 رقم  اسكيكيلة 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة :  212 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
11.111.111  درهم، مقسم كالتالي:
  111  : السيد مصطفى زطا0ط 

بقيلة 11.111.111  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى زطا0ط عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مصطفى زطا0ط عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  212/ 5  .
27I

نوري اود0ت

 ECOLE ALLEMANDE DE
TOURISME ET DE GESTION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

نوري اود0ت
رقم 6 الشقة رقم 1  زنقة بيفوت 
مكناس ، 51111، مكناس املغرب

 Ecole Allemande de Tourisme et
de Gestion شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم67 
الشقة رقم 5  الطابق الثاني شارع 
الجيش امللكي  - 51111 مكناس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.37675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  25 دآنبف  املؤرخ في 
 Ecole Allemande de Tourisme et
مسؤولية  ذات  شركة   de Gestion
محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي رقم67 الشقة رقم 
5  الطابق الثاني شارع الجيش امللكي  
نتيجة  املغرب  مكناس   51111  -

اللخسائر املتفاكلة.
و عين:

و  نوري  املصطفى   السيد)7) 
1 زنقة  رقم  رقم6الشقة  عنوانه)ا) 
املغرب  مكناس   51111 بيفوت 

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي رقم67   2121 دآنبف   25 بتاريخ 
الطابق الثاني شارع    5 الشقة رقم 
مكناس   51111  - امللكي  الجيش 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 25.

25I

SOCIETE BEMAFI

SOCIÉTÉ LA FONDA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 11 53، أزرو 

املغرب
 SOCIÉTÉ LA FONDA

شركة ذات مسؤولية محدود7
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تيزي 
أومغار أ0ت فاسكا طريق رأس املاء 
أوغلاس مركز بنصليم - 11 53 

أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ LA FONDA
مقهى,   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مطعم , أعلال مختلفة.
تيزي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املاء  رأس  طريق  فاسكا  أ0ت  أومغار 
 53 11  - بنصليم  مركز  أوغلاس 

أزرو املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : نوال  زآاري  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نوال  زآاري  السيد7 
13  الحاآب  تجزئة العلران   رقم 

111 5 الحاآب  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  نوال  زآاري  السيد7 
13  الحاآب  تجزئة العلران   رقم 

111 5 الحاآب املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 26.
26I

MOUMNI CONSULTING

 YECHIWA TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
 YECHIWA TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املضيق الجد0د رقم  8 املضيق - 

93211 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25 6 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 9 أبريل   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YECHIWA TRAVAUX DIVERS

أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

بناء متنوعة تجار7 تصد0ر واستيفاد.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - املضيق  رقم  8  الجد0د  املضيق 

93211 املضيق املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يشيو7 محلد :  371 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد يشيو7 سليف :  331 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 331   : 0وسف  يشيو7  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  يشيو7  السيد 

 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب.

عنوانه)ا)  سليف  يشيو7  السيد 

 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب.

عنوانه)ا)  0وسف  يشيو7  السيد 

 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
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عنوانه)ا)  محلد  يشيو7  السيد 
 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب
عنوانه)ا)  سليف  يشيو7  السيد 
 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب
عنوانه)ا)  0وسف  يشيو7  السيد 
 27 رقم  تطوان  شارع  البحر  تجزئة 

املضيق 93211 املضيق املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

9 21 تحت رقم 763.

27I

KHM CONSULTING

PETRO VEGAZ MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

KHM CONSULTING
  زنقة  ا0ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 16  تقاطع 
شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

21151، الدار البيضاء املغرب
PETRO VEGAZ MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 
البيضاء - تيط مليل ، دوار أوالد 

سيدي عبو - 29671 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.783673
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   2.991.111»
 3.111.111« إلى  درهم»    1.111»
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  58 76.

28I

VISION AUDIT

 LES GRANDES CARRIERES
DU MOYEN ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 LES GRANDES CARRIERES

DU MOYEN ATLAS  شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 67 طريق 
موالي التهامي محج مازوال الحي 

الحسني  - 21231 الدار البيضاء  
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 1389
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم    2121 أكتوبر  في  1  املؤرخ 
الحالي  االآتلاعي  املقر  تحويل  
للشركة من »67 طريق موالي التهامي 
 21231 محج مازوال الحي الحسني  - 
الدار البيضاء  املغرب» إلى »27 زنقة 
الرقم  مصطفى املنفلوطي الطابق   
البيضاء    الدار   21161  - آوتيي    

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 732 76.
29I

إئتلانية BKM لإلرشادات

 STE ALL STYLES
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشادات
رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

75111، ورزازات املغرب
 STE ALL STYLES

CONSTRUCTION  شركة ذات 
املسؤولية املحدود7
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
املحاميد الغزالن  زاكور7 دوار 
تيز0ليت  تزاري 77911 زاكور7 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 863

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  12 دآنبف  املؤرخ في 
 STE 7شركة ذات املسؤولية املحدود
   ALL STYLES CONSTRUCTION
مبلغ رأسلالها 2.111  درهم وعنوان 
املحاميد  مركز  اإلآتلاعي  مقرها 
تزاري  زاكور7 دوار تيز0ليت   الغزالن  
 : ل  نتيجة  املغرب  زاكور7   77911

عدم تحقيق معامالت تجارية.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب  زاكور7  الغزالن   املحاميد 

77911 زاكور7 املغرب. 
و عين:

و  حنانة  عائشة   السيد)7) 
الغزالن  املحاميد  مركز  عنوانه)ا) 
77911   زاكور7 املغرب كلصفي )7) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
17 دآنبف  بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

2121 تحت رقم 786.
31I

إئتلانية BKM لإلرشادات

STE CETRAMIC TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشادات
رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

75111، ورزازات املغرب
STE CETRAMIC TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 
تزيليت  تزارين - 77911 زاكور7 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2557

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  6  دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

STE CETRAMIC TRAVAUX   مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي دوار تزيليت  تزارين 
 : زاكور7 املغرب نتيجة ل   77911  -

عدم تحقيق اي معامالت تجارية.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاكور7   77911  - تزارين  تزيليت  

املغرب. 

و عين:

و  الفهمي  محلد   السيد)7) 

عنوانه)ا) دوار تزيليت  تزارين 77911 
زاكور7 املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 17.

3 I

اءتلانية عبد الرحيم

 MOROCCO PERFECT
SOLUTION

إعالن متعدد القرارات

اءتلانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحد7 
رقم 9 ، 5111 ، الخليسات املغرب

 MOROCCO PERFECT

SOLUTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: الرقم 87 
زنقة رياض حي التقدم الخليسات - 

5111  الخليسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27729
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  17 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

مهنة  على  الجزئي  التشطيب  ما0لي: 

آليع املعامالت والطبع الرقمي

على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 

ما0لي: نقل مقر الشركة من الرقم 87 
زنقة رياض حي التقدم الخليسات إلى 
  1 69 1 رقم  حي الرشاد مجلوعة 

تيفلت

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :13 رقم  بند 

بيع  أصبح  الشركة  هدف  ما0لي: 

واألشغال  الحواسيب  وإصالح 

املختلفة والبناء

على  0نص  الذي   :17 رقم  بند 

حي   : الشركة أصبح هو  مقر  ما0لي: 
  1 69 1 رقم  مجلوعة  الرشاد 

تيفلت

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1 .

32I

FIDUNIVERSEL

هاال سطاديم
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

هاال سطاد0م شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 

مرس سلطان شقة 3 طابق    - 

21711 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
هاال   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سطاد0م.
تأآيف    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األرا�سي املحلية وأنشطة التففيه.
26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 - طابق      3 شقة  سلطان  مرس 

21711 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : آدعي  ليلى  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
 السيد7 ليلى آدعي : 111  بقيلة 

11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 26 السيد7 ليلى آدعي عنوانه)ا) 
زنقة ليفوليت طابق السفلي حي بولو 

21721 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 26 السيد7 ليلى آدعي عنوانه)ا) 
زنقة ليفوليت طابق السفلي حي بولو 

21721 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 275 76.
33I

AMOURI CONSULTING

HAZE ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

HAZE ARCHITECTURE شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7 

طريق األجطال املد0نة الجد0د7 

متجر رقم   - 1 311 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6558 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HAZE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ARCHITECTURE

غرض الشركة بإ0جاز : الهندسة.
 7 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

طريق األجطال املد0نة الجد0د7 متجر 
رقم   - 1 311 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبدو  الزاهوني  حلز7  السيد  

11  حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدو  الزاهوني  حلز7  السيد  

 311 1 ميلوزا   حي   31 عنوانه)ا) 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عبدو  الزاهوني  حلز7  السيد  

 311 1 ميلوزا   حي   31 عنوانه)ا) 

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

37I

اتلا نية  املنى

ديل كالشيو
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتلا نية  املنى

اقامة دحان الطابق التاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 11 26، برشيد 

املغرب

د0ل كالشيو شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 67 زنقة 

الخيزران حي الهدى  - 11 26 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 75 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

د0ل   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كالشيو.

غرض الشركة بإ0جاز : مقهى.
زنقة   67  : عنوان املقر االآتلاعي 

الخيزران حي الهدى  - 11 26 برشيد 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 711.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 7.111   : جطيب  عادل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .



2363 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جطيب  عادل  السيد 
6 شارع الراشدي حي التضامن ح ح 

11 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  جطيب  عادل  السيد 
6 شارع الراشدي حي التضامن ح ح 

11 26 برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 56.
35I

omri compta sarl au

 CAPAZ TRANSPORT &
LOGISTICS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 CAPAZ TRANSPORT &

LOGISTICS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
القدس تجزئة لكومبا 9 الطابق 

2 رقم 6 العوامة طنجة - 91161 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAPAZ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 TRANSPORT & LOGISTICS
.SARL AU

الغرض   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
في املغرب أو في  سواء   ، من الشركة 
الخارج ، باألصالة عن نفسها ، نيابة 

عن
األطراف الثالثة أو املشاركة:

في األساس:
- النقل املحلي والدولي للبضائع ؛

- استيفاد وتصد0ر مختلف.
- التجار7.

واالستيفاد  والبيع  الشراء   -
واملعالجة  والتصنيع  والتصد0ر 

والتجليع ،
واملواد  املعدات  آليع  تجليع 
املتعلقة  الخام  واملواد  واألدوات 

باملعدات
للنقل،

أو  االستحواذ  أو  اإلنشاء   -
االستغالل املباشر أو غيف املباشر أو 

التأآيف أو اإلدار7 ،
التجارية  األصول  آليع  تأآيف 
0لكن  التي  واملباني  والفروع 

استخدامها بأي شكل من األشكال
أي إلى أي ملا سبق ؛

نيابة  واالستحواذ  الحصول   -
االجتفاع  براءات  آليع  على  عنها 
والعالمات  والعلليات  والتفاجيص 

التجارية
دجول املصنع في موضوع الشركة 
أو تشغيلها أو نقلها أو مساهلتها أ0ًضا
أن نقل كافة تراجيص التشغيل.

آليع العلليات أو  وبشكل أعم: 
األنشطة مرتبطة بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بـ
من  أو   ، أعاله  املذكور  ال�سيء 
املحتلل أن 0حسنه وال سيلا التلثيل 

واملشاركة ،
والصناعية  التجارية  العلليات 
التي  واملالية  والعقارية  واملنقولة 

0لكن أن تسهل ،
تعزيز أو تطوير نشاط الشركة..

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   9 لكومبا  تجزئة  القدس 
 91161  - طنجة  العوامة   6 رقم   2

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : اشتوان  منيف  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أشتوان  منيف  السيد 

 Oldenzaalstraat 44 1324 EZ

Almere Pays Bas, 1011AA هوالندا 

هوالندا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  أشتوان  منيف  السيد 

 Oldenzaalstraat 44 1324 EZ

 Almere Pays Bas, 1011AA

هوالندا هوالندا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238376.

36I

فيد بيست كونسيلتين

COMMERCE AL FAWALI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعاد7 شارع موالي اسلاعيل 

زنقة بركان رقم  1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب

COMMERCE AL FAWALI شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مد0نة 

الوحد7 رقم  7 بلوك أ  العيون 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMMERCE AL FAWALI
غرض الشركة بإ0جاز : بيع و شراء 

املواد الغذائية........
مد0نة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
العيون  أ   بلوك  رقم  7  الوحد7 

71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : الفوالي  عثلان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفوالي  عثلان  السيد 
حي القدس الزنقة  1 رقم 33 العيون 

71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الفوالي  عثلان  السيد 
حي القدس الزنقة  1 رقم 33 العيون 

71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  78/212 .
37I

TAWAF ABDALLAH

TIGHMI HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2364

TIGHMI HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

الشرارد7 الطابق السفلي درب 
لوبيال بوركون الدارالبيضاء 21153 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
785987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIGHMI HOUSE
اإلنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري وآليع علليات البناء.
  1  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة الشرارد7 الطابق السفلي درب 
 21153 لوبيال بوركون الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد محلد موساوي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد موساوي عنوانه)ا) 
سيدي    31 رقم  السبيت  آنان 
 29671 حجاج واد حصارتيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محلد موساوي عنوانه)ا) 
سيدي    31 رقم  السبيت  آنان 
 29671 حجاج واد حصارتيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 777 76.
38I

ELHACHMARK

الهاشمارك
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELHACHMARK
 KENITRA DOMICILEE AU 59 AV
 MLY ABDELZIZ N° 4 RCE MLY
ABDELZIZ ، 14000، القنيطر7 

املغرب
الهاشلارك شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  

 DOMICILEE AU 59 AV MLY
 ABDELZIZ N° 4 RCE MLY

ABDELZIZN KENITRA القنيطر7 
7111  القنيطر7 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

الهاشلارك.
التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والخدمات .
  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 DOMICILEE AU 59 AV MLY
 ABDELZIZ N° 4 RCE MLY
القنيطر7   ABDELZIZN KENITRA

7111  القنيطر7 املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الهاشمي   احلد  موالي  السيد 

  117 البف0د  صندوق  عنوانه)ا) 

القنيطر7    7111 املركز   القنيطر7 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الهاشمي   احلد  موالي  السيد 

  117 البف0د  صندوق  عنوانه)ا) 

القنيطر7    7111 املركز   القنيطر7 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.

39I

فيد بيست كونسيلتين

 STE EFFICACITE PROJETS(

NORD SUD (SEPNS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعاد7 شارع موالي اسلاعيل 

زنقة بركان رقم  1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب

 STE EFFICACITE PROJETS(

NORD SUD (SEPNS  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مد0نة 

الوفاق بلوك ج رقم 771  العيون 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3772 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE(  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 EFFICACITE PROJETS NORD

. SUD (SEPNS

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

البناء .......

مد0نة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

العيون    771 رقم  ج  بلوك  الوفاق 

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : اشريبو   سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : اشريبو  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد سعيد اشريبو  

 771 رقم  ج  بلوك  الوفاق  مد0نة 

العيون  71111 العيون املغرب.

السيد ابراهيم اشريبو عنوانه)ا) 

العيون   املستقبل  حي   371 رقم 

71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد سعيد اشريبو  

 771 رقم  ج  بلوك  الوفاق  مد0نة 

العيون  71111 العيون املغرب

السيد ابراهيم اشريبو عنوانه)ا) 

العيون   املستقبل  حي   371 رقم 

71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 دآنبف 

2121 تحت رقم 83/2121 3.

71I
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 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 FARAH EL AZZAOUI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA،  23
47900، ZAGORA ZAGORA

  FARAH EL AZZAOUI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املشان 

زاكور7  - 77911 زاكور7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FARAH : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. EL AZZAOUI SARL AU
بيع مواد   : غرض الشركة بإ0جاز 

التنظيف.
عنوان املقر االآتلاعي : حي املشان 

زاكور7  - 77911 زاكور7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم العزاوي عنوانه)ا) 
دوار العروميات ترناتة زاكور7 77923 

زاكور7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ابراهيم العزاوي عنوانه)ا) 
دوار العروميات ترناتة زاكور7 77923 

زاكور7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بزاكور7  بتاريخ 28 أكتوبر 

2121 تحت رقم 355.

7 I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

CAFE SMILE ZAYANE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االميف موالي عبد هللا ، 
57111، جنيفر7 املغرب

CAFE SMILE ZAYANE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 
الفالحي رقم 8  - 57111 جنيفر7 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36  
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SMILE ZAYANE
صانع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

قهو7.
الحي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
جنيفر7   57111  -   8 رقم  الفالحي 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : بلغيتي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بلغيتي  لخالفة  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلغيتي  ابراهيم  السيد 
طريق    9 رقم  العبدالوي  تجزئة 

مكناس 57111 جنيفر7 املغرب.
عنوانه)ا)  بلغيتي  لخالفة  السيد 
 57111 ز  ح  م  البفج  الدهر7  دوار 

جنيفر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بلغيتي  ابراهيم  السيد 
طريق    9 رقم  العبدالوي  تجزئة 

مكناس 57111 جنيفر7 املغرب
عنوانه)ا)  بلغيتي  لخالفة  السيد 
 57111 ز  ح  م  البفج  الدهر7  دوار 

جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم 5 .

72I

ALLEGEANCE CONSULTING

CAP RADIO SA
إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم  5&51 

، 91111، طنجة املغرب
CAP RADIO SA  »شركة  

املساهلة»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 7  شارع 

الفرابي اقامة البحر املتوسط  
مدجل رقم 71 طنجة  - - طنجة  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26565

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  7  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم وفا7 شريك : الذي 0نص 
على ما0لي: وفا7 رئيس مجلس االدار7 

السيد لعرو�سي عبد املجيد .

مجلس  وال0ة  انتهاء  رقم   قرار 
0نص  الذي  آد0د:  تعيين  و  اإلدار7 
وال0ة عضو مجلس  انتهاء  على ما0لي: 

اإلدار7 و تعيين آد0د
مجلس  رئيس  تعيين  رقم  قرار 
ما0لي:  على  0نص  الذي   : االدار7 
رئيسا  املرابط حسن  السيد  تسلية 

آد0دا ملجلس االدار7
مجلس  اعضاء  تعيين  رقم  قرار 
ما0لي:  على  0نص  الذي   : االدار7 
تسلية السيد العلري ا0وب والسيد 
في   كاعضاء  املحسن  عبد  العلري 

مجلس االدار7 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  0نص  الذي   : 5 رقم  بند 
تسلية السيد املرابط حسن  ما0لي: 
رئيسا آد0دا ملجلس االدار7 وتسلية 
السيد العلري ا0وب والسيد العلري 
مجلس  في   كاعضاء  املحسن  عبد 

االدار7
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238298.
73I

فدكريد كونساي

SECTRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

فدكريد كونساي
 8 زنقة 0وسف بن تاشفين برشيد ، 

11 26، برشيد املغرب
SECTRANS  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 53 زنقة 
بالل حي الزهراء برشيد - 11 26  

برشيد املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.775 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2 21 تم تعيين  17 0وليوز  املؤرخ في 
بن  السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 
شقرون وبن سليلان مونيا و رشيد 

كلسيف آجر.
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تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0وليوز   17 بتاريخ  االبتدائية ببفشيد  

3 21 تحت رقم 1 9.

77I

COMPTE A JOUR

 WEST-MED
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 WEST-MED INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77 شارع 
املغرب العربي - 62111 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 27 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
WEST- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MED INTERNATIONAL
 : بإ0جاز  الشركة  غرض 
الطبية  املعدات  تصد0رواستيفاد 

واملنتوآات الغذائية .
77 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
الناظور   62111  - العربي  املغرب 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 251   : شوراق   هشام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد رشيد بوهدوز :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  : البوآوفي  الحليم  عبد  السيد  

251 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد هشام شوراق  

 62111 زا0و  عثلان  سيدس  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  بوهدوز  رشيد  السيد 

الناظور   62111 زا0و  الجد0د  الحي 

املغرب.

البوآوفي  الحليم  عبد  السيد  

معلل  حي  صاغرو  شارع  عنوانه)ا) 

السكر زيو 62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوهدوز  رشيد  السيد 

الناظور   62111 زا0و  الجد0د  الحي 

املغرب

البوآوفي  الحليم  عبد  السيد  

معلل  حي  صاغرو  شارع  عنوانه)ا) 

السكر زيو 62111 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم  8.

75I

centre d’étude de gestion et d’organisation

EDUCAPRO PRIVE
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

EDUCAPRO PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 265، 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع، 

رقم 92 - الدار البيضاء 265، شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع، رقم 

92 - الدار البيضاء 21371 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 577

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  املؤرخ في  2 دآنبف 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

شارع   ،265 تحويل مقر الشركة من 

 92 رقم  الزرقطوني الطابق التاسع، 

إلى العنوان الجد0د  الدار البيضاء   -

التالي:  2 ،شارع االمام البوصيفي، حي 

فرانسفيل -الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

من  الرابع  البند  مقتضيات  تعد0ل 

النظام االسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  79 76.

76I

CCJF

 SOCIETE CENTRALE

D’EMBALLAGE
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE CENTRALE

D’EMBALLAGE »شركة  

املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: املنطقة 

الصناعية شارع األدارسة  - - برشيد  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.337
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 2121 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
وال0ة السيد7 سعاد بن عالل  انتهاء 

الحسني من مهامها كلتصرفة
على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 
ما0لي: تعيين السيد7 0اسلين سقاط 
ملد7 سنة  للشركة  متصرفة آد0د7 
العام  الجلع  انعقاد  حين  إلى  أي 
العادي املدعو للبث في حسابات سنة 

.2121
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

انتهاء وال0ة متصرف    
بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعيين متصرف آد0د 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم  27/212.

77I

ائتلانية »مكتب الدراسات كنتوس» ش.ذ.م.م

TASED
إعالن متعدد القرارات

ائتلانية »مكتب الدراسات كنتوس»
3 ، زنقة واد زيز، رقم 7، أكدال 
الرباط ، 1191 ، الرباط املغرب
TASED »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 

السوي�سي، شارع محلد السادس، 
زاوية شارع آ0ت عبد هللا وشارع بني 
مسكين )بالقرب من مسجد النصر) 

- - الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  7177

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  7  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
 511111 الى  الشركة  راسلال  رفع 
في  مبلغ  دفع    -  : طريق  عن  درهم 
بلبلغ  للشركة  املصرفي  الحساب 
وبإدراج   2- درهم.    6.111.11 درهم 
في  لللساهلين  الجاري  الحساب 
 387.111.11 رأسلال الشركة بلبلغ 
حصة   7111 بخلق  وذلك  درهم. 
درهم للحصة    11 آد0د7 من فئة 
السيد  كالتالي:  الشركاء  بين  وزعت 
611  حصة، السيد  طارق بالفريج، 
  611 علوي،  صو�سي  الصد0ق 
 711 آيار،  كوثر  السيد7  حصة، 
 711 الهاني،  عبيف  السيد7  و  حصة 

حصة. 
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
 SO CLEAN  : اضافة عالمة تجارية 

PRESSING
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الشركة:  راسلال   6 رقم  بند 
الذي 0نص على ما0لي: قدم الشركاء 
على  للشركة  نقد0ة  مساهلات 
بالفريج،  طارق  السيد  التالي:  النحو 
الصد0ق  السيد  درهم،   211111
درهم،   211111 علوي،  صو�سي 
درهم و   51111 السيد7 كوثر آيار، 

السيد7 عبيف الهاني، 51111 درهم. 
7 الحصص االآتلاعية:  بند رقم 
تحد0د  تم  ما0لي:  على  0نص  الذي 
 511.111 بلبلغ  الشركة  رأسلال 
حصة   5111 درهم وتم تقسيله إلى 
0تم  منها،  لكل  درهم    11 بقيلة 
السيد   : التالي  النحو  على  توزيعها 
2111 حصة، السيد  طارق بالفريج، 
 2111 علوي،  صو�سي  الصد0ق 
 511 آيار،  كوثر  السيد7   ، حصة 
 511 الهاني،  عبيف  السيد7  و  حصة 

حصة. 
الذي  تسلية الشركة:   3 بند رقم 
الشركة هو:  اسم  ما0لي:  0نص على 
«TASED» SARL . العالمة التجارية : 

SO CLEAN PRESSING

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1395  .

78I

ARWA MEK

LOUALI BITUM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARWA MEK

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

LOUALI BITUM شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 78 حي 

السكة برج موالي علر - 1 511 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 7  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOUALI BITUM

غرض الشركة بإ0جاز : - األشغال 

املتعدد7 أو البناء

- أشغال العزل املائي.

حي   78  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 511 1  - علر  موالي  برج  السكة 

مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الوالي  0ونس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 78 السيد 0ونس الوالي عنوانه)ا) 

 511 1 حي السكة برج موالي علر 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 78 السيد 0ونس الوالي عنوانه)ا) 

 511 1 حي السكة برج موالي علر 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    6 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 7281.

79I

LEADER FINANCE

مطعم

عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

مطعم 

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 8  

 ARABESQUE أعطى  0نا0ر  212 

 . التجاري  بالسجل  املسجل   RAK

حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

التسييف الحر لألصل التجاري الكائن 

9 طريق محلد البقال  ب املحل رقم 

اقامة مباركة كليز مراكش    21 رقم 

لفائد7  املغرب  مراكش   71111  -

تبتدئ  سنة   2 ملد7   LEADER RES

  7 في  تنتهي  و  0نا0ر  212    8 من 

0نا0ر 2123 مقابل مبلغ شهري قيلته 

6.111 درهم.

51I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

FASSIMAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

FASSIMAILLE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: الحي 

الصناعي سيدي إبراهيم زنقة  817 

فاس  - 31181 فاس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 913 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 دآنبف 2121

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  61/12 .

5 I

COMPTE A JOUR

ECOTRADING WORLD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ECOTRADING WORLD شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2  

بلوك   سوق اوالد ميلون - 62111 

الناظور املغرب



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2368

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 31 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ECOTRADING WORLD

تصد0ر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

واستيفاد االثواب واملواد الغذائية .

  2  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 62111 بلوك   سوق اوالد ميلون - 

الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

البوعزاتي  الغني   عبد  السيد 

  11 حصة بقيلة    .111   : فاضلي 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البوعزاتي  الغني   عبد  السيد 

 28119 اسبانيا  عنوانه)ا)  فاضلي 

اسبانيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

البوعزاتي  الغني   عبد  السيد 

 28119 اسبانيا  عنوانه)ا)  فاضلي 

اسبانيا اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم 5  .

52I

STE FIDUTRA-COM

CAFE DE L›AFRIQUE
عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري
CAFE DE L›AFRIQUE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
 CAFE DE أعطى  0نا0ر  212    7
املسجل   L’AFRIQUE SARL AU
باملحكلة   59799 التجاري  بالسجل 
التجارية بلراكش حق التسييف الحر 
شارع  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
  77 رقم  اغلي  باب  السادس  محلد 
لفائد7  املغرب  مراكش   71111  -
 5 ملد7   CHEZ OSCAR SARL AU
و  0نا0ر  212    5 من  تبتدئ  سنة 
2126 مقابل مبلغ  7  0نا0ر  تنتهي في 

شهري قيلته 5.111  درهم.

53I

LOGIFIN

SOFINORD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 21

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
SOFINORD شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 
العزيزية شارع املللكة العربية 
السعود0ة، طابق 3 رقم 21 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOFINORD

أعلال   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

الصيانة الصناعية.

- تجار7 واستيفاد وتصد0ر املعدات 

وقطع  وامالت  األدوات  أو  الجد0د7 

الغيار املستعللة من أي نوع ؛

آليع  وتنفيذ  وإصالح  تركيب   -

آالت  وتركيب   ، الكهربائية  األعلال 

ومعدات السباكة الهوائية الصناعية 

؛ الهيدروليكا ، أتلتة الكلبيوتر.

- الكهرباء واملباني الصناعية.

األمن  معدات  وتركيب  تسويق   -

والكشف عن الحرائق.

الطرق  ومعدات  املبنى  تجد0د   -

)املياه والصرف  والشبكات املختلفة 

والتجهيزات  والكهرباء)  الصحي 

املائي  )العزل  والخارآية  الداجلية 

والطالء وتغطية األرضيات) ؛

نحو  املوآهة  الحلول  تطوير   -

الصناعة.

التصنيع   ، الهندسة الصناعية   -

الصناعية  امالت  لف   ، امليكانيكي 

)الكهربائية  الصناعية  واإلمدادات 

أتلتة   ، الهيدروليكية   ، الهوائية   ،

املكاتب) ؛

والتدريب  الدراسات  تطوير   -

وكذلك  املجتلع  مجال  في  واملشور7 

تطبيق وتنفيذ آليع عقود جدمات 

ما بعد البيع والتعاقد من الباطن.

توزيع  آالت  وتشغيل  توفيف   -

املشروبات.

آليع املعامالت   ، وبشكل أعم   -

واملالية  والصناعية  التجارية 

التي قد تتعلق   ، واملنقولة والعقارية 

بهدف  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

ذات  أو  ملاثلة  أشياء  وأي  الشركة 

صلة قد تعزز امتدادها أو تطويرها.

إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

العربية  املللكة  شارع  العزيزية 

السعود0ة، طابق 3 رقم 21 - 91111 

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الركاكبي  اعلي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الركاكبي  اعلي  السيد 

  6 علار7  نيجريا  أمين شارع  إقامة 

رقم 78 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الركاكبي  اعلي  السيد 

  6 علار7  نيجريا  أمين شارع  إقامة 

رقم 78 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 355.

57I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

MANINA SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البف0د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

MANINA SAHARA  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم ج 

8 6  الوفاق  - 71111 العيون 

املغرب



2369 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MANINA SAHARA

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وجدمات البناء املختلفة 

وتصد0ر  واستيفاد  وشراء  بيع 

أي  وصيانة  واستئجار،  والسلسر7، 

معدات تتصل علوما البناء 

الرئيسية،  األعلال  آليع 

وتغطية،  الداجلي،  والتشطيب 

والنجار7،  غطاء،  ووضع  واألسلنت 

والنجار7  الزآاآية،  واألعلال 

الفسيفساء  وتركيب  العامة، 

الصحية  وتركيب  والرجام،  والبالط 

والسباكة، والتدفئة وتكييف الهواء، 

والعزل، والتز0ين، والبناء، وتجد0د أو 

صيانة السقوف وبشكل أعم الشركة 

في البناء 

 ، والرمل   ، للواآهة  تنظيف  أي 

واالنضلام ؛

من  كبيف7  وتفاصيل  بالجللة 

البالط، واألحجار الطبيعية، والرجام 

وآليع مواد البناء؛

أآهز7  أو  أو سلع  مواد  أي  شراء 

والصيانة  للبناء  الزمة  أدوات  أو 

والصيانة واإلصالح والتجد0د لللواد 

واملباني أو استيفادها أو تصد0رها أو 

تصد0رها أو بيعها أو استيفاد

لجليع  إدار7  مشاركة،  جلق، 

املجتلعات وآود  في آليع  أشكالها 

مع  مباشر7  غيف  أو  مباشر7  عالقة 

الكائن االآتلاعي

اقتناء أو استئجار آليع املركبات 

لنقل األفراد أو البضائع

مالية  أو  تجارية  معامالت  أي 

قد  عقارية  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

تساهم بشكل مباشر أو غيف مباشر في 

محابا7 الغرض الرئي�سي للشركة.
ج  رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
العيون   71111  - الوفاق     6 8

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : منينة  املتوكل  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منينة  املتوكل  السيد7 
الحي   31 رقم  شوقي  احلد  زنقة 

الحسني 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

املتوكل منينة عنوانه)ا)  السيد7  
الحي   31 رقم  شوقي  احلد  زنقة 

الحسني 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  13/212 .

55I

مقاولة في الحسابات

STÉ LACHKAR M.D.F
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات

62 شارع محلد الخامس ا ص.. ب 

337، 32111، الحسيلة املغرب

Sté Lachkar M.D.F شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

إساكن تارآيست - 32312 

تارآيست املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 63
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Lachkar M.D.F
غرض الشركة بإ0جاز : • بيع مواد 

البناء واالسلنت بالجللة.
بالتجزئة  الغذائية  املواد  تاآر   •

والجللة.
• التفاوض....

مركز   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 32312  - تارآيست  إساكن 

تارآيست املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد االشقر املدني :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد االشقر محلد :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املدني  االشقر  السيد 
احلد  موالي  بيضاء  عين  دوار 
الحسيلة   كتامة  اساكن  الشريف 

32312 اساكن املغرب.
عنوانه)ا)  محلد  االشقر  السيد 
 32312 تارآيست  إساكن  مركز 

اساكن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  املدني  االشقر  السيد 
احلد  موالي  بيضاء  عين  دوار 
الحسيلة   كتامة  اساكن  الشريف 

32312 اساكن املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بتارآيست   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم  21/212.

56I

Société WAMSA

IFR إيفر
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

Société WAMSA
 BP 7345 AL FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
IFR إ0فر شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 32 
شارع الفرابي  املنطقة الصناعية 

تاسيال   86361 الدشيف7 الجهاد0ة 
املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21775
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغييف  0نا0ر  212   16 في  املؤرخ 
أسا�سي  »بشكل  من  الشركة  نشاط 
تعبئة و تغليف و معالجة و تحويل   :
و تصبيف الفواكه و الخضر و أي مواد 
غدائية و أي منتوج زراعي أو حيواني ؛ 
بيع و شراء و توزيع و استيفاد و تصد0ر 
؛ و بشكل  أي منتوج غدائي أو زراعي 
ثانوي : بيع و شراء و توزيع و استيفاد 
مواد  و  آالت  و  معدات  تصد0ر  و 
أو  ؛ جلق و إنشاء و شراء  استهالكية 
التغليف  و  للتعبئة  وحد7  أي  كراء 
؛  أو املعالجة أو التحويل أو التصبيف 
؛  النقل بكل أشكاله و اللوآيستيك 
التجار7 الكبيفnégoce( 7) االستغالل 
؛  الغذائية  الصناعة  و  ؛   الفالحي 
السلسر7 و الوساطة.» إلى »األشغال 
العقارية و أشغال التجهيز و التجزئة 
و الهدم و التبليط و الزليج  و البناء 
التفصيص  و  الكهرباء  و  الرجام  و 
؛  الزليج  و  النجار7  و  الجبص  و 
اإلنعاش العقاري  ؛ و التجار7 الكبيف7 
)négoce)  ؛  استغالل مصانع  مواد 
البناء و األشغال العلومية و املقالع ؛ 
بيع و شراء   ، بيع و شراء مواد البناء 
و كراء امالت ؛ النقل و اللوآيستيك 
بكل وسائله و بكل أشكاله ؛ األستيفاد 
و التصد0ر ؛ السلسر7 و الوساطة .».
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 53 .

57I

IMEXFID

S2AM TRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

S2AM TRAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 76 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6  - 

21131 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77139 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 مارس    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 S2AM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRAD SARL

غرض الشركة بإ0جاز : التجار7 في 

آليع انواع البضائع.

76 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

 -   6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

21131 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معاد فضول :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة   251   : السيد سعد زاوي 

بقيلة 11  درهم للحصة .

251 حصة    : السيد امين امزيل 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 251 السيد امغري محلد امين :  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد معاد فضول عنوانه)ا) رقم 
57 زنقة 17 آليلة 17 ق ج البيضاء 

21731 الدار البيضاء املغرب.

حي  عنوانه)ا)  زاوي  السيد سعد 
البيضاء   7 رقم  علار7     الداجلة 

21731 الدار البيضاء املغرب.

السيد امين امزيل عنوانه)ا) 79  

شارع 16 نونبف قصر البحر بن امسيك 

21531 الدار البيضاء املغرب.

امين  محلد  امغري  السيد 
رقم   5 علار7   2 الهناء  عنوانه)ا) 

سيدي   2 رقم  السكني  مجلع   25

البيضاء  الدار   216 1 البفنو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد هللا فضول عنوانه)ا) 
ج  ق   17 آليلة   17 زنقة   57 رقم 

البيضاء  الدار   21731 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2121 تحت رقم 9 7772.

58I

.ELBARDOUI P.P

ELECTRO MZILY  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.ELBARDOUI P.P

 Hay tassahoul rue 10 n 21

 Bourgogne Hay tassahoul rue

 10 n 21 Bourgogne، 20050،

Casablanca MAROC

 ELECTRO MZILY  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  6 محج 

الال 0اقوت و مصطفى أملعاني  

الطابق االول  الرقم56  مركز 

الرياض  الدار البيضاء. - 21211 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

787175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO MZILY  SARL AU

و  بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االلكتفونية,اصالحها  االآهز7  توزيع 

و تحد0تها .

:  6 محج  عنوان املقر االآتلاعي 

الال 0اقوت و مصطفى أملعاني  الطابق 

االول  الرقم56  مركز الرياض  الدار 

البيضاء  الدار   21211  - البيضاء. 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : 0وسف  مزيلي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مزيلي 0وسف عنوانه)ا) حي 

النسيم علار7 56  شقة 9   91 21 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مزيلي 0وسف عنوانه)ا) حي 

النسيم علار7 56  شقة 9   91 21 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 758957.

59I

Arithmetic Compta 

)ALFA LABO( ألفا البو
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

7   شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 7 ، 7111 ، 

القنيطر7 املغرب

ألفا البو )ALFA LABO) شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة أبو 

حسن ملاريني إقامة أميف7 2 الطابق 

7 الشقة رقم -25  - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 19 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

ألفا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.(ALFA LABO( البو

تجار7    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 / الطبية  واملستلزمات  االدوات  في 

شراء وبيع كواشف املختبفات الطبية 

املعدات  /صيانة  الكيلائية  واملواد 

الطبية/ التجار7 العامة..

زنقة أبو   : عنوان املقر االآتلاعي 

الطابق   2 أميف7  إقامة  حسن ملاريني 

7 الشقة رقم -25  - 51111 مكناس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99  سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى شحيليف  :  911 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 مريم سدي  :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شحيليف   مصطفى  السيد 

الشقة   77  73  72 س  7  عنوانه)ا) 
 51111 الزيتون  رياض    1 رقم 

مكناس  املغرب.

السيد7 مريم سدي  عنوانه)ا) س 

1  رياض   7 72 73 77 الشقة رقم 

الزيتون 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

شحيليف   مصطفى  السيد 

الشقة   77  73  72 س  7  عنوانه)ا) 
 51111 الزيتون  رياض    1 رقم 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية بلكناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

61I

prism conseils

إ0مي بيغ سيغفيس

EMII BIG SERVICES  S.A.S/
شركة املساهلة

إنشاء فرع تابع للشركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 EMII BIG/إ0مي بيغ سيغفيس

SERVICES  S.A.S شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 طريق 

الكارتينج 71 26 سانت رامبيف 

دالبون فرنسا - 71 26 سانت رامبيف 

دالبون فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521  

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
التسلية بيغ سيغفيس إ أسيغونس
 BIG SERVICES ET ASSURANCES
بالعنوان  الكائن  و   /SUCCURSAL
شارع أبو الحسن املريني إقامة أميف7 
الجد0د7  املد0نة   25 رقم  الشقة   2
املغرب  مكناس   51111  - مكناس 
الرامي  السيد)7)  املسيف من طرف  و 

لبنى.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 335.

6 I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 SOCIETE REGIONALE
 DE RESTAURATION ET

  D’HOTELERIE DE TENSIFT “
“SOREHT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تعيين مسيف آد0د للشركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE REGIONALE
 DE RESTAURATION ET

  D’HOTELERIE DE TENSIFT ”
SOREHT”  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  68 شارع 
0وغسالفيا   آليز 71111 مراكش 

املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.766 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2  أكتوبر 2121 تم تعيين 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 
ا0لان  السيد7   و  مريم   الرميلي   

الرميلي كلسيف آجر

تبعا لوفا7 املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

نونبف    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7878.

62I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 SOCIETE REGIONALE

 DE RESTAURATION ET

  D’HOTELERIE DE TENSIFT “

“SOREHT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE REGIONALE

 DE RESTAURATION ET

  D’HOTELERIE DE TENSIFT ”

SOREHT” شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 68 شارع 

0وغوسالفيا آليز 71111 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.766 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جدوج الرميلي   (7( تفويت السيد 

62  حصة اآتلاعية من أصل 713 

لطيفة    (7( السيد  لفائد7   حصة 

بوملان بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

جدوج الرميلي   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    6 

مريم   (7( السيد  713 حصة لفائد7  

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

جدوج الرميلي   (7( تفويت السيد 

 713 حصة اآتلاعية من أصل   81

ا0لان   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

)7) فاطلة الرميلي  تفويت السيد 
 713 حصة اآتلاعية من أصل   8 
ا0لان   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
)7) فاطلة الرميلي  تفويت السيد 
 6  حصة اآتلاعية من أصل 713 
اسلاء   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
)7) فاطلة الرميلي  تفويت السيد 
 6  حصة اآتلاعية من أصل 713 
حصة لفائد7  السيد )7) نوال الرميلي 

بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
نونبف    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7877.
63I

ائتلانية »مكتب الدراسات كنتوس» ش.ذ.م.م

LOGAPARTIELLE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلانية »مكتب الدراسات كنتوس»
3 ، زنقة واد زيز، رقم 7، أكدال 
الرباط ، 1191 ، الرباط املغرب
LOGAPARTIELLE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حسان، 

زنقة عبد السالم القباج ، علار7 رقم 
8 ، شقة رقم  ، الطابق االر�سي. - 

1111  الرباط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 26379

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
شركة ذات   LOGAPARTIELLE حل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 ، زنقة عبد السالم القباج  حسان، 
الطابق  ، شقة رقم  ،   8 علار7 رقم 
املغرب  الرباط    1111  - االر�سي. 
قيلة  املتفاكم  العجز  لتجاوز  نتيجة 

رأسلال الشركة..
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و عين:
السيد)7)  عصام بشار   الجامعي 
 7 رقم  الراي�سي  زنقة  عنوانه)ا)  و 
 (7( الرباط املغرب كلصفي    1111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة  وفي   2121 دآنبف   28 بتاريخ 
الرباط     1111  -  .7 رقم  الراي�سي 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1396  .

67I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 SOCIETE«   TOURISTIQUE
 DE GESTION ET

      DE PROMOTION “
“SOTOGEP

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تعيين مسيف آد0د للشركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE«   TOURISTIQUE DE
 GESTION ET DE PROMOTION

SOTOGEP      ””      شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرميلة   
طريق الجبل االجضر املد0نة 71111 

مراكش املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7969

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2  أكتوبر 2121 تم تعيين 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 
ا0لان  السيد7   و  مريم   الرميلي   

الرميلي كلسيف آجر
تبعا لوفا7 املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
نونبف    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7876.

65I

فيدكات

OVLR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املد0نة 

الجد0د7 مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

OVLR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

23-27 شقة رقم 7 تجزئة تافوكت 

سيدي سعيد - 51171 مكناس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.77257

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف  في  3  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

مبلغ    OVLR الوحيد  ذات الشريك 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

شقة   23-27 رقم  اإلآتلاعي  مقرها 

تجزئة تافوكت سيدي سعيد   7 رقم 

 : مكناس املغرب نتيجة ل   51171  -

عدم تحقيق هدف الشركة.

23- و حدد مقر التصفية ب رقم 

27 شقة رقم 7 تجزئة تافوكت سيدي 

سعيد - 51171 مكناس املغرب. 

و عين:

و  املقراوي  كريم   السيد)7) 

 72 رقم   2 السالم  حي  عنوانه)ا) 

سيدي سعيد 51171 مكناس املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر7 و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : رقم 27-23 شقة 

رقم 7 تجزئة تافوكت سيدي سعيد

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 28.

66I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 SOCIETE  TOURISTIQUE «    

 DE GESTION ET

      DE PROMOTION “

“SOTOGEP
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE  TOURISTIQUE DE «    

 GESTION ET DE PROMOTION

SOTOGEP      ””     شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرميلة   

طريق الجبل االجضر املد0نة 71111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7969

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)7) لحسن الرميلي  تفويت السيد 

  75 حصة اآتلاعية من أصل   71

لطيفة    (7( السيد  لفائد7   حصة 

بوملان بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

)7) لحسن الرميلي  تفويت السيد 

  75 حصة اآتلاعية من أصل   71

حصة لفائد7  السيد )7) مريم الرميلي 

بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

)7) لحسن الرميلي  تفويت السيد 

  75 حصة اآتلاعية من أصل   35

ا0لان   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.

جدوج الرميلي   (7( تفويت السيد 
 88 أصل  من  اآتلاعية  حصة   35
ا0لان   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
جدوج الرميلي   (7( تفويت السيد 
 88 أصل  من  اآتلاعية  حصة   53
اسلاء   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
)7) فاطلة الرميلي  تفويت السيد 
 87 أصل  من  اآتلاعية  حصة    7
اسلاء   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرميلي بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
)7) فاطلة الرميلي  تفويت السيد 
 87 أصل  من  اآتلاعية  حصة   71
حصة لفائد7  السيد )7) نوال الرميلي 

بتاريخ 28 أكتوبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
نونبف    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7875.

67I

FORMAFID CONSEIL

SALSABILA TEC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
SALSABILA TEC شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
محلد الخامس الطابق األر�سي 

رقم 6  املحطة الطرقية - 26111 
سطات املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2863
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«711.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
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د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

 212 تحت رقم  35/2.

68I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 STE FETTAH›S MOROCCO
ADVENTURE TOURS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD MED V, IMM. , 25

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

 STE FETTAH›S MOROCCO
ADVENTURE TOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي فاس٫  
طريق  مكناس٫ باب االندلس٫رقم 

496A - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79895

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9 21 تقرر حل  6  شتنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 STE FETTAH’S الوحيد  الشريك 
 MOROCCO ADVENTURE
  11.111 مبلغ رأسلالها     TOURS
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي فاس٫  
االندلس٫رقم  باب  مكناس٫  طريق  
796A - 31111 فاس املغرب نتيجة 

ل : عدم اشتغال  Iلشركة.
فاس٫   ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االندلس٫رقم  باب  مكناس٫  طريق  

796A - 31111 فاس املغرب. 
و عين:

الفياللي   عبدافتاح   السيد)7) 
زروق  و عنوانه)ا) فاس٫ تغات,تجزٸة 
ٵلحد0قة 2, رقم 443q 30000 فاس 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9 21 تحت رقم 9 /3999.

69I

CAF MAROC

ITACONS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ITACONS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 66 شارع 

محلد الخامس الطابق االول املحل 

رقم   - 9111 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 539

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الطابق  الخامس  محلد  شارع   66»

طنجة   9111  - رقم    املحل  االول 

االندلس  »قيسارية  إلى  املغرب» 

بن  حفيظ  شارع  السفلي   الطابق 

 -  27 27  املحل رقم   عبد البار رقم 

91111 طنجة  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 388.

71I

NIZRAM CONSULTING

SUDQAL INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

NIZRAM CONSULTING

 RÉSIDENCE ALKHIR IMM 41

 APPT 11 SALA ALAJADIDA

 ، 11100، SALA ALJADIDA

MAROC

SUDQAL INDUSTRY شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 

 RESIDENCE ALKHIR IMM

 41 APT 9 SALA ALAJADIDA

  - 11100 SALA ALAJADIDA

.MAROC

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31923

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر    7 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بيع لوازم وأآهز7 املكتب.

آليع  والصيانة  وإصالح  بيع 

األآهز7 املعلوماتية وأثاث املكتب.

االستيفادوالتصد0ر آليع األآهز7 

ولوازم املكتب.

القانون  من   3 الفصل  تعد0ل 

االسا�سي للشركة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    7 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 35738.

7 I

ae

E-ASSU .COM
شركة التوصية البسيطة

إنشاء فرع تابع للشركة

ae

شارع االميف موالي الحسن الركز 

الجهوي لالستثلار آهة الشرق, 

مصلحة جلق املقاوالت وآد7، 

61111، وآد7 املغرب

E-ASSU .COM شركة التوصية 

البسيطة

 Quai  63 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 du Docteur Dervaux  Quai du

 Docteur Dervaux 163 92600

.Asmeres-Sur-Seine France

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.357 7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 شتنبف 2121 تقرر إنشاء 

التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

و   E-ASSU.COM SUCCURSALE

57 تيكنوبول وآد7  الكائن بالعنوان 

وآد7   61111 وآد7  تيكنوبول   57

املغرب و املسيف من طرف السيد)7) 

مودني سلمى.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

أكتوبر   17 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 2239.

72I

Mindfully Digital

MINDFULLY DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Mindfully Digital

 Avenue El Wafaa,Residence

 Rida N179, Avenue El

 Wafaa,Residence Rida N179,،

Fès ،30070 املغرب

MINDFULLY DIGITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي 73  إقامة 

ر�سى شارع الوفاء الطابق الـثالث 

الشقة 5 - 31171 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65777

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MINDFULLY DIGITAL

غرض الشركة بإ0جاز : استشارات 

في العالقات العامة والتواصل

البيع عن طريق االنتفنيت

التكوين والتدريب.

  73  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  الوفاء  شارع  ر�سى  إقامة 

فاس   31171  -  5 الشقة  الـثالث 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العلراني  الصلد  عبد  السيد 

911 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

11  حصة    : رفيع  السيد زكرياء 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العلراني  الصلد  عبد  السيد 

شارع   2 شقة   72 علار7  عنوانه)ا) 

املد0نة املنور7 حي األمل طريق صفرو 

31171 فاس املغرب.

السيد زكرياء رفيع عنوانه)ا) رقم 

 31111 ثغاث  تجزئة آاد فاس   35

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد زكرياء رفيع عنوانه)ا) رقم 

 31111 ثغاث  تجزئة آاد فاس   35

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3732.

73I

ECOCOMPTA

HIAZ HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

HIAZ HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 زنقة 

بورد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 21291 الدارالبضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HIAZ  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HOLDING

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع و السلع.
زنقة   23  : عنوان املقر االآتلاعي 
الصخور   5 رقم   3 الطابق  بورد 

الدارالبضاء   21291  - السوداء 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : بولحية  عزيز  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بولحية  عزيز  السيد 
8 عين السبع  3 رقم  سالومة   زنقة 

21251 الدارالبضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بولحية  عزيز  السيد 
8 عين السبع  3 رقم  سالومة   زنقة 

21251 الدارالبضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 111 76.

77I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

FGF
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 7211 ، سيدي سليلان 

املغرب

FGF شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

شلامنة آلاعة زكوطة - 611 1 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.FGF : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

مفوض   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السلع

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 1 611  - زكوطة  آلاعة  شلامنة 

سيدي قاسم املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : العصري  فؤاد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العصري  فؤاد  السيد 

  6111 دوار شلامنة آلاعة زكوطة 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  العصري  فؤاد  السيد 

  6111 دوار شلامنة آلاعة زكوطة 

سيدي قاسم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

نونبف 2121 تحت رقم -.

75I
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MOGADOR GESTION

BALAD TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

BALAD TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي دوار اد 

علر الحرارثة آلاعة اوناغة اقليم 

الصوير7 77111 الصوير7 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6  نونبف 2121 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

منعش عقاري.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 22 بتاريخ  بالصوير7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 372/2121.

76I

STE OURIKA CONSEIL SARL A U

STE MTB WORK sarl a.u
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 STE OURIKA CONSEIL SARL

A U

 N°83 LOT AL AMANE

 LAMHAMID MARRAKECH ،

41000، MARRAKECH MAROC

STE MTB WORK sarl a.u شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  59 

تجزئة املسار الحي الصناعي طريق 

اسفى مراكش - 111 7 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1917 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MTB WORK sarl a.u

غرض الشركة بإ0جاز : 

اشغال التبف0د

 59  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

طريق  الصناعي  الحي  املسار  تجزئة 

مراكش   7 111  - مراكش  اسفى 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : بلقاسح محلد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلقاسح محلد  السيد 

الصناعي  الحي  املسار  تجزئة   59 

طريق اسفى مراكش  111 7 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بلقاسح محلد  السيد 

الصناعي  الحي  املسار  تجزئة   59 

طريق اسفى مراكش 111 7 مراكش 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   17 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 89 8  .

77I

ficotrad sarl

STE MAPLATRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE MAPLATRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

17  حي السالم  - 75111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.522 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  28 دآنبف  املؤرخ في 

 STE 7شركة ذات املسؤولية املحدود

MAPLATRAV SARL  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  درهم    1.111

 - السالم   حي    17 رقم  اإلآتلاعي 

ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   75111

الهدف  تحقيق  على  القدر7  عدم   :

االآتلاعي للشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 17  

حي السالم  - 75111 ورزازات املغرب. 

و عين:

السيد)7) عبد الكريم  املعتوقي و 

عنوانه)ا) امينوالون ورزازات 75111 

ورزازات املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   16 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 3 .

78I

ACS CONSEILS

2HML INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 11 26، برشيد املغرب

2HML INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة اميلة 

سا0ح اقامة اوشتار 7  شقة   - 

22111 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.362729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

اوشتار  اقامة  سا0ح  اميلة  »زنقة 

الدار البيضاء   22111  - شقة      7

ابراهيم  شارع    13« إلى  املغرب» 

 - شقة    االول  الطابق  الروداني 

22111 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759136.

79I

second negre

  CENTRE  DE

  RECRUTEMENT

MAROCAIN

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

second negre

حي املسيف7   تلار7 ، 111  ، تلار7 

املغرب

  CENTRE  DE  RECRUTEMENT

MAROCAIN  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7   

شقة 8 تجزئة املدوز شارع محلد 

الخامس تلار7 - 2111  تلار7 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1735 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبف   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوعز7 املعاش   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

محلد بزاد بتاريخ 21 نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   27 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 19657 .

81I

BELFAS

BELFAS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

BELFAS

 BD OUED MOULOUYA 282

 OLFA ، 20120، CASABLANCA

MAROC

BELFAS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  282 شارع 

واد ملوية األلفة - 21261 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.226255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21 9 نونبف   26 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 رأسلالها  مبلغ    BELFAS

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي  282 

شارع واد ملوية األلفة - 21261 الدار 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

ود0ة.

 282 ب   التصفية  مقر  حدد  و 
شارع واد ملوية األلفة - 21261 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

بلبهلول  الد0ن   صالح  السيد)7) 
شارع رحال املسكيني   3 و عنوانه)ا) 
الدار   21781 طابق 7 شقة     
البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 758526.
8 I

sofoget

LUX JET AVIATION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
lux jet aviation شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرباط 
رقم 1   أ 36 تادلة للطيفان   --------

-- الرباط املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7225 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 0نا0ر   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«7.921.111 درهم» أي من »81.111 
عن  درهم»   5.111.111« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
فبفا0ر   13 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم  1723 .
82I

AZ CONSULATNTS

E-PICERIE VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

E-PICERIE VERTE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز مارينا 
لألعلال - برج كريستال   ، شارع 

املوحد0ن ،  - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38781 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   651.111« قدره 
«111.111.  درهم» إلى »651.111.  
مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 
مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757831.

83I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

DIJLA TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

DIJLA TOUR شركة ذات املسؤولية 
املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 19 
مكرر حي السويكية قلعة السراغنة 

- 31 71 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3993

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  25 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    DIJLA TOUR

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

حي  مكرر   19 رقم  اإلآتلاعي 

 71 31  - السويكية قلعة السراغنة 

عجز   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشركة عن تغطية مصاريفها.

 19 و حدد مقر التصفية ب رقم 

مكرر حي السويكية قلعة السراغنة - 

73111 قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

و  الكرني  نعيلة    السيد)7) 

علار7  تومرت  ابن  اقامة  عنوانه)ا) 

 71 31 الحسني  الحي   18 رقم  س 

مراكش املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

16 0نا0ر  212 تحت رقم  12/212.

87I

IMEXFID

SEAT BODY CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

SEAT BODY CAR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 361 

شارع الحزام الكبيف الدار البيضاء  - 

21571 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

787697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SEAT  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BODY CAR

صيانة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

هياكل السيارات.

 361  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - شارع الحزام الكبيف الدار البيضاء  

21571 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الصابر رضوان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصابر رضوان عنوانه)ا)  السيد 
سالومة 2 زنقة 2 رقم 6  عين السبع 

الدار البيضاء  21251 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الصابر رضوان عنوانه)ا)  السيد 
سالومة 2 زنقة 2 رقم 6  عين السبع 

الدار البيضاء   21251 ادار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759681.

85I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

OUM AL QORA BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 OUM AL QORA BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 32  

الهناء   قلعة السراغنة - 73111 

قلعة السراغنة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) محلد بنشرنية 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   7. 67

 (7( السيد  لفائد7   حصة   25.111

دآنبف   31 بتاريخ  السرير7  نزهة  

.2121

تفويت السيد )7) محلد بنشرنية 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   7. 67

 (7( السيد  لفائد7   حصة   25.111

دآنبف   31 بتاريخ  الحيوري  الزاهري 

.2121

تفويت السيد )7) محلد بنشرنية 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   7. 66

 (7( السيد  لفائد7   حصة   25.111

دآنبف   31 بتاريخ  الخلوقي  غزالن 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

18 0نا0ر  212 تحت رقم  17/212.

86I

EXPROX SARL AU

DELIVERY TRUCKS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي علار7 الزبيفي 
الطابق الثاني عين حرود7 الرقم 
البف0دي 98 املحلد0ة، 28631، 

املحلد0ة املغرب
DELIVERY TRUCKS  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
فيادي�سي رقم 37 عين حرود7  - 

28631 املحلد0ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DELIVERY TRUCKS
نقل    : بإ0جاز  الشركة  غرض 
االستيفاد  علليات   - الغيف  بضائع  

والتصد0ر عربات مجرور7.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - حرود7   عين   37 رقم  فيادي�سي 

28631 املحلد0ة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : 0ونس  أوزات  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0ونس  أوزات  السيد  
 73 7 علار7  د0ار الضخامة مجلوعة 
املحلد0ة   28631 الشالالت   9 الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  سار7  اوزات  السيد7  
حي مبفوكة زنقة 12 رقم 72  21671 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 29 بتاريخ  باملحلد0ة   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 799 .
87I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TOP COLLINE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

TOP COLLINE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 977 
الهناء   الشطر2  قلعة السراغنة - 

73111 قلعة السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.285 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حبيبي  0ونس   (7( السيد  تفويت 
11  حصة اآتلاعية من أصل 611 
حصة لفائد7  السيد )7) عبد العزيز 

العلراني بتاريخ 25 نونبف 2121.
لطفي  فوزي   (7( السيد  تفويت 
11  حصة اآتلاعية من أصل 611 
حصة لفائد7  السيد )7) عبد العزيز 

العلراني بتاريخ 25 نونبف 2121.
جالد  بلعنا0ة   (7( السيد  تفويت 
11  حصة اآتلاعية من أصل 611 
بلعنا0ة   (7( السيد  لفائد7   حصة 

راشد بتاريخ 25 نونبف 2121.
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 28 

دآنبف 2121 تحت رقم 355/2121.

88I

FISCOMPTES

CDEM PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علار7 ب الطابق 

الثاني رقم    ، 61121، وآد7 

املغرب

CDEM PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

  LOTS وعنوان مقرها اإلآتلاعي

  BENSAHLI  LOT  N A 150 DEM

60000 - وآد7 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27975

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف    8 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«911.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   28 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 73 3.

89I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

MWH ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

MWH ISKANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 321 

الهناء   قلعة السراغنة - 73111 

قلعة السراغنة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3739

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  12 دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) وحيد 

محلد كلسيف آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 7  

دآنبف 2121 تحت رقم 329/2121.

91I

ficotrad sarl

 STE TAAMIR HOLDING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE TAAMIR HOLDING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي توطين 

شركة فيكوطراد رقم 76  كاسطور  

- 75111 ورزازات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 173 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.111.111»

 2. 11.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   16 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم   .

9 I

fiduciaire capital orient

RAMDANI PETROLEUM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

RAMDANI PETROLEUM شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي  حي 

النسيم طريق الهدوء   رقم 5  - 

61111 وآد7   املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37895

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

للبضائع  والدولي  الوطني  -النقل 

نيابة عن امجرين..

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    7 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 57 .

92I

EXPROX SARL AU

SOMETOP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي علار7 الزبيفي 

الطابق الثاني عين حرود7 الرقم 

البف0دي 98 املحلد0ة، 28631، 

املحلد0ة املغرب

SOMETOP  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة  
رقم 779  - 28821 املحلد0ة  

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 17 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 26 نونبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 28821  -   779 رقم  النهضة   »حي 

»شارع سبتة  إلى  املغرب»  املحلد0ة  

 -  7 الطابق الثاني شقة رقم   75 رقم 

28821 املحلد0ة   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 29 بتاريخ  باملحلد0ة   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 798 .

93I

ficotrad sarl

STE OUARFA CAR SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

  STE OUARFA CAR SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

319 حي املسيف7  - 75111 ورزازات 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1 73

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تم تعيين  املؤرخ في  3 دآنبف 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

امعدور عبد العزيز كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   16 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 2 .

97I
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ACS CONSEILS

SANITAIRE MARYOU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 11 26، برشيد املغرب
SANITAIRE MARYOU شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 77  
تجزء7 الربيع بقعة 219 - 26111 

برشيد املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58 7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 غشت    7 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   3.511.111»
 7.111.111« إلى  درهم»   511.111»
مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 
مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   22 بتاريخ  االبتدائية ببفشيد  

2121 تحت رقم 2 6 .

95I

fiduciaire la grande classe

MAROC LITAAMIR
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire la grande classe
شارع االميف7 اللة عائشة ، 26111، 

سطات املغرب
MAROC LITAAMIR »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 

محلد الخامس علار7 67 الرقم 8  
الطابق 2 - 26111 سطات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.369 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  23 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي:   

الحامل  احلد  اقبالي  السيد  باع 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

املتلثلة  مجلوع حصصه   w76775

حصة 0لتلكها في الشركة  في9511  

 »  MAROC LITAAMIR  « املسلا7 

إلى السيد0ن :  بجاجي محلد  الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

W 61177 . 7751 حصة و سربوتي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  رضوان 

 WA761 5 .7751  . رقم  الوطنية 

تم  التعد0الت  لهده  وفقا   - حصة  
من القانون   7 و   --6 تغييف الفصول 

األسا�سي للشركة.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

أصبح السيد محلد بجاجي املسيف   -

بالتالي تم تعد0ل  الوحيد للشركة و 

الفصل 6  من القانون االسا�سي.   

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

- تحيين القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
من القانون   6-7- 6 تغييف الفصول 

االسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بسطات  بتاريخ  3 دآنبف 

2121 تحت رقم 277/21 .

96I

kamil affaires consulting group sarl au

هيلو سو�سي
إعالن متعدد القرارات

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

هيلو سو�سي »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: الطابق 

االول رقم 9  آنانات 3 عللية 

ا0راك عين اطي مراكش - 71111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 15315

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2121 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  شركاء  انعقد   29/19/2121

املسؤولية  دات    HELLO SUSHI

املحدود7 : ـ تغييف الفصل 6 للحصص 

: السيد احلد اومزيان فوت حصتحه 

نجيب  للسيد    ( حصة     51(

السيد عبد هللا مشلاش  النصراوي. 

: 751 حصة.  

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  ما0لي: 

شركاء  انعقد   29/19/2121 بتاريخ 

املسؤولية  دات  هيلو سو�سي  شركة 

 9 7و  6و  تغييف الفصل  ـ   : املحدود7 

من تحد0ت ا لوضع القانوني للشركة 

النصراوي  نجيب  السيد   : اصبح  و 

السيد   ،  751 مسيف للشركة حصته 

للشركة  مسيف  مشلاش  هللا  عبد 

حصته 51 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

درهم   61.111 الشركة  راسلال 

درهم    11 ،ب  حصة   611 مقسلة 

مشتفكة بين السيد نجيب النصراوي 

هللا  عبد  السيد  و   ، حصة   751

مشلاش 51  حصة

على  0نص  الذي   :9 رقم  بند 

و   ، السيد نجيب النصراوي   ما0لي:  

املسيف0ين  مشلاش  هللا  عبد  السيد 

التوقيع  تحت  للشركة  الرئيسيين 

املنفصل

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   17 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 17 8  .

97I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BRIGIYA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE BRIGIYA NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الكواسم رقم 251 تسلطانت - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRIGIYA NEGOCE

-استيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

املواد البالستيكية

الجللة  بنصف  البسكويت  -بيع 

وبالتقسيط.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - تسلطانت   251 رقم  الكواسم 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل ر�سى :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ر�سى  عادل  السيد 

تسلطانت   251 تجزئة الكواسم رقم 

71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ر�سى  عادل  السيد 

تسلطانت   251 تجزئة الكواسم رقم 

71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9575  .

98I

JIHA FIDUCIAIRE

VIVACOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

VIVACOR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 

5  حي الشيخ عبداتي  - 82111 

طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VIVACOR SARL

  -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء  

2 – صناعة الطوب ] لبف0ك[ 
و  املحالت  واآهات  –تنظيف   3

الشقق.
عنوان املقر االآتلاعي : الزنقة 5  
حي الشيخ عبداتي  - 82111 طانطان 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 99.911 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
333 حصة    : السيد محلد ملام  

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد السا0ح مولود :  333 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد الدلع 0وسف :  333 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملام   محلد  السيد 
9  حي الشيخ محلد  56 الزنقة  رقم 

الغداف  82111 طانطان املغرب.
عنوانه)ا)  مولود  السا0ح  السيد 
 82111 بلوك ز حي صحراء    92 رقم 

طانطان املغرب.
عنوانه)ا)  0وسف  الدلع  السيد 
 82111 النهضة   حي    57 رقم 

طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  ملام   محلد  السيد 
9  حي الشيخ محلد  56 الزنقة  رقم 

الغداف  82111 طانطان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
3  0نا0ر  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

 212 تحت رقم 32.
99I

FIDUGEC

RIVIERA PROPRETY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3 5

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

RIVIERA PROPRETY شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 212 شارع 

عبد املومن رقم 5 ط س - 21711 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 952 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 شتنبف    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فنيش  توفيق   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 

ماي   31 املالك بنعبد الجليل بتاريخ 

.21 9

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 577 76.

 11I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE   KODIAT EL

HAMD
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE   KODIAT EL

HAMD  »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 67 زنقة 

بروفانس تقاطع شارع ا0ليل زوال - 

1 213 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79517

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  17 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي 0نص على  قرار رقم رقم  : 
ما0لي: وفا7 عبد املجيد بنجلون

الذي 0نص على   :2 قرار رقم رقم 
بوبكر  بن  الحق  عبد  وفا7  ما0لي: 

التازي شريك ومسيف
الذي 0نص على   :3 قرار رقم رقم 

ما0لي: وفا7 محلد الغراري
الذي 0نص على   :7 قرار رقم رقم 
شريك  بنجلون  كامل  وفا7  ما0لي: 

ومسيف
الذي 0نص على   :5 قرار رقم رقم 

ما0لي: وفا7 حلادي بنعلي اليطفتي
الذي 0نص على   :6 قرار رقم رقم 
بنجلون  العربي  السيد  تعيين  ما0لي: 
  978 غشت   13 املزداد  مغربي 
فيال  البيضاء  بالدار  القاطن  بفاس 
عين  قابص  جليج  زنقة  امونديي  لي 
الذ0اب الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

ب 79961 كلسيف وحيد
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي 0نص على  بند رقم رقم  : 
املجيد  عبد  بوفا7  االقرار  ما0لي: 
بنجلون وتوزيع الحصص على الورثة
الذي 0نص على   :2 بند رقم رقم 
بن  الحق  عبد  بوفا7  االقرار  ما0لي: 
الحصص  واسناد  التازي  بوبكر 

للوريث الوحيد
الذي 0نص على   :3 بند رقم رقم 
الغراري  محلد  بوفا7  االقرار  ما0لي: 

وتوزيع الحصص على الورثة
الذي 0نص على   :7 بند رقم رقم 

ما0لي: االقرار بوفا7 كامل بنجلون
الذي 0نص على   :5 بند رقم رقم 
بنعلي  حلادي  بوفا7  االقرار  ما0لي: 

اليطفتي
الذي 0نص على   :6 بند رقم رقم 
الحصص  بتوزيع  اإلقرار  ما0لي: 
النهائي كاألتي السيد العربي بنجلون 
السيد محلد بنجلون   - حصة   2 2
السيد7 سعيد7 بنجلون   - 37 حصة 
9  حصة - السيد7 فاطلة بنشقرون 
جالد  محلد  السيد   - حصة   55
كنز7  السيد7   - حصة   73 بنجلون 
فيصل  السيد   - حصة   22 بنجلون 
ريان  السيد   - حصة   73 بنجلون 
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مريم  السيد7   - حصة   73 بنجلون 
بناني 26 حصة - السيد امين التازي 
السيد محلد الغراري   - حصة    75
السيد7 فطومة الغراري   - 37 حصة 
السيد7 فوزية الغراري   - حصة    8
8  حصة - السيد عبد الغني الغراري 
السيد7 نعيلة الغراري   - حصة   37

8  حصة - السيد7 اسية الغراري 8  

حصة - السيد بدر احجيج 7 حصص 

 - حصتان  احجيج  كوثر  السيد7   -

حصص   7 احجيج  0وسف  السيد 

حصة   21 السيد7 ارحيلو شي�سي   -

اليطفتي   بنعلي  حبيبة  السيد7   -

بنعلي  مهد0ة  السيد7   - حصة    7

احلد  السيد   - حصة    7 اليطفتي 

السيد   - حصة   33 اليطفتي  بنعلي 

 - 33 حصة  العربي بن علي اليطفتي 

  7 اليطفتي  بنعلي  فتيحة  السيد7 

حصة - السيد محلد بنعلي اليطفتي 

38 حصة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 225. 76.

 1 I

MAIROUCHE FISC

 OTTO’S PREMIER CHOIX

GARAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

55  شارع محلد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 13 كلليم ، 

111 8، كلليم املغرب

 OTTO›S PREMIER CHOIX

GARAGE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 25 /27  

شارع املقاومة كلليم  - 111 8 

كلليم املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 OTTO’S PREMIER CHOIX

.GARAGE

اصالح   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العربات و بيع قطاع الغيار .

عنوان املقر االآتلاعي : 27 /25  

شارع املقاومة كلليم  - 111 8 كلليم 

املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : عد0ل   برغاز  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد برغاز عد0ل  عنوانه)ا) دوار 

تغلرت آلاعة اسرير كلليم 111 8 

كلليم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد برغاز عد0ل  عنوانه)ا) دوار 

تغلرت آلاعة اسرير كلليم 111 8 

كلليم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بكلليم   االبتدائية 

 212 تحت رقم  3/212 .

 12I

MAIROUCHE FISC

NBS.TRA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

55  شارع محلد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 13 كلليم ، 

111 8، كلليم املغرب

NBS.TRA شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 29 

زنقة ادريس االول كلليم - 11 8 

كلليم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

NBS.  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRA

تلوين   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الحفالت  

بيع التجهيزات املكتبية .

 29 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 8 11  - كلليم  االول  ادريس  زنقة 

كلليم املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بيسون   الرحيم  عبد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بيسون   الرحيم  عبد  السيد 
 8 111 اسرير  آلاعة  عنوانه)ا) 

كلليم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بيسون   الرحيم  عبد  السيد 
 8 111 اسرير  آلاعة  عنوانه)ا) 

كلليم املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بكلليم   االبتدائية 

 212 تحت رقم  2/212 .
 13I

MAIROUCHE FISC

 OUMHDI DE
 CONSTRUCTION ET

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAIROUCHE FISC
55  شارع محلد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 13 كلليم ، 
111 8، كلليم املغرب

 OUMHDI DE CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

تلكرت اداوتنست اسافن  - 87176 
طاطا املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 87

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   25 املؤرخ في 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 
 OUMHDI الوحيد  الشريك  ذات 
 DE CONSTRUCTION ET
رأسلالها  مبلغ    EQUIPEMENT
مقرها  وعنوان  درهم    1.111
اداوتنست  تلكرت  دوار  اإلآتلاعي 
املغرب  طاطا   87176  - اسافن  
نتيجة ل : ا0قاف نهائي لجليع انشطة 
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الشريك  من  رضائي  بقرار  الشركة 
الوحيد .

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 87176 تلكرت اداوتنست اسافن  - 

طاطا املغرب. 
و عين:

و  وركي  الغني   عبد  السيد)7)  
اداوتنست  تلكرت  دوار  عنوانه)ا) 
املغرب  طاطا   87176 اسافن  

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   23 بتاريخ  االبتدائية بطاطا  

2121 تحت رقم 95/21.

 17I

MAIROUCHE FISC

GOULMA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
55  شارع محلد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 13 كلليم ، 
111 8، كلليم املغرب

GOULMA NEGOCE  شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
39  الزنقة 23 حي الشيخ عبداتي 
طانطان - 82111 طانطان  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. GOULMA NEGOCE

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مستلزمات املكاتب 

اشغال مختلفة .

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 39  

الزنقة 23 حي الشيخ عبداتي طانطان 

- 82111 طانطان  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : علي  شرا  السيد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : هشام  الزردى  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  علي  شرا  السيد 

ب  بلوك   21 رقم   17 زنقة  وادنون 

كلليم 111 8 كلليم املغرب.

عنوانه)ا)  السيد هشام الزردى  

 8 111   125 رقم   القدس  حي 

كلليم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد هشام الزردى  

 8 111   125 رقم   القدس  حي 

كلليم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

22 0نا0ر  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

 212 تحت رقم 79.

 15I

HOLPAG

AL YACOUT BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE D›EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

AL YACOUT BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

شرارد7 الطابق السفلي درب لوبلة 

بوركون 1  زنقة شرارد7 الطابق 

السفلي درب لوبلة بوركون 21171 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 0وليوز   13 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«261.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   361.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 779288.

 16I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ZAZ DECO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

ZAZ DECO شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دم  تجزئة 

انجاد س 22 ن 38 وآد7 - 61111 

وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 فبفا0ر     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZAZ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DECO
مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

نجار7, أملنيوم وجشب،

مقاول د0كور،

تاآر أثاث..

عنوان املقر االآتلاعي : دم  تجزئة 

 61111  - 38 وآد7  ن   22 انجاد س 

وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهيف الركباني عنوانه)ا) حي 

الوفاء طريق عين بني مطهر زنقة د 2  
رقم 2  وآد7 61111 وآد7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد زهيف الركباني عنوانه)ا) حي 

الوفاء طريق عين بني مطهر زنقة د 2  
رقم 2  وآد7 61111 وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

فبفا0ر   25 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 765.

 17I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE CONFORT IMMO
SOLUTION

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رفع رأسلال الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE CONFORT IMMO

SOLUTION شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7  دوار 
ا0ت تومرت حربيل طريق اسفي  - 

71111 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99397

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   711.111« قدره 
«211.111.  درهم» إلى »611.111.  
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   17 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 62 9  .
 18I

HOLPAG

AL YACOUT BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE D›EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

AL YACOUT BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 
شرارد7 الطابق السفلي درب لوبلة 
بوركون 1  زنقة شرارد7 الطابق 

السفلي درب لوبلة بوركون 21171 
الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبف    7 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»    .671.111»
 2.111.111« إلى  درهم»   361.111»
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757953.
 19I

mohammed boumzebra

 STE ZAHOUAN DE

 TRAVEAUX ET IMMOBILIER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE ZAHOUAN DE TRAVEAUX

ET IMMOBILIER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار اوالد 

0حيى كريفات  - 23211 الفقيه بن 

صالح املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.271 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   1.662.500,00»

إلى  درهم»   100.000,00« من 

«1.762.500,00 درهم» عن طريق 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم 27.

  1I

mohammed boumzebra

 ste RHO DE TRAVEAUX ET

NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 ste RHO DE TRAVEAUX ET

NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 A وعنوان مقرها اإلآتلاعي 87 بلوك

نزهة  1  - 23211 الفقيه بن صالح 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   3.000.000,00»

إلى  درهم»   120.000,00« من 

طريق  عن  درهم»   3.120.000,00»

.-  :

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم  2.

   I

mohammed boumzebra

STATION DEPART POINT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STATION DEPART POINT  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محطة 

الوقود بيتفومين شارع حسن التاني  

- 23211 الفقيه بن صالح املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   1.500.000,00»

إلى  درهم»   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم»   1.600.000,00»

.-  :

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم  22/212.

  2I

mohammed boumzebra

BAROUKAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BAROUKAT SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي تجزئة الحسنية رقم 76  - 

23211 سوق السبت  املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3199

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   9.000.000,00»

إلى  درهم»   100.000,00« من 

«9.100.000,00 درهم» عن طريق 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم 23.

  3I

NEW CONNECT GROUPE

4L 9TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NEW CONNECT GROUPE

 RES HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

4L 9TRAV  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

املسيف7 ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة 9  املحلد0ة  - 28821 

املحلد0ة  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26763

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 7L  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. 9TRAV

مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أعلال أو إنشاءات متنوعة.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   29 ب  ف  املسيف7 

 28821  - املحلد0ة     9 الشقة 

املحلد0ة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد املعطي لكرافس 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني علار7 كلي رقم   

تلار7 2111  تلار7  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني علار7 كلي رقم   

تلار7 2111  تلار7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية باملحلد0ة  بتاريخ 13 نونبف 

2121 تحت رقم 739 .

  7I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MEILLEURE
 ENTREPRISE MAROCAINE

MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE MEILLEURE ENTREPRISE

MAROCAINE MODERNE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 168  

حي املسار الطابق الثاني - 71111 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.79179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.911.111»

 3.111.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9668  .

  5I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 CARPEL GROUPE
SUCCURSALE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرحلان ، 

21211، الدار البيضاء املغرب

 CARPEL GROUPE SUCCURSALE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77 شارع 

اللة 0اقوت الطابق الخامس - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372653

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في  1 0ونيو 2121 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الطابق  0اقوت  اللة  شارع   77« من 

البيضاء  الدار   21111  - الخامس 
زنقة  زاوية   267 »رقم  إلى  املغرب» 

أكاسيا إقامة وفاق الطابق الخامس 

شقة رقم 72 املعاريف - 21111 الدار 

البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 577 76.

  6I

KYOTO FISH

PLASTIC TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

PLASTIC TETOUAN

75  شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

PLASTIC TETOUAN شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عين 

مشالو7 طريق تطوان طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 975 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .5 1.111»

  .6 1.111« إلى  درهم»    11.111»

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237765.

  7I

KYOTO FISH

PLASTIC TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

PLASTIC TETOUAN

75  شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

PLASTIC TETOUAN شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عين 

مشالو7 طريق تطوان طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 975 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف    2 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   991.111« قدره 

«1.111 6.  درهم» إلى »2.611.111 

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238269.

  8I

STE  SIACET SARL

 STE CALLA ONDA TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

STE CALLA ONDA TRANS SARL

حي بريانتي زنقة 7  رقم 6 ، 91111، 

طنجة املغرب

 STE CALLA ONDA TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي بريانتي 

زنقة 7  رقم 6  - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  1183

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7)  محلد  مسوري 

51  حصة اآتلاعية من أصل 51  

)7) عبدالعزيز  السيد  حصة لفائد7  

اعليلوش بتاريخ 31 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    2 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 236.

  9I

أفاك أود0ت

RAFALEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

أفاك أود0ت

2 ساحة الكويت رقم 2 ـ  ، 91111، 

طنجة املغرب

RAFALEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي الرشيد تجزئة املجاهد0ن رقم 

26  - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71837

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  7  دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    RAFALEX SARL

مقرها  وعنوان  درهم   51.111

اإلآتلاعي شارع موالي الرشيد تجزئة 

املجاهد0ن رقم 26  - 91111 طنجة 

املغرب نتيجة ل : أزمة اقتصاد0ة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي الرشيد تجزئة املجاهد0ن رقم 

26  - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  سعدي  أسامة   السيد)7) 

عنوانه)ا) شارع موالي الرشيد تجزئة 

طنجة   91111   26 املجاهد0ن رقم 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

موالي الرشيد تجزئة املجاهد0ن رقم 

 26

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 77 238.

 21I

CAF MAROC

MED MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MED MARKETING شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 51، 

شارع موالي عبد الحفيظ الطابق 

االول رقم   - 9111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.91337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2121 تقرر حل 

ذات  شركة   MED MARKETING

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

عبد  موالي  شارع   ،51 اإلآتلاعي 

الحفيظ الطابق االول رقم   - 9111 

طنجة املغرب نتيجة الزمة نشاط.

و عين:

و  توفلة  هللا    عبد  السيد)7) 

واد  زنقة  ا0ناس  تجزئة  عنوانه)ا) 

7 91111 طنجة املغرب  املهرهر رقم 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 ،51 وفي   2121 أكتوبر   15 بتاريخ 

الطابق  الحفيظ  عبد  موالي  شارع 

االول رقم   - 9111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 389.

 2 I

أفاك أود0ت

 BUTTERFLY TUTORING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

أفاك أود0ت

2 ساحة الكويت رقم 2 ـ  ، 91111، 

طنجة املغرب

 BUTTERFLY TUTORING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 ساحة 

الكويت الطابق الثاني رقم 2  - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6782 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  BUTTERFLY TUTORING SARL

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 

ساحة   2 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

 -   2 رقم  الثاني  الطابق  الكويت 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

أسباب عائلية لشركاء.

2 ساحة  و حدد مقر التصفية ب 

 -   2 رقم  الثاني  الطابق  الكويت 

91111 طنجة املغرب. 

و عين:
و  الورتي  محلد   السيد)7) 
عنوانه)ا) شارع موالي 0وسف اقامة 
 91111  5 طابق   99 0وسف  موالي 

طنجة املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 81 238.

 22I

FCG AUDIT SARL AU

رشيد املكاني
عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري
رشيد املكاني

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
أعطى رشيد املكاني  0نا0ر  212   15
  25782 املسجل بالسجل التجاري 
حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
التسييف الحر لألصل التجاري الكائن 
املزدلفة  شارع  األوقاف  علار7  ب 
 71111  - رقم    السينكو  عرصة 
آوردانا  لفائد7  املغرب  مراكش  
تبتدئ  سنة  ملد7    كومباني  فوود 
و تنتهي في  3  فبفا0ر  212  من  1 
0نا0ر 2122 مقابل مبلغ شهري قيلته 

1.111  درهم.

 23I

أفاك أود0ت

AND’S SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أفاك أود0ت
2 ساحة الكويت رقم 2 ـ  ، 91111، 

طنجة املغرب

AND’S SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 ساحت 

الكويت الطابق الثاني رقم 2  - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1 817

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نوحي  عباس   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    11

511 حصة لفائد7  السيد )7) شركة 

بادريس بتاريخ 29 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 78 238.

 27I

FIDUCIAIRE IMZOUREN

 ULTRA PROJECT SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE IMZOUREN

 27RUE 33 IMZOUREN

 AL HOCEIMA ، 32250،

IMZOUREN MAROC

 ULTRA PROJECT SERVICES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 5  
رقم 29 امزورن - 32251 الحسيلة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 77

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  27 دآنبف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 ULTRA PROJECT الشريك الوحيد 

SERVICES SARL AU  مبلغ رأسلالها 

11.111  درهم.

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   
 32251  - امزورن   29 رقم    5 شارع 
ركود   : ل  نتيجة  املغرب  الحسيلة 

تجاري تام.
و حدد مقر التصفية ب شارع 5  
32251 الحسيلة  29 امزورن  -  رقم 

املغرب. 
و عين:

و  بودوح  محلد    السيد)7) 
حرازم  سيدي  شارع  عنوانه)ا)    
املغرب  الحسيلة   32251 امزورن 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم 2 .

 25I

INFOPLUME

CHEFCHAOUEN AL ALIMA
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
79  شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 
املغرب

 CHEFCHAOUEN AL ALIMA
»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: كراج قع 

دشر - 111 9 شفشاون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  7  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
من  إآتلاعية  حصة   25 تفويت 
السيد  إإلى  طالب  فاطلة  السيد7 

شاكور محلد
على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 
ما0لي: زياد7 في رأس مال الشركة من 

1.111  درهم إلى 11111 

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

إلى  الشركة  القانوني  الشكل  تغيف 

دات  محدود7  مؤلية  دات  الشركة 

شريك وحيد

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

محلد شاكور         111  حصة   ب 

111  درهم

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم  7/212 .

 26I

FO CONSULTUNG SARL AU

CFI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

CFI CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 ساحة 

ابو بكر الصد0ق شقة رقم 8 آكدال 

الرباط - 1191  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CFI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر االآتلاعي :  2 ساحة 
آكدال   8 ابو بكر الصد0ق شقة رقم 

الرباط - 1191  الرباط املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : العليوي  املباركي  أمين  السيد 
951 حصة بقيلة 11  درهم للحصة
 51   : بنشل�سي  مالك  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العليوي  املباركي  أمين  السيد 
الكزار    األندلس  رياض  عنوانه)ا) 
الرياض  حي   27 الشقة   76 العلار7 

الرباط 11 1   الرباط املغرب.
السيد7 مالك بنشل�سي عنوانه)ا) 
العلار7  الكزار    األندلس  رياض 
الرباط  الرياض  حي   27 الشقة   76

11 1   الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 مالك بنشل�سي عنوانه)ا) 
العلار7  الكزار    األندلس  رياض 
الرباط  الرياض  حي   27 الشقة   76

11 1  الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 78927 .

 27I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SODMAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 0وآد 

مقرها االآتلاعي باملغرب

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 51111، 
مكناس املغرب

SODMAT SARL AU »شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد»
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وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
العبدالوي رقم 7  طريق مكناس - - 

جنيفر7 املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
0وآد مقرها االآتلاعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.759
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 
 SODMAT لشركة  تابع  فرع  إغالق 
تسليته السجل التجاري   SARL AU
ا0ت  في  عنوانه  والكائن   837 رقم 
لحسن  اوسعيد ا0ت مو�سى بوتامات 

- - جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
االبتدائية بخنيفر7  بتاريخ 29 دآنبف 

2121 تحت رقم  36.
 28I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 SOCIETE BERKANI
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93111، تطوان املغرب

 SOCIETE BERKANI
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
محلد الخراز رقم 76-78 تطوان 

تطوان 93111 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21 9

العام  الجلع  بلقت�سى 
دآنبف   31 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ذات  شركة  حل  تقرر   2121
 SOCIETE املحدود7  املسؤولية 
 BERKANI DE MATERIAUX DE
مبلغ    CONSTRUCTION SARL

وعنوان  درهم   811.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي شارع محلد الخراز 
 93111 تطوان  تطوان   76-78 رقم 

جسار7   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

دائلة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تطوان   76-78 رقم  الخراز  محلد 

تطوان 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

ابركانن  العزيز   عبد  السيد)7) 

تطوان   93111 تطوان  عنوانه)ا)  و 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1182.

 29I

N2M CONSEIL-SARL

SOMIBAZ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOMIBAZ شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

سيدي بوقنادل تجزئة قاد7 رقم 33 

- 61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOMIBAZ
 -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

التنظيف.
- بيع مواد التنظيف.

- التفريش.
و  املكاتب  مستلزمات  بيع 

االعالميات.
التجار7..

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 33 سيدي بوقنادل تجزئة قاد7 رقم 

- 61111 وآد7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الباز اسامة :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اسامة  الباز  السيد 
ميضار  شارع موالي رشيد رقم  7  

62111 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  اسامة  الباز  السيد 
ميضار  شارع موالي رشيد رقم  7  

62111 الدريوش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    3 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 29 .

 31I

فيدكات

PARASOFIA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املد0نة 

الجد0د7 مكناس ، 51111، مكناس 
املغرب

PARASOFIA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

 LABEL : وعنوان مقرها اإلآتلاعي

VIE بليزانس متجر 3 شارع الجيش 

امللكي املنزه   - 51111 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3317 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  29 دآنبف  املؤرخ في 

PARASOFIA شركة ذات املسؤولية 

 211.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع   3 بليزانس متجر   LABEL VIE

 51111  - املنزه    امللكي  الجيش 

مكناس املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

هدف الشركة.

و عين:

و  مهيد0ة  نزهة   السيد)7) 

تجزئة البلد0ة ب م ع   67 عنوانه)ا) 

 (7( 1 511 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 LABEL وفي   2121 دآنبف   29 بتاريخ 

شارع الجيش   3 بليزانس متجر   VIE

امللكي املنزه   - 51111 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 26.

 3 I

Cabinet LAMRINI HADI

NADOR CONDUITE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI

8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

NADOR CONDUITE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تاويلة 

مركز بوعرك الناظور - 62126 

الناظور املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6 25

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نعيم الهدراوي   (7( تفويت السيد 

81  حصة اآتلاعية من أصل 751 

مرزوقة   (7( السيد  لفائد7   حصة 

عبابو بتاريخ 28 دآنبف 2121.

أحلد  أزماني   (7( السيد  تفويت 

18  حصة اآتلاعية من أصل 751 

مرزوقة   (7( السيد  لفائد7   حصة 

عبابو بتاريخ 28 دآنبف 2121.

أحلد  أزماني   (7( السيد  تفويت 

297 حصة اآتلاعية من أصل 751 

حصة لفائد7  السيد )7) لكبيف عبابو 

بتاريخ 28 دآنبف 2121.

أحلد  أزماني   (7( السيد  تفويت 

 751 حصة اآتلاعية من أصل   75

آلال   (7( السيد  لفائد7   حصة 

املسعودي بتاريخ 28 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 0نا0ر 

 212 تحت رقم  7.

 32I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 STE FETTAH›S MOROCCO
ADVENTURE TOURS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 BD MED V, IMM. , 25

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،

FES MAROC

 STE FETTAH›S MOROCCO

ADVENTURE TOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : فاس٫  
طريق  مكناس٫ باب االندلس٫رقم 

496A - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79895
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 0وليوز   12 في  املؤرخ 
 STE FETTAH’S MOROCCO حل 
ADVENTURE TOURS  شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي فاس٫  
االندلس٫رقم  باب  مكناس٫  طريق  
796A - 31111 فاس املغرب نتيجة 

لعدم اشتغال لشركة.
و عين:

الفياللي  عبدالفتاح   السيد)7) 
زروق و عنوانه)ا) فاس, تغات, تجزٸة 
ٵلحد0قة 2, رقم 773Q 31111 فاس 

املغرب كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
فاس٫   وفي   2121 0وليوز   12 بتاريخ 
االندلس٫رقم  باب  مكناس٫  طريق  

796A - 31111 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
شتنبف   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم   27.
 33I

GRAFCO SARL AU

XP3 SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
XP3 SARL-AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: متجر    
مرآان 7 إقامة العرفان - 51111  

مكناس   املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76 67

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  1  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
رشيد  رزوقي  السيد  تفويت  ما0لي: 
11  حصة اآتلاعية من أصل 11  

حصة لفائد7 السيد  بدر طاهري
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي:  
السيد  للشركة  آد0د  مسيف  تعيين 
طاهري بدر كلسيف وحيد تبعا لقبول 

استقالة املسيف.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

املساهلة
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

الرأسلال
على  0نص  الذي   : 5 رقم  بند 

ما0لي: التسييف
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 5 2.
 37I

FHF

DAIF TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

DAIF TRANSFERT شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرحلة 

بلوك 8 رقم 81  دار بوعز7 - . 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
785983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAIF  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRANSFERT

تحويل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االموال و استخالص الفواتيف.

الرحلة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 .  - بوعز7  دار    81 رقم   8 بلوك 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99  سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : اسلاعيل  ضيف  السيد 

 100,00 بقيلة  حصة   1.000,00

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضيف اسلاعيل عنوانه)ا) 

 3 مدجل   7 االلفة مجلوعة  رياض 

رقم 77 االلفة . الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ضيف اسلاعيل عنوانه)ا) 

 3 مدجل   7 االلفة مجلوعة  رياض 

رقم 77 االلفة . الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 772 76.

 35I

COMPTABLE

داليت
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

داليت شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 

97 .95  شارع الجيش املد0نة 

الجد0د7 مكناس لرقم 97 .95  

شارع الجيش املد0نة الجد0د7 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 89 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 نونبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الجيش  شارع    95. 97 »الرقم 

لرقم  مكناس  الجد0د7  املد0نة 

املد0نة  الجيش  شارع    95. 97

مكناس   51111 مكناس  الجد0د7 
حي لوبابة املنصور   39« إلى  املغرب» 

مكناس - 51111 مكناس  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 328.

 36I

Arithmetic Compta 

شرقي & موفق
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

7   شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 7 ، 7111 ، 

القنيطر7 املغرب

شرقي & موفق شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  1  شارع 

موالي عبد العزيز إقامة سنوبر رقم 

7 القنيطر7 - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شرقي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

& موفق.

نقل    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النقل   / البضائع  نقل   / املوظفين 

املدر�سي.

  1  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع موالي عبد العزيز إقامة سنوبر 

القنيطر7    7111  - القنيطر7   7 رقم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد موفق :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الشرقي   حسن  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موفق  محلد  السيد 

  7111 املناصر7  العربي  اوالد  دوار 

القنيطر7 املغرب.

عنوانه)ا)  السيد حسن الشرقي  

  7111 املناصر7  العربي  أوالد  دوار 

القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  موفق  محلد  السيد 

  7111 املناصر7  العربي  اوالد  دوار 

القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.

 37I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HEALTH CONSULTANCY

EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البف0د 

2619 ، 71111، مراكش املغرب

 HEALTH CONSULTANCY

EXPERTS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البف0د 2619 - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 HEALTH CONSULTANCY

.EXPERTS

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والقابضة  واإلدار7  االستشارات 

واستثلارات األسهم..

57 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

 -  2619 البف0د  صندوق  موريتانيا 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد7 الغالية النائم  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 الغالية النائم  عنوانه)ا) 
58 زنقة طنجة شاطئ الهرهور7  رقم 

2111  تلار7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 الغالية النائم  عنوانه)ا) 
58 زنقة طنجة شاطئ الهرهور7  رقم 

2111  تلار7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9679  .

 38I

فيدكات

BACHEIKH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املد0نة 

الجد0د7 مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

BACHEIKH IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 37  

تجزئة 0اسين   و2 - 51161 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 795

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  29 دآنبف  املؤرخ في 

شركة   BACHEIKH IMMOBILIER

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

  37 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

تجزئة 0اسين   و2 - 51161 مكناس 

هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
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و عين:

كلوني و  عبد املجيد   السيد)7) 

مكناس   51171 مكناس  عنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

  37 وفي   2121 دآنبف   29 بتاريخ 

تجزئة 0اسين   و2 - 51161 مكناس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 27.

 39I

BEST COMPTA SARL

FAST LEARNING PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

FAST LEARNING PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

املحلد0ة اقامة عالء طابق   شقة 2 

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  7  دآنبف  املؤرخ في 

شركة   FAST LEARNING PRIVE

مبلغ  املحدود7  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 

املحلد0ة  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 

تطوان   2 شقة  طابق    اقامة عالء 

نتيجة  املغرب  تطوان   93111  -

مسيف7  -استقالة  املاد0ة  الملشاكل 

الشركة.

و عين:

و  الحلداوي  لبنى    السيد)7) 

اقامةعين  الخراز  محلد  عنوانه)ا) 
آد0د7 طابق 3 رقم9  93111 تطوان 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 دآنبف    7 بتاريخ 

شقة  طابق    املحلد0ة اقامة عالء 

تطوان   93111 تطوان  تطوان   2

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم  8.

 71I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOYOHATRAV
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب

SOYOHATRAV شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكاتب 

مارينا الطابق 3 مكتب رقم 9  

شارع عبد الكريم بن آلون املد0نة 

الجد0د7 فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOYOHATRAV

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة.

مكاتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

  9 رقم  مكتب   3 الطابق  مارينا 

شارع عبد الكريم بن آلون املد0نة 

الجد0د7 فاس - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق الحاجي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاجي  الحق  عبد  السيد 

 7 شقة   53 علار7   3 انس  عنوانه)ا) 

 31111 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الحاجي  الحق  عبد  السيد 

 7 شقة   53 علار7   3 انس  عنوانه)ا) 

 31111 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 276.

 7 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 THE MOROCCAN

BOTANIST
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البف0د 

2619 ، 71111، مراكش املغرب

 THE MOROCCAN BOTANIST

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي فم 

الصهريج 2 وال0ة الحوز دائر7 ا0ت 

اورير بلد0ة سيدي عبد هللا غياث - 

71111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1357 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«1.111 7 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   5 1.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9693  .

 72I

DEMER CONSULTING

O2E
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب
O2E شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي   31 

شارع زليخة ناصري - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.O2E : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

اإلستيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 
و  التصد0ر .

 31   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الدار   21111  - شارع زليخة ناصري 

البيضاء املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهدي الهبيل  :  666 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

337 حصة    : السيد طه وشاني  

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد مهدي الهبيل  : 666 بقيلة 

11  درهم.

بقيلة   337  : السيد طه وشاني  

11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهبيل   مهدي  السيد 

مكة  طريق   6 رقم  سللان  تجزئة 

الدار البيضاء   21111  2 كاليفورنيا 

املغرب.

عنوانه)ا)  وشاني   طه  السيد 

رقم  5   النسيم  إقامة   3 املسيف7 

71111 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الهبيل   مهدي  السيد 

مكة  طريق   6 رقم  سللان  تجزئة 

الدار البيضاء   21111  2 كاليفورنيا 

املغرب

عنوانه)ا)  وشاني  طه  السيد 

رقم  5   النسيم  إقامة   3 املسيف7 

71111 مراكش  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 889 76.

 73I

BEST COMPTA SARL

AD WALL MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

AD WALL MEDIA  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

الجيش امللكي اقامة هنية طابق 

5 رقم 7  تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 935 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في    دآنبف 

ذات  شركة    AD WALL MEDIA

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

 5 طابق  هنية  اقامة  امللكي  الجيش 
تطوان   93111  - تطوان    7 رقم 

املغرب نتيجة ملشاكل ماد0ة-استقالة 

الوحيد للشركة.

و عين:
و  القصراوي  رضا   السيد)7) 

اقامة  مراكش  شارع  عنوانه)ا) 

2  93111 تطوان املغرب  املنار7 رقم 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 دآنبف  بتاريخ    

 5 طابق  هنية  اقامة  امللكي  الجيش 
تطوان   93111  - تطوان    7 رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 91.

 77I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

STE IMAGINALIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

 STE IMAGINALIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجيش امللكي، اقامة دار السالم، 

 E 7 بلوك س، الطابق االول، رقم

تطوان 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2877 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMAGINALIA SARL AU

غرض الشركة بإ0جاز :  

 * الدعا0ة واإلعالم.

  * إصدار مجلة إلكتفونية.

  * التصوير الفوتوغرافي الصحافي

   * استيفاد وشراء وبيع الورق.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السالم،  دار  اقامة  امللكي،  الجيش 
 E 7 رقم  االول،  الطابق  بلوك س، 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد 0وسف الجوهري :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الجوهري  0وسف  السيد 

عنوانه)ا) شارع مكناس اقامة بالوما 

 32 الشقة   ،3 الطابق  بلوك  ،   ، ب 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

الجوهري  0وسف  السيد 
عنوانه)ا) شارع مكناس اقامة بالوما 
 32 الشقة   ،3 الطابق  بلوك  ،   ، ب 

تطوان 93111 تطوان املغرب
تم اإل0داع القانوني ب-  بتاريخ 7  

0نا0ر  212 تحت رقم 73.
 75I

FIDUCIAIRE LA REGION

ريميني برومو
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REGION
 IMM 9 M 6 T 5 S 1

 ATTACHAROUK  CASABLANCA
 Boulevard MOHAMED zafzaf،
20300، CASABLANCA MAROC
ريليني برومو شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

اوالد حدو سيدي مسعود بقعة 11  
الطريق الر ئسية  313 تيط مليل 

الدارالبيضاء  1 215 الدارالبيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
366925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   21 6 دآنبف   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ريليني   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

برومو.
منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
عقاري ،شراء ،وبيع آليع العقا رات .
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اوالد حدو سيدي مسعود بقعة 11  
مليل  تيط   313 ئسية   الر  الطريق 
الدارالبيضاء    215 1 الدارالبيضاء  

املغرب .
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 911 السيد فكري عبد الكريم  :  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  11   : السيد7 جلدون جد0جة  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالكريم  فكري  السيد 

982  حي  1  مارس  عنوانه)ا) شارع 

البيضاء   21671  6 رقم    3 السالمة 

املغرب .

السيد7 جلدون جد0جة  عنوانه)ا) 

إقامة ناد0ة شارع 1  مارس رقم 777 

 21671 الدارالبيضاء   2 الطابق 

البيضاء املغرب. .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الكريم   عبد  فكري  السيد 

عنوانه)ا) شارع 1  مارس 982  رقم 

 21671 3البيضاء  السالمة  حي   6

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر 7 21 تحت رقم 11623793.

 76I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SPCIETE TOY CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

SPCIETE TOY CAR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي السفلي 
رقم:5 2 زنقة حيفــــا حي الوفـــاء 

طريق صفرو فاس - 31111 فـــــاس 

املغـــــــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SPCIETE TOY CAR

كــــراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيـــارات بدون ســـائق..

السفلي   : املقر االآتلاعي  عنوان 
رقم:5 2 زنقة حيفــــا حي الوفـــاء طريق 

صفرو فاس - 31111 فـــــاس املغـــــــرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.111   : اطـــريشـــا آـــابـــر  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آـــابـــر  اطـــريشـــا  السيد 

طريق   5 كلم  اللــه  عبد  بن  ضيعـــة 

صفرو فاس 31111 فـــــاس املغـــرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آـــابـــر  اطـــريشـــا  السيد 

طريق   5 كلم  اللــه  عبد  بن  ضيعـــة 

صفرو فاس 31111 فـــــاس املغـــــرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/ 29.

 77I

ACDEN

انفرواي ماروك
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

انفرواي ماروك »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: بالطفوغم 

لوآيستيك مركز االعلال ميطا 

شارع موالي اسلاعيل عين السبع  - 

1111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.785957

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8  0ونيو 9 21

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي الحالي للشركة 

الرحلن  عبد  زنقة  مكرر   8« من 

املغرب»   - الرباط    - الغافقي اكدال 

مركز  لوآيستيك  »بالطفوغم  إلى 

االعلال ميطا شارع موالي اسلاعيل 

عين السبع- الدار البيضاء املغرب»

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعد0ل املاد7 7 من النظام االسا�سي

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

النظام  صياغة  واعاد7  تحد0ث 

االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

بالطفوغم  في  0قع  االآتلاعي  املقر 

لوآيستيك مركز االعلال ميطا شارع 

الدار  السبع-  موالي اسلاعيل عين 

البيضاء املغرب»             

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 6 7 76.

 78I

GALAXYCOMPT

DERSA CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani  Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

DERSA CHANGE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

كابول اقامة انس رقم 62 - 93111 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25599

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  25 دآنبف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

  DERSA CHANGE الشريك الوحيد 

درهم   2.111.111 رأسلالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع كابول 

62 - 93111 تطوان  اقامة انس رقم 

النشاط  إ0قاف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93111  -  62 كابول اقامة انس رقم 

تطوان املغرب. 

و عين:
السيد)7) ربيع  آهجاه و عنوانه)ا) 

 6 شارع كابول زنقة الكواكب ج رقم 

 (7( تطوان املغرب كلصفي   93111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1188.

 79I



2393 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

mohammed boumzebra

STE 2CH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE 2CH TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي توطين 

شارع مسيف7 الخضراء رقم 62  - 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف  في  3  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) معطي  يشهاب 

219 حصة اآتلاعية من أصل 833 

توفيق   (7( السيد  لفائد7   حصة 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي  يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   218

833 حصة لفائد7  السيد )7) زكرياء 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2 21.

تفويت السيد )7) املعطي  يشهاب 

17  حصة اآتلاعية من أصل 833 

حصة لفائد7  السيد )7) هند يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

17  حصة اآتلاعية من أصل 833 

حصة لفائد7  السيد )7) مينة يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي  يشهاب 

17  حصة اآتلاعية من أصل 833 

حصة لفائد7  السيد )7) ترية يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    17

زينب   (7( السيد  833 حصة لفائد7  

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

2  0نا0ر  212 تحت رقم 7 .

 51I

COMPTABLE

ONEL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

ONEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

لوبابة الزنقة 6  الرقم 3  مكناس - 

51111 مكناس املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35175

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 نونبف   26 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

العراوي امين كلسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 327.

 5 I

BOURA CONSEILS

HAMAN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° 3 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

HAMAN NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 IMM AL وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 MAJD N° 4 OUISLANE - 50000

.MEKNES MAROC
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 577

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6  نونبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 IMM AL MAJD N° 7 OUISLANE»
إلى   «- 51111 MEKNES MAROC
  N° 7A KAMILIA 3 LOT KAMILIA»

.«- 51111 MEKNES  MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   23 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 7395.
 52I

UPSILON CONSULTING

 PROFUNDUS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 PROFUNDUS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 79 شارع 
ابن سينا، الطابق الثاني، شقة رقم 
6، أكدال - 1181  الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.98887
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
 PROFUNDUS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم    1.111
سينا،  ابن  شارع   79 اإلآتلاعي 

أكدال   ،6 شقة رقم  الطابق الثاني، 

- 1181  الرباط املغرب نتيجة لقرار 

الشريك.

و عين:

و  العلراني  مريم   السيد)7) 

 rue Principale  ,35 عنوانه)ا) 

 Kahler, Grand Duche de

 Luxembourg 8376 Luxembourg

Belgique كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

79 شارع  وفي   2121 نونبف   31 بتاريخ 

الطابق الثاني، شقة رقم  ابن سينا، 

6، أكدال - 1181  الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1382  .

 53I

GRAFCO SARL AU

 KAO FASHION STYLE

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 KAO FASHION STYLE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5  
زينصات تللسان إقامة غيتة - 

51111  مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2394

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KAO  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FASHION STYLE SARL-AU
تصنيع و   : غرض الشركة بإ0جاز 

نسيج آليع أنواع ثوب
بالجللة أو بتقسيط  بيع و شراء 

لللالبس و نسيج
التصد0ر واإلستيفاد.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - إقامة غيتة  تللسان  زينصات    5

51111  مكناس  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : أحلد  كوكب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   أحلد  كوكب  السيد 

مكناس 51111  مكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)   أحلد  كوكب  السيد 

مكناس 51111  مكناس  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 73 .
 57I

METREK COMPTA PRO

ERRACHIDIN GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 ERRACHIDIN GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
محلد الخامس  - 1 61  دار 

الكداري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ERRACHIDIN GROUP SARL

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املعدات الفالحية و منتجات الصحة 

النباتية.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

دار    61 1  - الخامس   محلد 

الكداري املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اوماني رشيد :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة   251   : السيد واوا رشيد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد اكريش رشيد :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  : رشيد  موالي  اسلاعيلي  السيد 

251 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  اوماني  السيد 

 53 11 اهداف   3 النخيل   221 رقم 

ازرو املغرب.

السيد واوا رشيد عنوانه)ا) تجزئة 

 51111 بوفكران    23 رقم  طريق 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  اكريش  السيد 

مبارك  اوالد  املحبوبية  تعاونية 

23111 بني مالل املغرب.

رشيد  موالي  اسلاعيلي  السيد 
الجليل  املنظر  إقامة  عنوانه)ا) 
سال      11  15 شقة  أ  علار7   1 

الجد0د7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  اوماني  السيد 
 53 11 اهداف   3 النخيل   221 رقم 

ازرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

0نا0ر  212 تحت رقم  8/212 .

 55I

mohammed boumzebra

STE DAR EL KASSAB
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE DAR EL KASSAB شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مسيف7 الخضراء رقم 62  - 23211 
الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 53 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف  في  3  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 
 333 حصة اآتلاعية من أصل   83
توفيق   (7( السيد  لفائد7   حصة 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.
تفويت السيد )7) املعطي  يشهاب 
 333 حصة اآتلاعية من أصل   82
زكرياء   (7( السيد  لفائد7   حصة 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.
تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 
 333 حصة اآتلاعية من أصل   72
حصة لفائد7  السيد )7) هند يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

 333 حصة اآتلاعية من أصل   72

حصة لفائد7  السيد )7) مينة يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

 333 حصة اآتلاعية من أصل   72

حصة لفائد7  السيد )7) ترية يشهاب 

بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

 333 حصة اآتلاعية من أصل   72
زينب   (7( السيد  لفائد7   حصة 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

2  0نا0ر  212 تحت رقم 3 .

 56I

SAGEST

SALLAY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK

 1er ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

شركة ذات   SALLAY SERVICES

املسؤولية املحدود7

رقم  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

عين  طريق  القرويين  تجزئة   21 

شقف  - 31111 فاس املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SALLAY SERVICES
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غرض الشركة بإ0جاز : بيع اآهز7 
االمان و اشغال مختلفة .

عنوان املقر االآتلاعي : رقم  21 
تجزئة القرويين طريق عين شقف  - 

31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
صالي  البفنو�سي  عزيز  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
صالي  البفنو�سي  عزيز  السيد 
حي  زنقة     2 بلوك    12 عنوانه)ا) 
فاس   31111 قادوس  عين  لعلو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
صالي  البفنو�سي  عزيز  السيد 
حي  زنقة     2 بلوك    12 عنوانه)ا) 
فاس   31111 قادوس  عين  لعلو 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 289.
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prism conseils

إكسيلبيطخو

STE EXELPETROL SARL/ 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 STE EXELPETROL/ إكسيلبيطخو

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار ا0ت 
امحند آلاعة ا0ت بوبيدمان علالة 
الحاآب  - 126 5 الحاآب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5213 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 STE EXELPETROL/ إكسيلبيطخو 

.SARL
إدار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العلليات التجارية أو الصناعية.
: دوار ا0ت  عنوان املقر االآتلاعي 
امحند آلاعة ا0ت بوبيدمان علالة 
الحاآب  - 126 5 الحاآب املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
2.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

   .111   : السيد لكناوي سفيان 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 9.111   : عادل  الحجام  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لكناوي سفيان عنوانه)ا) 
ا0ت  آلاعة  امحند  ا0ت  دوار 
 5 126 الحاآب  علالة  بوبيدمان 

الحاآب املغرب.
عنوانه)ا)  عادل  الحجام  السيد 
سانت  دورموي72111  شارع     5
إتيان  سانت   72111 فرنسا  إتيان 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد لكناوي سفيان عنوانه)ا) 
ا0ت  آلاعة  امحند  ا0ت  دوار 
 5 126 الحاآب  علالة  بوبيدمان 

الحاآب املغرب
عنوانه)ا)  عادل  الحجام  السيد 
سانت  دورموي72111  شارع     5
إتيان  سانت   72111 فرنسا  إتيان 

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 352.
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mohammed boumzebra

EL FAJR LIL BINAA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

EL FAJR LIL BINAA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مسيف7 الخضراء رقم 62   - 23211 

الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  83

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) املعطي  يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   37 

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .366

دآنبف   23 بتاريخ  يشهاب  توفيق 

.2121

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   37 

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .366

دآنبف   23 بتاريخ  يشهاب  زكرياء 

.2121

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    7 

366.  حصة لفائد7  السيد )7) هند 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    7 

366.  حصة لفائد7  السيد )7) مينة 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    7 

366.  حصة لفائد7  السيد )7) ترية 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) املعطي يشهاب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    7 

366.  حصة لفائد7  السيد )7) زينب 

يشهاب بتاريخ 23 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

2  0نا0ر  212 تحت رقم 1 .
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DEMER CONSULTING

DEMER-CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

DEMER-CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

املقاومة زنقة بيسسو طابق 9 رقم 

7   - 21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27791 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدالحكيم   (7( السيد  تفويت 

طلبو 711 حصة اآتلاعية من أصل 

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

دآنبف   22 أبو الهدى بتاريخ  شروق  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 617 76.
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GRAFCO SARL AU

FOMAGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

FOMAGRI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 3 

رقم 77  مكرر بلوك C زواغة العليا 

- 31111  فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 0نا0ر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FOMAGRI SARL

: التسييف و  غرض الشركة بإ0جاز 

اإلستغالل الفالحي.

عنوان املقر االآتلاعي : الطابق 3 

رقم 77  مكرر بلوك C زواغة العليا 

- 31111  فاس  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد آيغي :  371 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

661 حصة    : السيد فؤاد د0وان 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   آيغي  محلد  السيد 

فاس 31111  فاس  املغرب.

عنوانه)ا)  د0وان  فؤاد  السيد 

فرنسا 31111 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  د0وان  فؤاد  السيد 

فرنسا 31111 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 82.

 6 I

JURISMAG SARL

LAPROPHAN SA
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

LAPROPHAN SA شركة املساهلة

وعنوان مقرها االآتلاعي 8 ، شارع 

اميل زوال  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 نونبف 2121 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

توزيع وتصد0ر  تصنيع،  استيفاد، 

 (tous réactifs( الكواشف  آليع 

 des réactifs(( والكواشف 

في  التشخيص  في  املستخدمة 

التجليل  ومستحضرات  املختبف 

 des(البا0وسيد والنظافة الجسد0ة، 

biocides) واألآهز7 الطبية..

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 758719.

 62I

SFM EXPERTS

REVETOU
إعالن متعدد القرارات

SFM EXPERTS
 AV DES FAR TOUR DES

 HABOUS ، 20500،
CASABLANCA MAROC

REVETOU »شركة ذات املسؤولية 
املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي:  5 ، زنقة 
الطبفي - معاريف امتداد - 21511 

الدار البيضاء املللكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 98 3

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 مارس   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
 – بالرباط  0قع  للشركة،  فرع  فتح 
و  الفضيلة  شارع  الصناعي،  الحي 
القانوني بكتابة الضبط  تم اال0داع 
لللحاكم التجارية لرباط بتاريخ 2  /  
 1  /   212، تحت الرقم  . 6 1    
للسجل  التحليلي  الرقم  وتحت 

التجاري رقم 78783 
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
 – بطنجة  0قع  للشركة،  فرع  فتح 
الصناعية،  املنطقة   ،267 قطعة 
غزينيا و تم اال0داع القانوني بكتابة 
لطنجة  التجارية  لللحاكم  الضبط 
بتاريخ 9  /   1  /   212، تحت الرقم  
التحليلي  الرقم  وتحت    238375.

للسجل التجاري رقم 975   
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
 
ً
وكيال السيد عثلان عيوش  وتعيين 

 للفرعين املذكورين
ً
مفوضا

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
فتح فرعين

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 72 759.

 63I

orient compt

STE CROSSFIT ANGAD
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ،  15

60000، OUJDA MAROC

STE CROSSFIT ANGAD شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

ابي تلام رقم 29  - 61111 وآد7  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27887

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  12 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    STE CROSSFIT ANGAD

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي زنقة ابي تلام رقم 

29  - 61111 وآد7  املغرب نتيجة ل 

: الشركة لم تحقق اهدافها.

و حدد مقر التصفية ب زنقة ابي 

61111 وآد7    املغرب    29 تلام رقم 

املغرب. 

و عين:

  JOAS-JOHANNES السيد)7) 

ازهار  تجزئة  عنوانه)ا)  و   VLIJM

حي السالم باشوية بني درار  رقم7  

 (7( املغرب كلصفي  وآد7    61111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة ابي 

تلام رقم 29 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   15 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 32.

 67I
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دار االستثلار

HEIMAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

دار االستثلار
شارع موالي سليلان علار7 املامون 
6  مكتب 2 املد0نة العليا ، 7111 ، 

القنيطر7 املغرب
HEIMAT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد7 مجلوعة 35 بلوك أ رقم 6  
 grp 14 qt saada, sidi yahia  77
 gharb 14250 sidi yahia gharb

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبف   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) عبد هللا دريوش 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 
هللا العلراوي بتاريخ 19 نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 
 1 0نا0ر  212 تحت رقم  212/ 1.

 65I

IMP SAHARA

 2H2B DE CONSTRUCTION
ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رفع رأسلال الشركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 7  رقم   
مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب
 2H2B DE CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 13 بلوك 
13 حي املسيف7 - 111 7 بوآدور 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212   18 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«712.111 درهم» أي من »511.111 

درهم» إلى »98.111 درهم» عن طريق 

:  تقد0م حصص نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  57/212 .

 66I

ACTION CONSTRUCTION SARL AU

 ACTION CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACTION CONSTRUCTION

SARL AU

رقم 33 زنقة عبدالكريم الخطابي ، 

إقامة املنار ، 31111، فاس املغرب

 ACTION CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 33 شارع 

عبدالكريم الخطابي ؛ رقم :   ؛ 

مكاتب املنار.  - 31111 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ACTION CONSTRUCTION

.SARL AU

آليع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أعلال البناء و أعلال مختلفة..

33 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

؛     : رقم  ؛  الخطابي  عبدالكريم 

مكاتب املنار.  - 31111 فاس املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبداإلله البوكيلي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البوكيلي  عبداإلله  السيد 

؛  زنقة محلد البقالي   759 عنوانه)ا) 

حي األدارسة 31171 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

البوكيلي  عبداإلله  السيد 

؛  زنقة محلد البقالي   759 عنوانه)ا) 

حي األدارسة. 31171 فاس املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 285.
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بيـــونــــد  إكيـبـمـنــت
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بيـــونــــد  إكيـبـلـنــت  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 22  زتقــة  
فــا0ــدي جليـفـــة  الطـــابــــق 3  --  
1  21  البيضــاء  املــغــــرب  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786.165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
بيـــونــــد    : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

إكيـبـلـنــت .
الـنـصــح    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

فــي التـسـيــيــــــر.
عنوان املقر االآتلاعي : 22  زتقــة  
فــا0ــدي جليـفـــة  الطـــابــــق 3  --  1  21  

البيضــاء  املــغــــرب  .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : بــوزيـــان  السيد محلــد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بــوزيـــان عنوانه)ا)  السيد محلــد 
علــار7  الـنـخـيـــــل   حي القـدس إقــامــة 
 21781 البـرنــوصــي     3 رقــم     8

البيضــاء   املــغــــرب  .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بــوزيـــان عنوانه)ا)  السيد محلــد 
علــار7  الـنـخـيـــــل   حي القـدس إقــامــة 
  21781 البـرنــوصــي     3 رقــم     8

البيضــاء     املــغــــرب 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 865. 76.
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AMMOUR

ابراهيم الشليخات
انتهاء عقد تسييف حرألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون)

انتهاء عقد التسييف الحر لألصل 

تجاري

ابراهيم الشليخات

 بناًء على عقد التسييف الحر املؤرخ 

في 27 نونبف 2121 املبفم بين السيد)7) 

ابراهيم  الشليخات  ابراهيم     :

للبطاقة   (7( الحامل  الشليخات 

)بصفته)ا)  د7716 7  رقم  الوطنية 

مالك)7) لألصل التجاري) و السيد)7) 

ابراهيم  الشليخات    ابراهيم   :

الشليخات 

 الحامل )7) للبطاقة الوطنية رقم  

د7716 7 

بالعنوان  مسيفا)7)    )بصفته)ا) 

الكائن  التجاري  لألصل  حرا)7)) 

بالعنوان حي االنار7 2 زنقة 6 رقم  2 

مكناس املغرب و   31111  - مكناس 

املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية بلكناس تم إنهاء هذا العقد 

بحلول األآل املحدد بين الطرفين

 69I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بـيـــــونـــد تـريـــنـيــنـــغ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بـيـــــونـــد تـريـــنـيــنـــغ شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 22 زنقــة 

فــا0ـــدي جـليــفــة الطـابــق 3  --  

1  21  البيضــاء  املغـــرب  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786.167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

بـيـــــونـــد   : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

تـريـــنـيــنـــغ.

الــنصـــح    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

فـــي  التسـيــيــــــر .

زنقــة   22  : عنوان املقر االآتلاعي 

فــا0ـــدي جـليــفــة الطـابــق 3  --  1  21  

البيضــاء  املغـــرب  .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلــد  بـــوزيـــان   :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلــد  بـــوزيـــان   عنوانه)ا) 

علــار7  الـنـخـيـــــل   حي القـدس إقــامــة 

 21781 البـرنــوصــي    3 رقــم     8

البيضــاء   املــغــــرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلــد  بـــوزيـــان   عنوانه)ا) 

علــار7  الـنـخـيـــــل   حي القـدس إقــامــة 

 21781 البـرنــوصــي      3 رقــم     8

البيضــاء    املــغــــرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 867. 76.
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فندق ا0لن

خربوش عبدالحق مطعم نائيل 
فندق ايمن

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري
جربوش عبدالحق مطعم نائيل 

فندق ا0لن
بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 
الكائن  عبدالحق   جربوش  لشركة 
شارع الحسن   : مقرها االآتلاعي ب 
سليلان   سيدي     7211  - الثاني  
 2121 شتنبف    1 في  املؤرخ  املغرب 

تقرر ما0لي:
فسخ عقد التسييف الحر لألصل   
الحسن  شارع   : ب  الكائن  التجاري 
سليلان  سيدي    7211  - الثاني 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
بصفتها مالكة   : جربوش عبدالحق  
طريطور  شركة  و  التجاري  لألصل 
 traiteur groupe sarl اكروب 

بصفتها مسيف7 حر7.
 7 I

الشتيوي ادريس

ZASAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيف7 الخضراء م/أ زنقة/12 
رقم /7  ، 51 92، القصر الكبيف 

املغرب
ZASAN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي اوالد 

احليد م/أ زنقة/72 رقم/ 1 الطابق 
األول - 51 92 القصر الكبيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZASAN TRANS
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغيف.
: حي اوالد  عنوان املقر االآتلاعي 
احليد م/أ زنقة/72 رقم/ 1 الطابق 
األول - 51 92 القصر الكبيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء املرني�سي :  51 حصة 
بقيلة 111.  درهم للحصة .

الزهراء  فاطلة  رويش  السيد7 
درهم    .111 بقيلة  حصة   51   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املرني�سي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
حي النهضة طريق تطوفت قد0لة رقم 

2   51 92 القصر الكبيف املغرب.
الزهراء  فاطلة  رويش  السيد7 
م/أ  احليد  اوالد  حي  عنوانه)ا) 
القصر   92 51 رقم/8    زنقة/7 

الكبيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
املرني�سي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
حي النهضة طريق تطوفت قد0لة رقم 

2   51 92 القصر الكبيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم  3.
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فندق ا0لن

خربوش عبدالحق مطعم نائيل 
فندق ايمن

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري
جربوش عبدالحق مطعم نائيل 

فندق ا0لن
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بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 
لشركة جربوش عبدالحق  الكائن 
مقرها االآتلاعي ب : حي الليلون 

بلوك37 رقم        7211    سيدي 
سليلان  املغرب املؤرخ في 1  شتنبف 

2121 تقرر ما0لي:
فسخ عقد التسييف الحر لألصل   
الحسن  شارع   : ب  الكائن  التجاري 
سليلان       سيدي     7211  - الثاني 
شركة  طرف  من  املوقع  املغرب، 
بصفتها مالكة   : جربوش عبدالحق  
طريطور  شركة  و  التجاري  لألصل 
 traiteur groupe sarl اكروب 

بصفتها مسيف7 حر7.
 73I

فندق ا0لن

مطعم نائيل لفندق ايمن
عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري
مطعم نائيل لفندق ا0لن

  2 عقد حر مؤرخ قي  بلقت�سى  
0نا0ر  212 أعطى جربوش عبدالحق 
 2711 التجاري  بالسجل  املسجل 
باملحكلة االبتدائية بسيدي سليلان 
التجاري  لألصل  الحر  التسييف  حق 
 - الثاني  الحسن  شارع  ب  الكائن 
املغرب  سليلان  سيدي      7211
FESTI- سيففيس  فيستي  لفائد7 
من  تبتدئ  سنة   5 ملد7   SERVICES
0نا0ر  و تنتهي في  3  0نا0ر  212    2
قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2125

55.111 درهم.
 77I

CABINET MARZAK MOHAMMED

AMINOS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01
 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC

AMINOS TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

62 تجزئة سفن ستار    - 27111 
الجد0د7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1779
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   28 املؤرخ في 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 
 AMINOS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    TRANSPORT
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
اإلآتلاعي رقم 62 تجزئة سفن ستار    
- 27111 الجد0د7 املغرب نتيجة ل : 
عدم استطاعة الشركة من االستلرار 

من اآل تحقيق اهدافها.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 27111  - تجزئة سفن ستار      62

الجد0د7 املغرب. 
و عين:

و  فتح   النبي   عبد  السيد)7)  
عنوانه)ا) رقم 62 تجزئة سفن ستار    
27111 الجد0د7 املغرب كلصفي )7) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 
 62 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

تجزئة سفن ستار   
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالجد0د7  بتاريخ 2  0نا0ر 

 212 تحت رقم 25871.
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BHA CONSULTING

CHICHAOUA GESTION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،1 ، .

CHICHAOUA GESTION شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 7 

الطابق األول علار7 الوافي تجزء7 

الزيتون  - 111 7 شيشاو7 املللكة 

املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21 8 نونبف   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 KHALID  (7( السيد  تفويت 

ZOUINE 300 حصة اآتلاعية من 

  (7( السيد  311 حصة لفائد7   أصل 

ISMAIL BHAOUIH بتاريخ 12 نونبف 

.21 8

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 2  0نا0ر 

 212 تحت رقم  9/212 .
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DAMO CONSULTING SARL

FRISCORA FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 57

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

FRISCORA FRUITS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 

باستور الطابق االول رقم 21 - 

91111 طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.71885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبف   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 71.111« أي من  درهم»   771.111»

عن  درهم»   8 1.111« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 76 238.

 77I

BHA CONSULTING

CHICHAOUA GESTION

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،1 ، .

CHICHAOUA GESTION  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 7 

الطابق األول علار7 الوافي تجزء7 

الزيتون - 111 7 شيشاو7 املللكة 

املغربية.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   21 8 نونبف   12 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

BHAOUIH ISMAIL كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 2  0نا0ر 

 212 تحت رقم  9/212 .

 78I

COMPTA DAK

 GROUPE CONCASS

SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

COMPTA DAK

شارع محلد فاضل السلاللي 

حي السالم رقم 318  ، 73111، 

الداجلة املغرب



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2400

 GROUPE CONCASS SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
الحسن الثاني رقم 1   - 73111 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7 37
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE CONCASS SAHARA
تكسيف   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

الحجر.
- البحث عن آليع أنواع الح�سى 
أو األحجار والرمال والح�سى بجليع 
عنها  والتنقيب  وحيازتها  أشكالها 
ا أو صاحب 

ً
واستغاللها ، بصفتها مالك

امتياز 
أو بضائع من  بيع أي منتجات   -

هذه املحاآر.
وتشغيل  واستئجار  وبيع  شراء   -
آليع أنواع املحاآر وإنتاج وتصنيع  

آليع منتجات املحاآر ؛
للشركة  والدولي  املحلي  النقل   -
املنتجات  لجليع  الثالثة  ولألطراف 
الشاحنات  وشراء  والبضائع 
للنقل  األجرى  الدارآة  واملركبات 

وأعلال البناء واملحاآر األجرى ؛
وتأآيف  واستيفاد  وبيع  شراء   -
واألآهز7  املواد  آليع  وشحن 
واملركبات الثابتة واملتحركة واألدوات 
البناء  صناعة  في  املستخدمة 

وأحواض بناء السفن.
- تسويق واستيفاد وتصد0ر وتوزيع 
التي  التشحيم  وزيوت  الغيار  قطع 
للسيارات  املضغوط  بالهواء  تعلل 

وامالت واملعدات الدارآة األجرى ؛
التشوير  مواد  وتركيب  تزيد   -

وآليع أنواع اإلشارات ؛

- استيفاد وتصد0ر وتسويق آليع 

أنواع الزيوت الصناعية.

العامة  اإلنشاءات  أشغال    -

أعلال الهندسة املدنية  وحفر امبار. 

؛  والصناعية  السكنية  واملباني 

الصحي  والصرف  التفابية  األعلال 
والطرق والشبكات املختلفة والطرق 

والهاتف  والكهرباء  املياه  وإمدادات 

؛  التطوير  وأعلال  املعدات  وآليع 

الخراطة والطحن والتفكيب واألعلال 

وآليع  والهيدروليكية  امليكانيكية 

الزراعية  لآلالت  اإلصالح  أعلال 

أعلال نجار7 الخشب  ؛  وامليكانيكية 

آليع  ؛  والبالستيك  واألملنيوم 

؛  األبعاد  ثالثية  الفئفان  إباد7  املهن 

الحشرات. عدوى؛

- تنسيق الحدائق وإعاد7 التحريج 

، والبستنة واألمن ، وتنظيف وصيانة 

الحلا0ة  ؛  والخاصة  العامة  املباني 

املدنية لبيع معدات مكافحة الحرائق 

 ، ذلك)  إلى  وما   ، الحريق  )طفا0ات 

ومكافحة الفئفان ، والتطهيف ، وإزالة 

الرمال وإعاد7 تشجيف الغابات.

 / واستيفاد  وتسويق  تصنيع   -

تصد0ر مواد ومعدات البناء والتشييد 

واإلصالح  الصيانة  أعلال  آليع  ؛ 

وامليكانيكية  الصناعية  بأنواعها 

والكهربائية واإللكتفونية وتكنولوآيا 

املعلومات واألآهز7 املنزلية والزراعة 

واللف واللحام

القيام بجليع أعلال السباكة    -

وطالء  وتبليط  والتكييف  والتدفئة 

األرضيات والجدران.

وتسويق  املكتبية  املعدات    -

تصد0ر املعدات واللوازم   / واستيفاد 

؛  املعلومات  وتكنولوآيا  املكتبية 

والكهربائية  الهيدروليكية  املعدات 

 / واستيفاد  تسويق  وامليكانيكية. 

تصد0ر األآهز7 واملواد من الصيدليات 

ومعدات الصيد ؛ تسويق واستيفاد / 

وزيوت  الغيار  قطع  وتوزيع  تصد0ر 

التشحيم وإطارات السيارات وامالت 

ومعدات السكك الحد0د0ة األجرى. 

 وتوريد أو تأآيف معدات العطالت 

الداجلية  واملفروشات  واملالبس 

للزراعة  الالزمة  واملواد  واملعدات 

والنظافة والصيانة ؛

بجليع  تقوم  التي  الشركة   -

أو  املعدات  أو  الخدمة  علليات 

االستغالل  أو  اإل0جار  أو  االستحواذ 

وحدات  توسيع  أو  إلنشاء  غيفها  أو 

أو  الفندقية  املجلعات  أو  اإلقامة 

أو  التخييم  أو  الساحلية  السياحة 

التففيه ؛

- التطوير العقاري بجليع أشكاله 

آليع  على  االستحواذ  جالل  من   ،

املباني  أسلاء  أو  الحضرية  املباني 

أو  تقسيلها  أو  بيعها  أو  تبادلها  أو 

تقسيلها. القيام ببيع وتسويق آليع 

املباني أو املساكن أو التي سيتم بناؤها 

على الخارطة قبل أو بعد االنتهاء ؛

استيفاد   ، عام  بشكل  التجار7   -

املنتجات  آليع  وتسويق  تصد0ر   /
تكون  أن  دون  املصنعة  الغذائية 

القائلة شاملة.

األنشطة  آليع  ملارسة   -

الزراعية ،

بأي  حصص  على  االستحواذ   -

شركة  أي  في  األشكال  من  شكل 

؛  ملاثل  لغرض  تجاري  علل  أو 

واملكاتب  الوكاالت  وتشغيل  إنشاء 

واملستودعات لتسهيل تحقيق هدف 

الشركة ؛ 

وبشكل عام ، أي علليات تجارية 

صناعية أو مالية أو منقولة أو عقارية 

0لكن أن تتعلق بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بواحد7 أو أجرى من العلليات 

لتسهيل  وذلك   ، أعاله  إليها  املشار 

 ، شركة  نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو 

األعلال  في  األشكال  من  شكل  بأي 

التجارية تسعى ملاثلة أو ذات صلة.

شارع   :  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 73111  -    1 رقم  الثاني  الحسن 

الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد سامي علي عباد نشوان 

611 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

  : الجلاني   جتار  سيدي  السيد 

711 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نشوان  عباد  علي  سامي  السيد 

   518 الرقم  الحسني  حي  عنوانه)ا) 

73111 الداجلة املغرب.

الجلاني   جتار  سيدي  السيد 

الحارثي  ادريس  بتجزئة  عنوانه)ا) 

الداجلة   73111   3 رقم   19 زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

نشوان  عباد  علي  سامي  السيد 

   518 الرقم  الحسني  حي  عنوانه)ا) 

73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم  82/212.

 79I

الشتيوي ادريس

EGAKSAR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس

حي املسيف7 الخضراء م/أ زنقة/12 

رقم /7  ، 51 92، القصر الكبيف 

املغرب

EGAKSAR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

االسلاعلية 2 رقم 72  - 51 92 

القصر الكبيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 



2401 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EGAKSAR

غرض الشركة بإ0جاز : االستفاد و 

التصد0ر.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 92 51  -   72 رقم   2 االسلاعلية 

القصر الكبيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 GIMENEZ AMBROS السيد 

بقيلة  حصة   EDUARD :  100

111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 GIMENEZ AMBROS السيد 

املسيف7  حي  عنوانه)ا)   EDUARD

الخضراء م/د زنقة 2 رقم    51 92 

القصر الكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 GIMENEZ AMBROS السيد 

املسيف7  حي  عنوانه)ا)   EDUARD

الخضراء م/د زنقة 2 رقم    51 92 

القصر الكبيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم 37.

 81I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

HIGH TURBO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

HIGH TURBO SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 7 

سعاد7 سيدي البفنو�سي - 1 216 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HIGH  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.TURBO SERVICES

و  - شراء   : غرض الشركة بإ0جاز 

بيع أدوات و آالت التبف0د والتسخين

- شراء و بيع القطع واملواد واألآزاء 

الصناعية والكهربائية والكيلاوية

الخدمات و الصيانة و التفكيب   -

املرتبطة بنشاط املقاولة

- أشغال مختلفة

- استيفاد وتصد0ر.

 7 زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 7 5 الطابق الثاني الشقة رقم  الرقم 

 216 1  - البفنو�سي  سيدي  سعاد7 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : حليد  نعلان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حليد  نعلان  السيد 

 25 علار7 ا   3 البفكة مجلوعة ج ه 

الحسني  الحي   3 طابق    7 شقة 

الدارالبيضاء   21231 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حليد  نعلان  السيد 

 25 علار7 ا   3 البفكة مجلوعة ج ه 

الحسني  الحي   3 طابق    7 شقة 

الدارالبيضاء   21231 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

  765 رقم  تحت  0نا0ر  212   21

.(76 967(

 8 I

HORIZON EQUIPE SARL AU

INFINITY COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

HORIZON EQUIPE SARL AU

 Bloc P, N° 4 Avenue Annour

 Kamra CYM ، 10120، RABAT

MAROC

INFINITY COMPANY   شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 52 

شارع بطريس ملابا شقة 3   الرباط - 

1121  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 78953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  INFINITY COMPANY

غرض الشركة بإ0جاز : املشور7 و 

املساعد7.

 52 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

الرباط     3 شارع بطريس ملابا شقة 

- 1121  الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  21.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العليطي محلد عنوانه)ا) 

سال 117   سال املغرب.

سال  فتح عنوانه)ا)  السيد حلد 

131   سال املغرب.

السيد بكوش مصطفى عنوانه)ا) 

21171 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد العليطي محلد عنوانه)ا) 

سال 117   سال املغرب

سال  فتح عنوانه)ا)  السيد حلد 

131   سال املغرب

السيد بكوش مصطفى   عنوانه)ا) 

21171 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 6 17  .
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My Event partners

WEI SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WEI SOLUTIONS

332 شارع ابراهيم الروداني الطابق 

الخامس الشقة  2 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالبيضاء ، 21313، 

الدارالبيضاء املغرب

WEI SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق الخامس 

الشقة  2 إقامة الريحان املعاريف 

الدارالبيضاء - 21311 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31893

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WEI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

غرض الشركة بإ0جاز : الدراسات 

و االبحاث في آليع املياد0ن 

و  اإلستفاتيجية  االستشارات 

اإلقتصاد0ة 

الخدمات اإلستشارية في التواصل 

و التسويق و التطوير .

عنوان املقر االآتلاعي : 332 شارع 

الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 

املعاريف  الريحان  إقامة  الشقة  2 

21311 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن نهاس :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 76 السيد حسن نهاس عنوانه)ا) 

شارع الضليف الكبيف املدجل أ الطابق 

الدارالبيضاء   6 رقم  الشقة  الثالث 

21331 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 76 السيد حسن نهاس عنوانه)ا) 

شارع الضليف الكبيف املدجل أ الطابق 

الدارالبيضاء   6 رقم  الشقة  الثالث 

21331 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 31893.
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HORIZON EQUIPE SARL AU

ASTRA LINKS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORIZON EQUIPE SARL AU

 Bloc P, N° 4 Avenue Annour

 Kamra CYM ، 10120، RABAT

MAROC

ASTRA LINKS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي أمل 5 رقم 

277  مكرر حي الفتح حيم  الرباط - 

51 1  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7895 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ASTRA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LINKS

تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أآهز7 كلبيوتر ومعدات مكتبية.
عنوان املقر االآتلاعي : أمل 5 رقم 

277  مكرر حي الفتح حيم  الرباط - 

51 1  الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  مغور  السيد 

الرباط 51 1  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  املهدي  مغور  السيد 

الرباط 51 1  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 5 17  .
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 STE SAJIDA NEGOCE«
«TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد0د7 املغرب

 «STE SAJIDA NEGOCE TRAV»

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

النخيل، علار7 22، بلوك D، الشقة 
رقم 7 ، الطابق الرابع، الجد0د7. - 

27111 الجد0د7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري :  

 7795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE«  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.«SAJIDA NEGOCE TRAV

غرض الشركة بإ0جاز : - الهندسة 

املدنية. - نجار7 األلومنيوم. - أشغال 

مختلفة والبناء..

إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

النخيل، علار7 22، بلوك D، الشقة 
 - الجد0د7.  الطابق الرابع،   ، 7 رقم 

27111 الجد0د7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املصدق فقيف :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  : قد0ري  الزهراء  فاطلة  السيد7 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فقيف  املصدق  السيد 

الجد0د7 27111 الجد0د7 املغرب.
قد0ري  الزهراء  فاطلة  السيد7 

27111 الجد0د7  عنوانه)ا) الجد0د7 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
قد0ري  الزهراء  فاطلة  السيد7 

27111 الجد0د7  عنوانه)ا) الجد0د7 

املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالجد0د7  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 25871.

 85I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«APILBATT«
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد0د7 املغرب

«APILBATT» شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 

  6، رقم 52، الشقة الطابق األول، 

الجد0د7 - 27111 الجد0د7 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.«APILBATT»

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

بيع مواد   - نقل البضائع.   - العلال. 

البناء بالتقسيط..

الزنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

  6، رقم 52، الشقة الطابق األول، 

الجد0د7 - 27111 الجد0د7 املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : بلغالم  رضوان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلغالم  رضوان  السيد 

الجد0د7 27111 الجد0د7 املعرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بلغالم  رضوان  السيد 

الجد0د7 الجد0د7 الجد0د7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالجد0د7  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 25869.
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My Event partners

MY EVENT PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

My Event partners

332 شارع ابراهيم الروداني الطابق 

الخامس الشقة  2 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالبيضاء ، 21313، 

الدارالبيضاء املغرب

My Event Partners شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق الخامس 

الشقة  2 إقامة الريحان املعاريف 

الدارالبيضاء - 21311 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7837 5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 My  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Event Partners

جدمات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

التواصل و التسويق 

املحافل  و  التظاهرات  تنظيم 

الكبفى على الصعيد الوطني 

تطوير و تسييف منصات للتواصل و 

التسويق و بيع الخدمات املتنوعة
التفاوض التجاري

املساهلة في شركات و حصصها.

عنوان املقر االآتلاعي : 332 شارع 

الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 

املعاريف  الريحان  إقامة  الشقة  2 

21311 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 791   : جليفي  سفيان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  1   : لفكيفي  جد0جة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليفي  سفيان  السيد 
سيدي   78 رقم   75 الزنقة  كثافة 

 21611 الدارالبيضاء  البفنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد7 جد0جة لفكيفي عنوانه)ا) 
سيدي   78 رقم   75 الزنقة  كثافة 

 21611 الدارالبيضاء  البفنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  جليفي  سفيان  السيد 
سيدي   78 رقم   75 الزنقة  كثافة 

 21611 الدارالبيضاء  البفنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.
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centre d’affaires sicilia

ترنسبور مالكبا

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

ترنسبور مالكبا شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الرحامنة آلاعة املعاشات 

الصويرية القد0لة اسفي - 76111 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   67

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ترنسبور مالكبا.

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع للحساب الغيف.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املعاشات  آلاعة  الرحامنة 

 76111  - الصويرية القد0لة اسفي 

اسفي املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  .111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عواش محلد :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد عبد االله عبدان 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2404

عنوانه)ا)  محلد  عواش  السيد 
الصوير7  قياد7  الرحامنة  دوار 
القد0لة اسفي 76111 اسفي املغرب.
السيد عبد االله عبدان عنوانه)ا) 
دوار زلوية القطبي آلاعة املعاشات 

اسفي 76111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  عواش  السيد 
الصوير7  قياد7  الرحامنة  دوار 
القد0لة اسفي 76111 اسفي املغرب
السيد عبد االله عبدان عنوانه)ا) 
دوار زلوية القطبي آلاعة املعاشات 

اسفي 76111 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
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FAB COMMERCE SARL

FAB COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FAB COMMERCE SARL
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

FAB COMMERCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي األمل 
  علار7 رقم 565 الطابق األر�سي  - 

71111 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) محلد تقي هللا 
من  اآتلاعية  حصة   311 اباحزم 
أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 
محلد انامنا بتاريخ 17 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 72 .
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FAB COMMERCE SARL

FAB COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FAB COMMERCE SARL

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

FAB COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االآتلاعي حي األمل 

  علار7 رقم 565 الطابق األر�سي - 

71111 العيون .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدود7».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 72 .
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FAB COMMERCE SARL

FAB COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

FAB COMMERCE SARL

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

FAB COMMERCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي األمل 

  عنار7 رقم 565 الطابق االر�سي - 

71111 العيون املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) انامنا 

محلد كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 72 .

 9 I

fidact

STE BARDISS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

fidact

رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

7211 ، سيدي سللان املغرب

STE BARDISS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع  

موالي عبد العزيز االقامة  موالي 

عبد العزيز رقم 17 - 7121  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5827 

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BARDISS TRANS

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف في الداجل و 

الخارج

- االستفاد و التصد0ر

- األشغال املختلفة.

59 شارع   عنوان املقر االآتلاعي : 

موالي عبد العزيز االقامة  موالي عبد 

القنيطر7    7121  -  17 رقم  العزيز 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البفاني حسن :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : املصطفى  البفاني  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  البفاني  السيد 

  7211 دوار القوار ازغار بن حلادي 

سيدي سليلان املغرب.

السيد البفاني املصذفى عنوانه)ا) 

 73111   26 رقم  الشياف  واد  حي 

الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  البفاني  السيد 

  7211 دوار القوار ازغار بن حلادي 

سيدي سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 371/ 212.
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fidact

STE YELLOW  TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

fidact

رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

7211 ، سيدي سللان املغرب

STE YELLOW  TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

التجاري رقم  1 قياد7 آلاعة 
الحوافات - 51 6  مشرع بلقصيفي 

املغرب



2405 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
777

في مؤرخ  حر  عقد   بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121  8  دآنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YELLOW  TOURS
-نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
آلاعة  قياد7  رقم  1  التجاري 
الحوافات - 51 6  مشرع بلقصيفي 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : حنان  الفالقي  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد الفالقي هشام :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان  الفالقي  السيد7 
سيدي    7211 الواد  اآبيفات  حي 

سليلان املغرب.
عنوانه)ا)  الفالقي هشام   السيد 
سيدي    7211 الواد  اآبيفات  حي 

سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حنان  الفالقي  السيد7 
سيدي    7211 الواد  اآبيفات  حي 

سليلان املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بلقصيفي   بلشرع  االبتدائية 
رقم  تحت   2121 دآنبف   22 بتاريخ 

.2121/725
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FOUZMEDIA

PERLA NERA TRANS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 PERLA NERA TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املنزه 

سكتور د الرقم 61  - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PERLA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NERA TRANS SARL AU

: مقاول في  غرض الشركة بإ0جاز 

نقل املستخدمين.

: حي املنزه  عنوان املقر االآتلاعي 

  7111  -   61 الرقم  د  سكتور 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لطفي سهيل عنوانه)ا) حي 

  7111   61 الرقم  د  املنزه سكتور 

القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد لطفي سهيل عنوانه)ا) حي 
  7111   61 الرقم  د  املنزه سكتور 

القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم -.
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MOUKDIM CONSULTING

يا مر كار
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 76

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC

0ا مر كار شركة ذات املسؤولية 
املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 72  
آليلة 5 زنقة 72  الرقم  2    - 

21111 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77 777

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  6  دآنبف  املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات   شركة 
0ا مر كار  مبلغ رأسلالها 1.111.111  
  72 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
 - الرقم  2       72 زنقة   5 آليلة 
 : نتيجة ل  املغرب  البيضاء   21111

األزمة اإلقتصاد0ة.
  72 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الرقم  2     72 زنقة   5 آليلة 

21111 البيضاء. املغرب. 
و عين:

و  بريجة   هشام     السيد)7) 
 76 العلار7  الخيف  إقامة  عنوانه)ا) 
الرقم 56 شارع الحزام الكبيف البيضاء 
22111 البيضاء املغرب كلصفي )7) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761793 .
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FLASH ECONOMIE

RKHAM LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RKHAM LAAYOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الراحة رقم 278  - 71111 العيون  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RKHAM LAAYOUNE

-أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلف البناء.

تبليط  وأعلال  الرجام  أعلال   -

املعدات واألشغال العامة والبناء.

والتجار7  والتصد0ر  االستيفاد   -

والدولية  الوطنية  والتجار7  العامة 

لجليع املنتجات.

وتسويق  وتجار7  وبيع  شراء   -

وتوزيع واستيفاد وتصد0ر.



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2406

وصنع  اللحام   ، املعدني  البناء   -

الغال0ات ، أعلال الصفائح املعدنية ، 

أعلال املخرطة ، ميكانيكا السيارات 

البناء  أعلال   ، الد0كور  أعلال   ،

املختلفة ؛

قطع  التجار7 العامة بيع وشراء   -

الغيار.

املدنية  الهندسية  األعلال   -

السكنية  واملباني  والقروية 

والصناعية.

، واألعلال  العامة  - أعلال البناء 

العامة  الحفر  وأعلال   ، املختلفة 

 ، والطرق   ، الصحي  والصرف   ،
والشبكات املختلفة ، وأعلال الطرق 

، إلخ ..... ؛.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
العيون    71111  -   278 الراحة رقم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد توفيق مجدولي :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 51   : ازروال  اسلاعيل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق مجدولي عنوانه)ا) 

مد0نة 25 مارس بلوك اكس رقم 591  

71111 العيون املغرب.

السيد اسلاعيل ازروال عنوانه)ا) 

  86 51 املزار  الكلية  حي    2 بلوك 

ا0ت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسلاعيل ازروال عنوانه)ا) 

  86 51 املزار  الكلية  حي    2 بلوك 

ا0ت ملول املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29 دآنبف 

2121 تحت رقم 3217.
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zagora consulting sarl

PARA AL MOSTACHFA

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

zagora consulting sarl

رقم9    شارع محلد الخامس ، 

77911، زاكور7 املغرب-

PARA AL MOSTACHFA شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 935 

شارع صالح الد0ن اال0وبي درعة 2 - 

77911 زاكور7 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 889

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبف    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بختالي  سهام   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   371

111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 

 21 بتاريخ  املالك  عبد  ا0ت  الغفور 

0وليوز 2121.

بختالي  سهام   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

0وليوز   21 بتاريخ  حاجي  رضوان 

.2121

بختالي  سهام   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

0وليوز   21 بتاريخ  موآود  هشام 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 27.
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FITICOF

PALAIS D›OR OPTICAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب

PALAIS D›OR OPTICAL شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 

الطابق السفلي ملتقى شارع عبيد7 

ابن آراح وهارون رشيد إقامة 0حيى  

- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

658  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PALAIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.D’OR OPTICAL

غرض الشركة بإ0جاز : - نظاراتي.

محل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق السفلي ملتقى شارع عبيد7 

ابن آراح وهارون رشيد إقامة 0حيى  

- 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد شقشاق األندل�سي 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد شقشاق األندل�سي 
العيون   املقوس  الدرب   9 عنوانه)ا) 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محلد شقشاق األندل�سي 
العيون   املقوس  الدرب   9 عنوانه)ا) 

31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  5/212 3.
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FOUZMEDIA

CSSC MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CSSC MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: الرقم  3 
زاوية محلد الخامس وزنقة سبتة - - 

القنيطر7 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 31 شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
 511 تفويت  على  املصادقي  تلت 
حصة في ملكية السيد طارق ملها�سي 
الذي  طراولي  فاروق  السيد  لفائد7 
استقالة  بعد  وحيد  شريك  أصبح 
لذلك  تبعا  مها�سي،  طارق  السيد 
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف  تم 
من شركة ذات املسؤولية املحدود7 
الى شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك واحد
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
قرر الجلع العام تغييف نشاط الشركة 
التصد0ر  التوطين  كالتالي:  ليصبح 

واالستيفاد تاآر وسيط
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وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
 511 تفويت  على  املصادقي  تلت 
حصة في ملكية السيد طارق ملها�سي 
الذي  طراولي  فاروق  السيد  لفائد7 
استقالة  بعد  وحيد  شريك  أصبح 
لذلك  تبعا  مها�سي،  طارق  السيد 
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف  تم 
من شركة ذات املسؤولية املحدود7 
الى شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك واحد
بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
قرر الجلع العام تغييف نشاط الشركة 
التصد0ر  التوطين  كالتالي:  ليصبح 

واالستيفاد تاآر وسيط
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطر7  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 81627.
 99I

FOUZMEDIA

SOCIETE FANARED
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE FANARED شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 
3 علار7  7 بلوك A حي التنشيط - 

7111  القنيطر7 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   19 املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SOCIETE FANARED
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
3 علار7  مقرها اإلآتلاعي محل رقم 
  7111  - حي التنشيط   A بلوك   7 
الحل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطر7 

املسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم 

 - حي التنشيط   A بلوك  علار7  7   3

7111  القنيطر7 املغرب. 

و عين:

السيد)7) رضا  ملودن و عنوانه)ا) 

حي   A بلوك  علار7  7   3 محل رقم 

املغرب  القنيطر7    7111 التنشيط 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 81987.

211I

FOUZMEDIA

ATLAN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ATLAN SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الد0وري ومحلد عبدو اقامة 

كاميليا الطابق الثاني مكتب 27 - 

7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ATLAN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SERVICE

وسيط   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
والفالحي  الغذائية  املنتوآات  في 

بالجللة
مقاول في التشجيف وصيانة املنابت 

والحدائق.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
محلد الد0وري ومحلد عبدو اقامة 
 -  27 مكتب  الثاني  الطابق  كاميليا 

7111  القنيطر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا محلود عنوانه)ا) 
جليل   زنقة 5 طابق 3 رقم 67 ح م 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
الرشات  ا0ت  هند  السيد7 
 --- القدس  شارع   726 عنوانه)ا) 

تارودانت املغرب.
السيد7 غيثة املجدوبي عنوانه)ا) 
محلد  شارع  0امنة  النصر  تجزئة 
 15 ط   22 شقة   73 بالفؤيج علار7 
الدارالبيضاء   21111 مومن  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبدهللا محلود عنوانه)ا) 
حي   A بلوك  علار7  7   3 محل رقم 
الدارالبيضاء   21111 التنشيط 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81917.

21 I

FOUZMEDIA

CHEMIN TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CHEMIN TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 
3 اقامة 0اسلين 25 شارع يعقوب 
املنصور  - 7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHEMIN TRANS SARL AU
: مقاول في  غرض الشركة بإ0جاز 

نقل املستخدمين والسلع.
مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع   25 0اسلين  اقامة   3 رقم 
يعقوب املنصور  - 7111  القنيطر7 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى الرملي عنوانه)ا) 
  7111 املكرن  احسين  اوالد  دوار 

القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مصطفى الرملي عنوانه)ا) 
  7111 املكرن  احسين  اوالد  دوار 

القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ بالقنيطر7   االبتدائية 
  2 دآنبف 2121 تحت رقم 81595.

212I
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COGESTAF

MARO STORE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

COGESTAF

 HAY MIHAMED BELHASSAN

 OIZANI RUE 73 N°72

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MARO STORE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 3  

زنقة املجاطي الطابق األول رقم 

8 املعاريف 6 البيضاء - 21331 

البيضاء املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.721885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف    5 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MARO STORE حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

زنقة املجاطي الطابق    3 اإلآتلاعي 

 - البيضاء   6 املعاريف   8 األول رقم 

21331 البيضاء املغرب نتيجة لنها0ة 

النشاط.

و عين:

السيد)7) مروان إبالن و عنوانه)ا) 

الطابق عالية  رقم  3   73 زنقة 

املغرب  البيضاء   21221 األلفة 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

3  زنقة  2121 وفي  5  دآنبف  بتاريخ 

املجاطي الطابق األول رقم 8 املعاريف 

6 البيضاء - 21331 البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 111111.

213I

CRB CONSEIL

MYSHEMSI

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 7 2 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب

MYSHEMSI شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

االزرق, 7   شارع ابن منيف, الدور 

االول, شقة رقم 2 املعاريف - 

21331 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MYSHEMSI

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النظافة  منتجات  وتسويق  -تصنيع 

واملنسوآات و املنسوآات الصحية

منتجات  وتصد0ر  -استيفاد 

املنسوآات  و  واملنسوآات  النظافة 

الصحية.

إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الدور  منيف,  ابن  شارع     7 االزرق, 

االول, شقة رقم 2 املعاريف - 21331 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 SHEMSI FZCO :  100 الشركة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SHEMSI FZCO الشركة 

عنوانه)ا) مكتب 7 ، الطابق 8 - واحد 
مركز دبي العالمي للتسوق   - سنتفال 

11111 دبي االمارات.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد نيل سعاد7 عنوانه)ا) 13  

باريس    251 5 شارع فيليكس فور 

فرنسا
السيد د0فيد بنيامين موس زيتون 

 78 71 ،زقاق الجناح  عنوانه)ا)    

سيل سان كالود فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 973 76.

217I

STE AGEFICO SARL

STE ESPOLAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

STE AGEFICO SARL

2  شارع علر الخيام الطابق الثاني 
رقم 7 ، 91111، طنجة املغرب

STE ESPOLAR  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مسيف7 الخضراء إقامة لينا 6 الطابق 
رقم 73 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68619

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تم تعيين  29 دآنبف  املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

العرافي بوريك كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238177.

215I

FOUZMEDIA

BENAICHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 BENAICHA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 شارع 

انوال علار7 فلوري    مكتب رقم 7 
ميلوزا - 7111  القنيطر7 املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57 5 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
فلوري     علار7  انوال  شارع   23»
  7111  - ميلوزا   7 رقم  مكتب 
تجزئة    55« إلى  املغرب»  القنيطر7 
 - البوشتيين  الشقة     3 آيفاري 

7111  القنيطر7  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81917.

216I

CRI MEKNES

STE PEAK NEGOTIATIONS
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE PEAK NEGOTIATIONS
»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»
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وعنوان مقرها االآتلاعي: اإلقامة 

33 الشقة رقم   تجزئة األحلد0ة    

-  مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  29 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

0نص  الذي   : - رقم  قرار 

رأسلال  من  الرفع   - ما0لي:   على 

درهم  من3.111.111.11  الشركة 

بزياد7  درهم    3.550.000,00 إلى 

بإصدار  ذلك  و  درهم   550.000,00

  11 فئة  من  آد0د7  حصة   5511

دراهم مكتتبة نقدا.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

0نص  الذي   :6-7 رقم  بند 

رأسلال  من  الرفع   - ما0لي:   على 

درهم  من3.111.111.11  الشركة 

بزياد7  درهم    3.550.000,00 إلى 

بإصدار  ذلك  و  درهم   550.000,00

  11 فئة  من  آد0د7  حصة   5511

دراهم مكتتبة نقدا.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  33.

217I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ÀR PHARM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ÀR PHARM شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االر�سي رقم   ح.م الداود0ات 

الوحد7 7 رقم7/783 مراكش. - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ÀR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHARM

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 C OMM E R C I A L I S A T I O N

 EN DETAIL DES PRODUITS

.PARAMEDICAUX

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الداود0ات  ح.م  رقم    االر�سي 

 - مراكش.  رقم783/7   7 الوحد7 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 211   : محلد  املغازلي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 811   : زكية  العوطار  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  املغازلي  السيد 

  6 الشقة   5 اقامة الحد0قة علار7 

 71111 مراكش.  االزدهار   3 الطابق 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  زكية  العوطار  السيد7 

 71111   783 رقم   17 ح.م الوحد7 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)    محلد  املغازلي  السيد 
  6 الشقة   5 اقامة الحد0قة علار7  
 71111 مراكش.  االزدهار   3 الطابق 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9579  .
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ste controle balance sarl

SOUSS SAND
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immob 1031 lot riad
 al ismailia marjane ، 50000،

Meknes maroc
SOUSS SAND شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر 

0تواآد ب رقم 681 رياض 
االسلاعيلية شطر  او - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOUSS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SAND
منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري
اشغال البناء املختلفة.

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رياض   681 رقم  ب  0تواآد  متجر 
 51111  - او  شطر  االسلاعيلية 

مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة   : السيد رحيم محلد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511  : محلد  اليعقوبي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  رحيم  السيد 
رياض  الثاني  الطابق   681 رقم 

 51111 أو  الشطر  االسلاعيلية 

مكناس املغرب.

السيد اليعقوبي محلد عنوانه)ا) 
أ0ت   561 رقم  االسلاعيلية  رياض 

مكناس   51111 عرمة  عين  والل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  رحيم  السيد 
رياض  الثاني  الطابق   681 رقم 

 51111 أو  الشطر  االسلاعيلية 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بلكناس  التجارية 

 212 تحت رقم 97.  

219I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FARAWLA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

FARAWLA  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي السعاد7 5 
زنقة 77 رقم 3 فاس - 31111 فاس 

املللكة املغربية.
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رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63555
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »71.115 
إلى  درهم»   35.111« أي من  درهم» 
:  تقد0م  «75.115 درهم» عن طريق 

حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 293.

2 1I

mcmj entreprise

ARAB DRIVE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya  7

oujda ، 0، oujda maroc
ARAB DRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 83 
شارع محلد الخامس الطابق 3 

شقة رقم 22.وآد7 - 61111 وآد7 
املغرب..

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2667 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 دآنبف 
ARAB DRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
شارع   83 رقم  اإلآتلاعي  مقرها 
3 شقة رقم  محلد الخامس الطابق 
املغرب.  وآد7   61111  - 22.وآد7 

نتيجة الملنافسة ،وغياب الزبناء..
و عين:

و  نصيفي  أحلد    السيد)7) 
املنصور  يعقوب  شارع  عنوانه)ا) 
 61111 وآد7   23 رقم  طريق مصر 

وآد7 املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 83 وفي رقم   2121 بتاريخ  2 دآنبف 
شارع محلد الخامس الطابق 3 شقة 
رقم  22 وآد7 61111 وآد7 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 98 .

2  I

Audimi

GENERAL TECNOMATIC
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

GENERAL TECNOMATIC »شركة 
ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 
رحال املسكيني، برج الياقوت، 

علار7 ب، الطابق الثاني، مكتب 7. - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.779723
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
تحويل املقر االآتلاعي الحالي للشركة 
برج  املسكيني،  رحال  »شارع  من 
الطابق الثاني،  علار7 ب،  الياقوت، 
مكتب 7، الدار البيضاء» الى » اقامة 
،شقة رقم  ،الطابق التالث  النصر أ 

28، زنقة جريبكة، الدار البيضاء. 
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
  251 السيد  محلد  السيد  تفويت 
السيد  لفائد7   اآتلاعية،   حصة 

عبد اللطيف الفياللي.
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغييف 
شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 
ذات  شركة  ،الى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدود7.

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
محلد السيد من   : استقالة السيد 
ذات  للشركة  وحيد  كلسيف  مهامه 
الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 
محلد  السيد:  وتعيين  الوحيد، 
السيد والسيد: عبد اللطيف الفياللي 
املسؤولية  ذات  للشركة  ،كلسيف0ن 

املحددود7 ملد7 غيف محدود7 .
قرار رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 
الوحيد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

لللسيف0ن املشاركين.
قرار رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة .
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
اقامة   : للشركة  االآتلاعي  املقر 
،شقة رقم  ،الطابق التالث  النصر أ 

28، زنقة جريبكة، الدار البيضاء. 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
قدم الشركاء املساهلات التالية نقدا 
للسيد محلد    25.111  : وبالدرهم 
عبد  للسيد    25.111 و  السيد 

اللطيف الفياللي.
بند رقم 8: الذي 0نص على ما0لي:  
251.111 درهم  هو رأسلال الشركة 
اآتلاعية   حصة   2.511 ل  مقسم  
حصة    251  : كالتالي  موزعة 
اللطيف  عبد  للسيد  اآتلاعية 
اآتلاعية  حصة  و251   الفياللي 

للسيد محلد السيد.   
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 19 762.
2 2I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

CONSULTING AVANCER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

CONSULTING AVANCER شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 387 شارع 

محلد الخامس،الطابق السابع 

الرقم 9  -  - 21111  الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786283

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING AVANCER

 Conseil  : غرض الشركة بإ0جاز 

.de gestion

 387  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع محلد الخامس،الطابق السابع 

الدارالبيضاء     21111 -   -   9 الرقم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ABDOUS SARA السيد7 

درهم    11 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDOUS SARA السيد7 

 55RUE VERDI 3EME عنوانه)ا) 

 ETAGE APT 5 BELVEDERE

 CASABLANCA 21111

.CASABLANCA MAROC
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 ABDOUS SARA السيد7 

 55RUE VERDI 3EME عنوانه)ا) 

 ETAGE APT 5 BELVEDERE

 CASABLANCA 21111

CASABLANCA MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 172 76.

2 3I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

OUIZAHR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OUIZAHR CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املصلودي رقم 8 3 فيال ميا تاركة - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

975 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 9 0ونيو    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUIZAHR CONSULTING
تصد0ر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

واستيفاد.
مهندس استشاري.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املصلودي رقم 8 3 فيال ميا تاركة - 

71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  .111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
11  حصة    : السيد ويكن حليد 

بقيلة 1  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حليد  ويكن  السيد 
زنقة   31 رقم  شقة  هرموني  ااقامة 
كلونيل اريكي 71111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حليد  ويكن  السيد 
زنقة   31 رقم  شقة  هرموني  ااقامة 
كلونيل اريكي 71111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0ونيو   28 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9 21 تحت رقم 88 16 .

2 7I

MJ MANAGEMENT

فليفل طرنس
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
فليفل طرنس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة29 
عامر إبن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   275

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

فليفل   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

طرنس.

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السلعة.
زنقة29   : املقر االآتلاعي  عنوان 
 26 رقم   3 عامر إبن العاص الطابق 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

نجيم  فليفل  علي  بن  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

 : نجيم  فليفل  علي  بن  السيد 

111  حصة قيلتها 11  بقيلة 11  

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

نجيم  فليفل  علي  بن  السيد 

عنوانه)ا) دار عين زيتون تجزئة حجر 

نحل طنجة 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

نجيم  فليفل  علي  بن  السيد 

عنوانه)ا) دار عين زيتون تجزئة حجر 

نحل طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7931.

2 5I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AKSAS AMENAGEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البف0د 1 3 الرئيسية 

الرشيد0ة ، 52111، الرشيد0ة 

املغرب

 AKSAS AMENAGEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

سرغين الكنك  - 52111 الرشيد0ة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3573

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212    8 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .611.111»

  .711.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  3.

2 6I

cedre compta

 ATLAS BUSINES

 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 ATLAS BUSINES TRANSPORT

ET LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األر�سي مركز تيلحضيت - 17 53 

تيلحضيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 739

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ATLAS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 BUSINES TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE
-مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النقل املحلي

-نقل البضائع لآلجرين

-شراء بيع البضائع

-التفاوض

-استيفاد و تصد0ر.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 53 17  - تيلحضيت  مركز  األر�سي 

تيلحضيت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد 0وسف املحجوبي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد براهيم آليل :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املحجوبي  0وسف  السيد 
الزيتون  بادو  د0ور   7 عنوانه)ا) 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  آليل  براهيم  السيد 
رقم  6 حي تاركة الجد0د7  الزنقة   

الرشيد0ة 52111 الرشيد0ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

املحجوبي  0وسف  السيد 
الزيتون  بادو  د0ور   7 عنوانه)ا) 

مكناس 51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    3 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 739 .

2 7I

cedre compta

STE JOUDEY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
STE JOUDEY  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار آ0ت 
عي�سى آ0ت سعدلي كروشن جنيفر7 

- 57111 جنيفر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3623

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. JOUDEY
غرض الشركة بإ0جاز : -شراء بيع 

آليع مواد البناء
-أعلال مختلفة
-التفويج للعقار

-التجار7
-شراء بيع أو استبدال أي أرض.

: دوار آ0ت  عنوان املقر االآتلاعي 
عي�سى آ0ت سعدلي كروشن جنيفر7 - 

57111 جنيفر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد الشرقاوي :  111.  
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الشرقاوي عنوانه)ا) 
مكرر أمالو اغريبن   28 رقم    5 زنقة 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سعيد الشرقاوي عنوانه)ا) 
مكرر أمالو اغريبن   28 رقم    5 زنقة 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم 3623.
2 8I

smaticomp

 GENERAL SYSTEME
ELECTRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 GENERAL SYSTEME
ELECTRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار أوالد 
سعيد محلد درو7 - 11 26 برشيد 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.785533

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 - درو7  محلد  سعيد  أوالد  »دوار 
  27« إلى  املغرب»  برشيد   26 11
  21671  - ويدار  لحسن  شارع 

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 257 76.
2 9I

CABINET RAMI EXPERTISE

TARI TECHNOLOGY
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

TARI TECHNOLOGY »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 7  
مركب الحرية فاس - 31111 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35517

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

اغالق الفرع
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تأكيد وتعيين املد0رين
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 
»رقم  من  اإلآتلاعي  املقر  تحويل 
»تجزئة  إلى  مركب الحرية فاس»    7
الهواء الجليل 3 إقامة آدم محل رقم 

  ملعب الخيل فاس»
بند رقم   : الذي 0نص على ما0لي: 
قرر مجلس   : تأكيد وتعيين املد0رين 
طارق  السيد  تعيين:  العام  الجلع 
رقم   الوطنية  للبطاقة  حامل  0ونس 
C657976. السيد طارق أمين حامل 
 .C738527 رقم  الوطنية  للبطاقة 
يعلن املد0رون ، فيلا 0تعلق ، بقبول 
هذا التعيين ، موضحين أنه ال توآد 
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تلقاء  من  حظر  أو  تضارب  حاالت 

أنفسهم 0لكن أن 0قف في طريق هذا 

بشكل  املد0رون  سيعلل  التعيين.  

الصالحيات  لجليع  وفًقا  منفصل. 

في  الشركة  لتلثيل  نطاقا  األوسع 

عالقاتها مع أطراف ثالثة وعلى وآه 

الخصوص للتعاقد باسلها وإشراكها 

في آليع األعلال والعلليات التي تقع 

ضلن غرض الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف  بتاريخ  1  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 8 37.

221I

UPSILON CONSULTING

BLUE OCEAN VIEW «BOV«
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

 BLUE OCEAN VIEW «BOV»

»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: دوار 

تامراغت، حي الساحل، أورير - 

81111 أكاد0ر املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3892 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  19 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

من  اآتلاعية  حصة    111 تفويت 

طرف السيد7 سلمى الحوري بالتوزيع 

التالي : 1 5 حصة اآتلاعية لصالح 

السيد Lionel, Nathanael MARI و 

791 حصة اآتلاعية لصالح السيد 

 Pascal, Simon, Marcel BLANC

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغييف 
ذات  املسؤولية  محدود7  شركة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدود7 

املسؤولية 
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
الحوري  سلمى  السيد7  استقالة 
من مهامها كلسيف7 للشركة و تعيين 
 Lionel, Nathanael MARI السيد 

كلسيف آد0د
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تعد0ل القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي:  

الشكل القانوني للشركة
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

املساهلات 
بند رقم 8: الذي 0نص على ما0لي: 

رأس املال
على  0نص  الذي   : 2 رقم  بند 

ما0لي: اإلدار7 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 97995.

22 I

CAF MAROC

SW CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SW CONCEPT  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  كاليفورنيا 
رقم 35  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   97 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SW  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CONCEPT
: التصليم  غرض الشركة بإ0جاز 

الداجلي.
  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
كاليفورنيا رقم 35  - 91111 طنجة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  11   : الصواب  وسان  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 وسان الصواب عنوانه)ا)  
طنجة   91111   35 كاليفورنيا رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 وسان الصواب عنوانه)ا)  
طنجة   91111   35 كاليفورنيا رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 1 5.

222I

CRI MEKNES

ISLI CASH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

ISLI CASH شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 76  
شارع املدرسة تجزئة بادو الزيتون  - 

51111 مكناس املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79775

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 
  ISLI CASH الوحيد  الشريك  ذات 
درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 
  76 رقم  اإلآتلاعي  وعنوان مقرها 
 - شارع املدرسة تجزئة بادو الزيتون  
 : نتيجة ل  مكناس املغرب    51111

بسبب آائحة كورونا ..
و حدد مقر التصفية ب رقم 76  
 - شارع املدرسة تجزئة بادو الزيتون  

51111 مكناس املغرب. 
و عين:

و  لشكر   محلد    السيد)7)  
امي  عليوزيالل  ا0ت  دوار  عنوانه)ا) 
 87211 باها  ا0ت  شتوكة  مقورن 
أكاد0ر  املغرب  كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 8 .
223I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

COFASEL  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
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COFASEL  S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 811 

شارع جوارزمي ص.ب. 831  اطلس  

الحي الصناعي سيدي إبراهيم فاس 

- 31181 فاس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 6529

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقتضيات القانون: 

نقل الحصص االآتلاعية لعائلة 

قابضة  شركة  إلى  ارجامي  براد7 

املسلا7 :

 HARMONY  »  »

 HOLDING  S.A.R.L. » ICE N°

112666197111135

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/12.

227I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TAW-RIRT TRUST
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TAW-RIRT TRUST شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

املن تافراوت تيزنيت - 85111 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

TAW-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.RIRT TRUST

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال املختلفة.

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 85111  - تيزنيت  تافراوت  املن 

تيزنيت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : كوني  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوني  الحسين  السيد 

 85111 طريق املن تافراوت تيزنيت 

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  كوني  الحسين  السيد 

 85111 طريق املن تافراوت تيزنيت 

تيزنيت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

 212 تحت رقم 27.

225I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

MERYCOF  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
MERYCOF  S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 6 8  

ص.ب. رقم 831  اطلس  الحي 
الصناعي سيدي إبراهيم   فاس - 

31181 فاس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9775
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقتضيات القانون: 
نقل الحصص االآتلاعية   
لعائلة براد7 ارجامي إلى شركة قابضة 

املسلا7 :
 HARMONY  »  »
 HOLDING  S.A.R.L. » ICE N°

112666197111135
تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  226/12.
226I

ACCUR CONSULTING

 SOCIETE TRANS SOUL
CHAHD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
العلار7 رقم   الطابق التالث مجلع 
الفردوس ، 25111، جريبكة املغرب

 SOCIETE TRANS SOUL CHAHD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 و 83 

اقامة الحلر7  - 25111 جريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

681 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TRANS SOUL CHAHD

.SARL AU

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النقل  و  االشخاص  ونقل  املدر�سي 

السياحي لفائد7 الغيف.

و   82  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

25111 جريبكة   - 83 اقامة الحلر7  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصلد اقبال :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اقبال  الصلد  عبد  السيد 

 25111 3  الطرق االربعة  عنوانه)ا) 

جريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اقبال  الصلد  عبد  السيد 

 25111 3  الطرق االربعة  عنوانه)ا) 

جريبكة املغرب

السيد7 ابتسام بالقا0د عنوانه)ا) 

 25111 الحلر7  اقامة   83 و   82

جريبكة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 212 تحت رقم 28.

227I

ALKAHF DE TRANSPORT

ALKAHF DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALKAHF DE TRANSPORT

 BD LIEUTNANT  631

 BELHOUSSINE APPT 1 ETAGE 1

، 60000، OUJDA MAROC

  ALKAHF DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

 A وعنوان مقرها اإلآتلاعي 21 بلوك

حي هولسيم وآد7 - 61111 وآد7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ALKAHF DE TRANSPORT

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع .

21 بلوك  عنوان املقر االآتلاعي : 

A حي هولسيم وآد7 - 61111 وآد7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

منصوري  أمين  محلد  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
منصوري  أمين  محلد  السيد 
 21 رقم  آإلسلنت  حي  عنوانه)ا) 
وآد7   61111 النعيلة علالة وآد7 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
منصوري  أمين  محلد  السيد 
 21 رقم  آإلسلنت  حي  عنوانه)ا) 
وآد7   61111 النعيلة علالة وآد7 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم -.
228I

FISCALEX MAROC

MABRIPHI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
MABRIPHI شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 23 
اقامة عا0د7 حي البحيف7 71111 
مراكش رقم 23 اقامة عا0د7 حي 
البحيف7 71111 مراكش 71111 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.75899

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   12 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   MABRIPHI
  1.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

 71111 اقامة عا0د7 حي البحيف7   23

حي  عا0د7  اقامة   23 رقم  مراكش 

 71111 مراكش   71111 البحيف7 

في  الزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

القطاع.

و عين:

و  فارك  ماركريت   السيد)7) 

عنوانه)ا) فرنسا 1111 فرنسا فرنسا 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 23 وفي رقم   2121 نونبف   12 بتاريخ 

 71111 البحيف7  حي  عا0د7  اقامة 

مراكش - 71111 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9389  .

229I

control journal bilan

PAY AND PLAY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

control journal bilan

5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 

فاس ، 31111، فاس املغرب

pay and play شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 اوالد 

بوعبيد الساقية اوالد الطيب فاس - 

31111 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 pay  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.and play

تصليم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الكلبيوتر  أآهز7  وتشغيل  وإنتاج 

واملنتجات اإللكتفونية.

اوالد   5  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بوعبيد الساقية اوالد الطيب فاس - 

31111 فاس  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضا امطافي :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امطافي  رضا  السيد 

الطيب  اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  امطافي  رضا  السيد 

الطيب  اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد 

فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم -.

231I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE LOUZE CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

 7 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 

املغرب

STE LOUZE CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 2 

تجزئة زهر7 املدائن 3 القطعة 58 

طريق عين الشقف - 31111 فاس 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55195

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تم تعيين  22 دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7)  بوناب 
لقبول  تبعا  وحيد  كلسيف  سكينة  

استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 299.

23 I

MEANS BUSINESS PARTNERS

SALMA SEKKAT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEANS BUSINESS PARTNERS

 BD JININE HAY AL QODS ، 57

20610، CASABLANCA MAROC

SALMA SEKKAT  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 

آنين تجزئة RATC  حي القدس الدار 

البيضاء  - 21631 الدار البيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري  

.352513

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  29 دآنبف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

   SALMA SEKKAT الوحيد  الشريك 

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 

شارع   57 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

آنين تجزئة RATC  حي القدس الدار 

البيضاء   الدار   21631  - البيضاء  

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 57 شارع 

آنين تجزئة RATC  حي القدس الدار 

البيضاء   الدار   21631  - البيضاء  

املغرب. 

و عين:

و    SALMA  SEKKAT السيد)7) 

تجزئة  آنين  شارع   57 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار  القدس  حي    RATC

املغرب  البيضاء   الدار   21631

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 799 76.

232I

FUTURE CONSEIL

SAMIAB
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 0وسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11 26، برشيد املغرب

SAMIAB  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 85  شارع 

حيفاء تجزئة الربيع برشيد برشيد 

611 2 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SAMIAB

غرض الشركة بإ0جاز :  بائع لوازم 

مكتبية

بائع أآهز7 كلبيوتر

  85  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

برشيد  الربيع  تجزئة  حيفاء  شارع 

برشيد 611 2 برشيد املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الدحلاني   عبدالرزاق  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدحلاني   عبدالرزاق  السيد 

زنقة بجا0ة حي نعيلة   89 عنوانه)ا) 

611 2 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الدحلاني   عبدالرزاق  السيد 

زنقة بجا0ة حي نعيلة    89 عنوانه)ا) 

611 2 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم  7.

233I

SOFINACTE

COMPTINES PRIVEE
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

COMPTINES PRIVEE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: قطعة 

رقم 38 الطابق الثاني تجزئة مسر7 

طريق عين السلن - 31121 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 9 9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 نونبف   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر اإلآتلاعي للشركة 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

اآتلاعية  حصص    111 تفويت 

آوطي ادري�سي  من السيد7 طاهري  

بناني  السيد  لصالح  بديعة  حسني 

علر

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي 0نص   :7 بند رقم بند رقم 

اإلآتلاعي  املقر  تحويل  ما0لي:  على 

 D26 قطعة  بفاس،  ليصيف  للشركة 

عين  طريق  السالم.  باب  تجزئة 

الشقف.  

الذي   :7 و   6 رقم  بند  رقم  بند 

  111 ب  التبفع  ما0لي:  على  0نص 

السيد7  في ملك  اآتلاعية  حصص 

طاهري  آوطي ادري�سي حسني بديعة 

لتصيف  علر  بناني  السيد  لصالح 

بناني   * الحصص على الشكل امتي: 

علر 5111 حصة - * طاهري آوطي 

111  حصة -  ادري�سي حسني بديعة 

بناني   *  - 511  حصة  بناني غيثة   *

مريم  أزمي  سباعي   *  -   511 زينب 

111  حصة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 291.

237I
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STE FIDLAMIAE SARL

 TILI SOCIAL MEDIA

AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

Tili Social Media Agency شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5  شارع 

األبطال رقم 7 أكدال - 1111  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 78969

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Tili  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Social Media Agency

وكالة   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

تنطيم  و  اإلتصاالت  في  إستشارية 

األحداث.

وإصالح  صيانة  بيع،  شراء،   -

الحواسب واملعدات املكتبية.

- التجار7.

و  امللتقيات  وتنطيم  اإلتصال   -

املؤتلرات..

5  شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

  1111  - أكدال   7 رقم  األبطال 

الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

711 حصة    : السيد بوزوبع غالي 
بقيلة 11  درهم للحصة .

 711   : آنات  مد0دش  السيد7 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : مهدي  اإلدري�سي  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غالي  بوزوبع  السيد 
 6 شقة  0اسلينة  إقامة  قطاع  2 
الرياض  حي  الزبدي  كلال  شارع 

1111  الرباط املغرب.
السيد7 مد0دش آنات عنوانه)ا) 
شارع  املنار  حي  ه  علار7   5 شقة 
الرباط    1111 الثاني  الحسن 

املغرب.
السيد اإلدري�سي مهدي عنوانه)ا) 
الوزاني  بلحسن  محلد  شارع    2

السوي�سي 1111  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  غالي  بوزوبع  السيد 
 6 شقة  0اسلينة  إقامة  قطاع  2 
الرياض  حي  الزبدي  كلال  شارع 

1111  الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1738  .
235I

LAMAIZI

 BOUZARMILE PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

 BOUZARMILE PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 زنقة 
صبفي بوآلعة الطابق   رقم 6 درب 
علر-الدار البيضاء - 21181 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786 33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUZARMILE PROMO SARL

منعش    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري وكذا ملارسة آليع أشغال 

البناء..
2 زنقة    : عنوان املقر االآتلاعي 
صبفي بوآلعة الطابق   رقم 6 درب 

الدار   21181  - البيضاء  علر-الدار 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : القائد محلد  ند  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : عبدالوهاب   الضويري  السيد 

251 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

 251   : السيد ا0ت زيدان احلاد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ند القائد محلد عنوانه)ا) 

عين   215 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 

الشق 52 21 الدار البيضاء املغرب.

عبدالوهاب   الضويري  السيد 
  5 زنقة   2 تجزئة ملكانسة  عنوانه)ا) 
الدار   27 82 بوسكور7   299 رقم 

البيضاء املغرب.

احلاد  زيدان  ا0ت  السيد 

 51 زنقة  املستقبل  اقامة  عنوانه)ا) 
رقم  6 حي موالي رشيد 21661 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ند القائد محلد عنوانه)ا) 
عين   215 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 

الشق 52 21 الدار البيضاء املغرب
عبدالوهاب   الضويري  السيد 
  5 زنقة   2 تجزئة ملكانسة  عنوانه)ا) 
الدار   27 82 بوسكور7   299 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 873 76.
236I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

BBTEC  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
BBTEC  S.A.R.L  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 2 
شارع ابن الهيتم  الحي الصناعي 
سيدي إبراهيم   فاس - 31181 

فاس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3856 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
الحصص  نقل  مقتضيات القانون:  
إلى  االآتلاعية لعائلة براد7 ارجامي 

شركة قابضة املسلا7 :
 HARMONY  »  »
 HOLDING  S.A.R.L. » ICE N°

112666197111135
تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  211/12.
237I
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ASHAM  MOHAMED

أصبوحن للنقل
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

أصبوحن للنقل  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 

الخالق الطريس رقم 81  تطوان - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

أصبوحن للنقل .

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف  وطنيا ودوليا.

عنوان املقر االآتلاعي : شارع عبد 

 - تطوان    81 الخالق الطريس رقم 

93111 تطوان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الجليل  عبد  أصبوح  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  اصبوح  السيد 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 77   93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الجليل   عبد  اصبوح  السيد 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 77   93111 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

22 دآنبف  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

 212 تحت رقم 6279.

238I

ABA GESTION SARLAU

TI2M DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 TI2M DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل رقم 

7   شارع نلاء نرآس ب فاس  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6581 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TI2M  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION SARL

غرض الشركة بإ0جاز : شراء بيع و 

توزيع املواد الغدائية

تجار7 و تركيب األآهز7 الكهربائية.
املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
7   شارع نلاء نرآس ب فاس   رقم 

- 31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   711   : السيد طارق وليد 

بقيلة 11  درهم للحصة .
211 حصة    : السيد7 مريم وليد 

بقيلة 11  درهم للحصة .
211 حصة    : السيد7 إ0لان وليد 

بقيلة 11  درهم للحصة .
211 حصة    : السيد محلد وليد 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق وليد عنوانه)ا) إقامة 
ب  النفآس  التفاح   62 رقم  الراحة 

فاس  31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  وليد  مريم  السيد7 
إقامة الراحة رقم 62 التفاح النفآس 

ب فاس  31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  وليد  إ0لان  السيد7 
إقامة الراحة رقم 62 التفاح النفآس 

ب فاس  31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  وليد  محلد  السيد 
إقامة الراحة رقم 62 التفاح النفآس 

ب فاس  31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد طارق وليد عنوانه)ا) إقامة 
ب  النفآس  التفاح   62 رقم  الراحة 

فاس  31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  وليد  مريم  السيد7 
إقامة الراحة رقم 62 التفاح النفآس 

ب فاس  31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  وليد  إ0لان  السيد7 
إقامة الراحة رقم 62 التفاح النفآس 

ب فاس  31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 319.

239I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

فلور ليف

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

فلور ليف شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

املوحد0ن القم 9   الزنقة 8 الحي 

املحلدي  الدار البيضاء  21251 

الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.328779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212    8 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 مبلغ رأسلالها  فلور ليف  

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

الحي   8 الزنقة     9 القم  املوحد0ن 

 21251 البيضاء   الدار  املحلدي  

 : ل  نتيجة  املغرب   البيضاء   الدار 

روكود تجاري.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحي   8 الزنقة     9 القم  املوحد0ن 

 21251 البيضاء   الدار  املحلدي  

الدار البيضاء  املغرب . 

و عين:

كبفون  ا0ث  سعيد    السيد)7) 

 21251 البيضاء   الدار  و عنوانه)ا) 

 (7( املغرب كلصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
الحي   8 الزنقة     9 القم  املوحد0ن 

املحلدي 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757917.

271I

cabinet  AMSN

NETPROMEK
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

NETPROMEK شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة3 
تجزئة الزهراء الطابق الثاني الشقة7  

األحلد0ة 2 مكناس - 51111 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NETPROMEK
غرض الشركة بإ0جاز : التشجيف

النظافة
توزيع وبيع املواد الطبية.

إقامة3   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
تجزئة الزهراء الطابق الثاني الشقة7  
األحلد0ة 2 مكناس - 51111 مكناس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 751   : الطويبي   حنان  السيد7 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : نوال  الطويبي  السيد7  
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 حنان الطويبي  عنوانه)ا)  
سال  5113   سال  املغرب.

الطويبي نوال عنوانه)ا)  السيد7  
الطابق الثاني  إقامة3 تجزئة الزهراء 
الشقة7  األحلد0ة 2 مكناس 51111 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 حنان الطويبي عنوانه)ا)  

سال  5113   سال  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   18 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 21 .

27 I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

FARISSI LILISKANE شركة
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR  32
 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة FARISSI LILISKANE شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 31 21 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FARISSI LILISKANE
االنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري.
26 محج   : عنوان املقر االآتلاعي 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 31 21 الدار 

البيضاء  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد 0وسف الفار�سي  :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 0وسف الفار�سي  عنوانه)ا) 
حي  جويلد  بنت  جد0جة  شارع   37
الزهر7 برشيد 11 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد 0وسف الفار�سي  عنوانه)ا) 
حي  جويلد  بنت  جد0جة  شارع   37
الزهر7 برشيد 11 26 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 117 76.

272I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AN5H IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AN5H IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

املن تافراوت تيزنيت - 85111 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

76 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AN5H : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMO

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 85111  - تيزنيت  تافراوت  املن 

تيزنيت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحفيظ امشاعرو :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امشاعرو  الحفيظ  السيد 

تيزنيت  تفراوت  تزكا  حي  عنوانه)ا) 

85111 تيزنيت املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

امشاعرو  الحفيظ  السيد 

تيزنيت  تفراوت  تزكا  حي  عنوانه)ا) 

85111 تيزنيت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   18 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

 212 تحت رقم 9.

273I

IMP SAHARA

 SOCIETE SOUBAI DE

TRAVAUX GENERAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 7  رقم   

مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب

 SOCIETE SOUBAI DE TRAVAUX

GENERAUX شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

التعاون زنقة 9  رقم 6  - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   21 7 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SOUBAI DE TRAVAUX

.GENERAUX

-اعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء العامة,الهندسة املدنية

ومحطات  االبار  وتجهيز  -حفر 

الضخ.-

والهواتف  الشبكات  تركيب   -

املحلية وكابالت الكلبيوتر والكشف 

ونظام  الصوت  ونظام  الحرائق  عن 

واالنتفكم  والفيد0و  واملراقبة  األمن 

الجهد  ذات  الكهربائية  والتفكيبات 

واإلنار7  واملنخفض  املتوسط   

لللباني  لخاصة والكهرباء  العامة وا

والصناعات والد0كورات ،.

حي   : االآتلاعي  قر  امل عنوان 

 71111  -   6 رقم    9 التعاون زنقة 

العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  تي  ال املد7 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسلال الشركة:  11.111  

درهم، مقسم كالتالي:

محلد  سيدي  لسباعي  ا السيد 

  11 111.  حصة بقيلة    : 0حظيه 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  اء  األسل  -

وصفات ومواطن الشركاء :

محلد  سيدي  السباعي  السيد 

رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا)  0حظيه 

العيون   71111 الفيالت  منطقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  لاء  األس  

ومواطن مسيفي الشركة:

محلد  سيدي  السباعي  د  السي

رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا)  ه  0حظي

العيون   71111 الفيالت  ة  منطق

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 5  غشت 

7 21 تحت رقم 7 /577 .

277I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

TITA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

TITA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

التقدم شارع الرباط الرقم 33  - 

23111 بني مالل  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21 8 0ونيو  املؤرخ في  1 

TITA MAROC شركة ذات املسؤولية 

  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

اإلآتلاعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 -   33 الرباط الرقم  شارع  التقدم 

23111 بني مالل  املغرب نتيجة لعدم 

استيفاء غرض الشركة.

و عين:

تحتاح  سفيان   السيد)7) 

شارع  التقدم  حي  عنوانه)ا)  و 

بني مالل    23111   33 الرباط الرقم 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

حي  وفي   2121 دآنبف   17 بتاريخ 

 -  33 الرباط الرقم  شارع  التقدم 

23111 بني مالل  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم  6.

275I

ACCUR CONSULTING

FOOT CAMP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العلار7 رقم   الطابق التالث مجلع 

الفردوس ، 25111، جريبكة املغرب

FOOT CAMP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي موطن 

بعلار7 رقم  شقة رقم 5 الطابق 

الثالث مجلع الفردوس  - 25111 

جريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FOOT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAMP SARL

قاعة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

رياضية واشغال البناء.

موطن   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق   5 رقم  رقم  شقة  بعلار7 

 25111  - الفردوس   مجلع  الثالث 

جريبكة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 فيفوز بنادي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد وليد بنفاحي 

بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 فيفوز بنادي عنوانه)ا) 38 

 25111 الرياض  حي  الزالقة  تجزئة 

جريبكة املغرب.

عنوانه)ا)  بنفاحي  وليد  السيد 
علار7 اوه23أ اقامة النور     6 شقة 

27111 الجد0د7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 فيفوز بنادي عنوانه)ا) 38 

 25111 الرياض  حي  الزالقة  تجزئة 

جريبكة املغرب

عنوانه)ا)  بنفاحي  وليد  السيد 
علار7 اوه23أ اقامة النور     6 شقة 

27111 الجد0د7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 212 تحت رقم 33.

276I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FARAWLA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

FARAWLA  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي السعاد7 

5، زنقة 77، رقم 3، فاس - 31111 

فاس املللكة املغربية.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63555

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»السعاد7 5، زنقة 77، رقم 3، فاس 

املغربية» املللكة  فاس   31111  -

تجزئة باب فاس زينب   68 »رقم  إلى   

بنسود7 فاس - 31111 فاس  املللكة 

املغربية».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 293.

277I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

»برادة أمان 2» ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA

GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 

األنفال علار7 ب  الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -

 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

»براد7 أمان 2» ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 إقامة 

رامي، زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكتب رقم 8  الدارالبيضاء 21251 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786 57

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

»براد7   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

أمان 2» ش م م.

آليع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العقاري،  اإلنعاش  علليات 

التجزءات و البناء و غيف دلك

آليع أنواع اإلرا�سي  بيع و شراء 
قيلة  إعطاء  األثاث،  و  العقارات  و 
بخلف  ذلك  و  تطويرها  و  لألرا�سي 

بنا0ات آد0د7..
إقامة   7  : عنوان املقر االآتلاعي 
الثاني  الطابق  سبتة  زنقة  رامي، 
 21251 الدارالبيضاء    8 مكتب رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزالد0ن براد7 :  31 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
حصة   35   : براد7  فؤاد  السيد 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد أحلد بغدادي :  35 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  براد7  عزالد0ن  السيد 
الدئاب   عين  سلوم  كولف  زنقة 

81 21 الدارالبيضاء املغرب.
السيد فؤاد براد7 عنوانه)ا) زنقة 
 21 81 الدئاب   عين  كولف سلوم 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بغدادي  أحلد  السيد 
 31 الفستق رقم  زنقة  املعلور7  حي 

1 611 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  براد7  عزالد0ن  السيد 
الدئاب   عين  سلوم  كولف  زنقة 

81 21 الدارالبيضاء املغرب
السيد فؤاد براد7 عنوانه)ا) زنقة 
 21 81 الدئاب  عين  سلوم  كولف 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  الزيزي  فوز  السيد 
رقم  إ0لو    أكسيالنس  تجزئة 
 27223 النواصر  داربوعز7   98

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 891 76.

278I

ETS BEN aaouinate 

NAJI PRO

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

NAJI PRO شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

لحكاكشة والد علران سيدي بنور - 

27351 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NAJI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRO

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري .

مركز   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - لحكاكشة والد علران سيدي بنور 

27351 سيدي بنور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الغني نجيب :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2422

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني نجيب عنوانه)ا) 

اوالد  الحكاكشة  بوماط  اوالد  دوار 

سيدي   27351 بنور  علران سيدي 

بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد الغني نجيب عنوانه)ا) 

اوالد  الحكاكشة  بوماط  اوالد  دوار 

سيدي   27351 بنور  علران سيدي 

بنور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  6 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 619.

279I

حلاش كار

 حماش كار
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

حلاش كار

شارع الورود العروي، 62111، 

الناظور املغرب

 حلاش كار  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الورود  العروي 62111 الناظور 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3557

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2121 تم تعيين 

زيني  السيد)7)  للشركة  مسيف آد0د 

ا0لان كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم 79.

251I

INFOPLUME

STEAM MED
شركة ذات املسؤولية املحدود7
تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن

INFOPLUME

79  شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 

املغرب

STEAM MED »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 79 ، 

شارع محلد الخامس، علار7 ميلورا 

 ، رقم 7  - 91111 طنجة املغرب.

»تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5  أبريل 2121

مهام  مزاولة  مد7  تجد0د  تقرر 

املسيف0ن ملد7: 3 سنوات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 515.

25 I

CARREFOUR DES MANAGERS

SOUMA TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 75

 3 TARIK EL AKHAIR SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA ،

20600، CASABLANCA MAROC

SOUMA TOURISME شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 BD 76 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 APPT N°6 CASABLANCA -

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOUMA TOURISME
غرض الشركة بإ0جاز : وكالة سفر 

وكافة العروض والنشر واإلعالن
وتأآيف  والعطالت  السياحة 
وتأآيف  والنقل  السياحية  الحافالت 

السيارات
جاصة  رحالت  وتنظيم  حجز 
الفرد0ة  أو  بالجللة   ، مهنية  أو 

واملناسبات
 ، ، بشكل عام  باإلضافة إلى ذلك 
آليع املعامالت التجارية والصناعية 
التي  والعقارية  واملنقولة  واملالية 
مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
التي  أو   ، أعاله  املذكور7  باألشياء 
0حتلل أن تعزز تحقيقها وتطويرها 
، وكذلك آليع املشاركة املباشر7 أو 
غيف املباشر7 ، بأي شكل من األشكال. 
لتحقيق  التالية  الشركات  في  أو 

أهداف مشابهة أو ذات صلة..
 BD  76  : عنوان املقر االآتلاعي 
 ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT
 N°6 CASABLANCA - 21111

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 711   : سومار  مامادو  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  11   : د0الو  كاد0د0اتو  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سومار  مامادو  السيد 
CITE BARRY ET LY-  79
 GUEDIAWAYE-DAKAR 9937 

.DAKAR SENEGAL

السيد7 كاد0د0اتو د0الو عنوانه)ا) 
 KEUR KHALY-TIVAOUANE
.9937  TIVAOUANE SENEGAL

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سومار  مامادو  السيد 
CITE BARRY ET LY-  79
 GUEDIAWAYE-DAKAR 9937 

DAKAR SENEGAL
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762177.

252I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE STEPMOK
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE STEPMOK شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 31-32 
الطابق 2 شقة 6 تجزئة ويسالم 

البساتين مكناس - 51111 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE STEPMOK
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أعلال    : بإ0جاز  الشركة  غرض 
الصرف الصحي والطرق
توصيل مياه الشرب

أعلال مختلفة
 32-31  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
ويسالم  تجزئة   6 شقة   2 الطابق 
مكناس   51111  - البساتين مكناس 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد مقنيعي عتلان 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مقنيعي عتلان عنوانه)ا) 
تجزئة   6 شقة   2 الطابق   32-31
 51111 مكناس  البساتين  ويسالم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مقنيعي عتلان عنوانه)ا)  
تجزئة   6 شقة   2 31-32الطابق 
 51111 مكناس  البساتين  ويسالم 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 258.

253I

JURIS INVEST PARTNERS

OMYA SAFI SA
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
آيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 21271، الدار البيضاء 

املغرب
OMYA SAFI SA  »شركة  

املساهلة»
وعنوان مقرها االآتلاعي : كلم 

6 طريق الجد0د7   الدار البيضاء 
21271 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27 2 9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 0ونيو   31 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

ما0لي: بلقت�سى الجلع العام العادي 

تقرر   31/16/2121 بتاريخ  املنعقد 

ا0لن  السيد  املسيف  استقالة  قبول 

عبد الكريم بشيف حتاحيت 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

برونو  السيد  الجد0د  املسيف  تعيين 

ا0ريك فورير ذو الجنسية السويسربة 

   X  6651 5 آواز السفر رقم

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 0نص على ما0لي: .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 856 76.

257I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«JAWDAROUTES«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد0د7 املغرب

«JAWDAROUTES» »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: السوق 

املركزي، رقم 7 ، الطابق األول، 

الجد0د7 - - الجد0د7 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8 37

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212    7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
إلى:  الشركة  نشاط  توسيع  ما0لي: 
الهندسة املدنية.   - أشغال مختلغة. 
البضائع  نقل   - علومية.  أشغال   -
- كراء األليات. نقل  التجار7.   - للغيف. 

واملعدات.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  0نص  الذي   :2 رقم  بند 
توسيع  الشركة:  نشاط   - ما0لي: 
أشغال مختلغة.  نشاط الشركة إلى: 
- الهندسة املدنية. - أشغال علومية. 
- نقل البضائع للغيف. - التجار7. - كراء 

األليات. نقل واملعدات.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالجد0د7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 25877.

255I

AZ CONSULATNTS

ALLO4YOU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALLO7YOU شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77 شارع  
مدغشقر ، الطابق الثالث ، د0ور 
آامع ،  - 1 11  الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 33557
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عاشور    (7( السيد  تفويت 
اآتلاعية  حصة    .111 اوحدوش 
لفائد7   حصة    11.111 أصل  من 
 17 )7) صالحة برطال بتاريخ  السيد 

0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    5 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1295  .

256I

CABINET AIT BELHOUCINE

KM18ST

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KM 8ST شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي وال0ة 

مراكش سيدي 0وسف بن علي 

آلاعة آنانات دوار براد7 مراكش 

وال0ة مراكش سيدي 0وسف بن علي 

آلاعة آنانات دوار براد7 مراكش 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  17 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KM 8ST

ادار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

تشغيل منشا7 سياحية.
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وال0ة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

علي  بن  0وسف  سيدي  مراكش 

مراكش  براد7  دوار  آنانات  آلاعة 

وال0ة مراكش سيدي 0وسف بن علي 

مراكش  براد7  دوار  آنانات  آلاعة 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 WIX JONATHAN السيد 

  11 حصة بقيلة   JOSEPH :  100

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 WIX JONATHAN السيد 

بريطانيا  لندن  عنوانه)ا)   JOSEPH

EC2P2E لندن بريطانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 WIX JONATHAN السيد 

بريطانيا  لندن  عنوانه)ا)   JOSEPH

EC2P2E لندن بريطانيا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9663  .

257I

paradis

ABRAJ EL FILALI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

paradis

casa casa، 20200، casa maroc

ABRAJ EL FILALI  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 96 شارع 

انفا اقامة الخريف رقم  9 - 21221 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

737515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   21 9 0ونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ABRAJ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. EL FILALI

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء منعش عقاري.

96 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

انفا اقامة الخريف رقم  9 - 21221 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لحبيب بوعز7 :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 مليكة بوالل :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعز7  لحبيب  السيد 

معروف  سيدي    8 الخيف  تجزء7 

11 21 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بوالل  مليكة  السيد7 

معروف  سيدي    8 الخيف  تجزء7 

11 21 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوعز7  لحبيب  السيد 

معروف  سيدي    8 الخيف  تجزء7 

11 21 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  بوالل  مليكة  السيد7 

معروف  سيدي    8 الخيف  تجزء7 

11 21 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0وليوز 9 21 تحت رقم 737515.

258I

GROUPE INDUSRIEL OUEST AFRIQUE

COPPER OASIS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE INDUSRIEL OUEST
AFRIQUE

تجزئة طانطان الشاطئ, رقم 68, 
آلاعة الوطية ، 1 821، الوطية - 

طانطان املغرب
COPPER OASIS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
طانطان الشاطئ , رقــم 68 , آلـاعة 

الوطيــة - 1 821 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5685

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COPPER OASIS
أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
والبحث  الصحي  والصرف  البناء 

واستغالل املعادن..
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
, آلـاعة   68 رقــم   , طانطان الشاطئ 

الوطيــة - 1 821 طانطان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسكيحيــل الـنـبــط :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  111  : السيد اسكيحيــل الـنـبــط 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الـنـبــط  اسكيحيــل  السيد 

رقـــم   , بــلوك د  حـي املطـار  عنوانه)ا) 

26 71111 , العـيــون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الـنـبــط  اسكيحيــل  السيد 

رقـــم   , بــلوك د  حـي املطـار  عنوانه)ا) 

26 71111 , العـيــون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

تحت   - بتاريخ  بطانطان   االبتدائية 

رقم -.

259I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

SUPTEM SAFI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

SUPTEM SAFI

شركة محدود7 املسؤولية ، ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها 1.111.11 3.  الدرهم

املقر االآتلاعي: شارع الفقيه 

الحسكوري، طريق حد الحرار7، 

آسفي     

 السجل التجاري رقم 1567  - 

آسفي

الشريك  قرار  محضر  بلقت�سى 

الوحيد بتاريخ    دآنبف 2121  تقرر 

ما 0لي:

-  نقل املقر االآتلاعي للشركة : 

الفقيه  شارع  أسفي،  من:  أ ) 

الحسكوري، طريق حد الحرار7.

موالي  شارع  طنجة،  إلى:  ب ) 

إسلاعيل،  موالي  إقامة  إسلاعيل، 

الطابق الثاني، الشقة رقم 6 

القانون  من   7 الفصل  تغييف   -  

األسا�سي للشركة؛

األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
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قرار  ملحضر  القانوني  اإل0داع   -

الشريك الوحيد تم على مرحلتين:

* بكتابة ضبط املحكلة االبتدائية 

بأسفي، بتاريخ 27 دآنبف 2121 تحت 

الرقم التسلسلي 2168 ؛ 

ملد0نة  التجارية  باملحكلة  و   *

تحت  بتاريخ  212/ 7/1   طنجة 

رقم السجل التجاري 779     و رقم 

اإل0داع 238216.                                                   
من أآل النشر البيان 

261I

TOUBKAL INVEST

ROK SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ROK SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي برادي 2 

رقم 251 محاميد - 71111 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.81835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8  دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»برادي 2 رقم 251 محاميد - 71111 

مراكش املغرب» إلى »ا0ت ا0لور دوار 

اصوفيد السعاد7  - 71111 مراكش  

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8699  .

26 I

GLOBE FIDUCIAIRE

 PROTECTION SOLAIRE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

7   شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8  ، 11 21، الدار البيضاء املغرب

 PROTECTION SOLAIRE

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 386 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الطابق  الياقوت  اللة  شارع   77»

 21111  - البيضاء  الدار  الخامس 

تجزئة   9« إلى  املغرب»  الدار البيضاء 

الطبيب الطابق االر�سي شارع غاندي 

الدارالبيضاءاملعاريف - 21111 الدار 

البيضاء   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761973.

262I

LA VIE FISCALE

 COMPLEX COMMERCIAL

TOUISSITE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

COMPLEX COMMERCIAL

TOUISSITE شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة بني 
مرين الشقة 23 الطابق الثالث - 

61111 وآد7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 COMPLEX COMMERCIAL

.TOUISSITE
و  مقهى   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وآبات سريعة .
زنقة بني   : عنوان املقر االآتلاعي 
 - الثالث  الطابق   23 الشقة  مرين 

61111 وآد7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : الكويط  السيد محلد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكويط  محلد  السيد 
حي الفتح بلوك ا رقم 26 سيدي 0حي  

61111 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الكويط  محلد  السيد 
حي الفتح بلوك ا رقم 26 سيدي 0حي  

61111 وآد7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   17 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 75.
263I

cofiber sarl

HAM WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، , 7

60300، berkane maroc

HAM WORKS شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 37، زنقة 

طنجة حي الحسني - 61311 بركان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6579

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  1  دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    HAM WORKS

مقرها  وعنوان  درهم    11.111
حي  طنجة  زنقة   ،37 اإلآتلاعي 

املغرب  بركان   61311  - الحسني 

نتيجة ل : - حل مسبق للشركة.

- تعيين السيد القادري بوتشيش 

موالي منجي كلصفي للشركة.

- تحد0د مقر التصفية.
و حدد مقر التصفية ب 37، زنقة 

بركان   61311  - طنجة حي الحسني 

املغرب. 

و عين:
القادري  منجي   موالي  السيد)7) 

بوتشيش و عنوانه)ا) مؤسسة منجي 

املغرب  بركان   61311 الحسني  حي 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر7 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 37، زنقة طنجة 

حي الحسني بركان

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   18 بتاريخ  ببفكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم  5/212 .

267I
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JURIS INVEST PARTNERS

AAC AFRIC EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS

آيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 21271، الدار البيضاء 

املغرب

AAC AFRIC EXPERTISE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي آيت 

بيزنس كالس 6 -8  نجزئة التوفيق 

سيدي معروف - 21271 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AAC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AFRIC EXPERTISE

غرض الشركة بإ0جاز : االستشار7 

في مجال االدار7 و التسييف .

آيت   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

نجزئة التوفيق    6- 8 بيزنس كالس 

الدار   21271  - معروف  سيدي 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 71.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 211   : السيد مهدي ابن الطاهر 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 دور7 حلامي :  211 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الطاهر  ابن  مهدي  السيد 
 73-75 عنوانه)ا) تجزئة اوكوك زنقة 
البيضاء  الدار   21271 كاليفورنيا 

املغرب.
عنوانه)ا)  حلامي  دور7  السيد7 
اولناي   93611 البال0ن  شارع    9

سوبوا 21271 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الطاهر  ابن  مهدي  السيد 
 73-75 عنوانه)ا) تجزئة اوكوك زنقة 
البيضاء  الدار   21271 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  76216.
265I

gest consultants

STERIFIL
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

gest consultants
5  زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11 21، الدار 
البيضاء املغرب

STERIFIL شركة املساهلة
وعنوان مقرها االآتلاعي دوار 
جضار7 طريق 3115 كلم 6.5 

آلاعة ساحل والد حريز برشيد 
علالة سطات - 26712 برشيد 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
األآهز7  وتسويق  وتوزيع  تصنيع 

الطبية..
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر    8 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم  5.
266I

FIDAY SARL

ROSES EXCHANGE

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

FIDAY SARL

53 شارع محلد الخامس القصبة 

ابن احلد ، 26151، ابن احلد 

املغرب

  ROSES EXCHANGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم  1 

رياض 166  اشرقت س  - 11 3  

بوزنيقة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5389

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9 21 تم تعيين  27 دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) شناني 
لقبول  تبعا  وحيد  كلسيف  ناد0ة 

استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  1 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

0نا0ر 2121 تحت رقم 16/2121.

267I

موروكو كومبتونس اكاونت

CAMELLINI IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 7  الطابق 7 برج منار7 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 71111، مراكش املغرب

CAMELLINI IMMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

 VILLA 10 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 PRP JARDIN ASMA OUIDANE  -

71111 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36377

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 

مبلغ    CAMELLINI IMMO SARL

وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 

 VILLA  1 PRP اإلآتلاعي  مقرها 

 JARDIN ASMA OUIDANE  -

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   71111

وقف لنشاط الشركة.

فيال  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

 - الودان  امللكية حد0قة أسلاء     1

71111 مراكش املغرب. 

و عين:

 SEBASTIEN PIERRE السيد)7) 

و   CHRISTOPHE  CAMELLINI

امللكية حد0قة     1 فيال  عنوانه)ا)  

مراكش   71111 الودان  أسلاء 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : فيال 1   

امللكية حد0قة أسلاء الودان

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9759  .

268I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION & DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
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 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION & DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 72 

زنقة امام االوزي شارع املحدث  - 

31111 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7577 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 دآنبف   25 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«751.111 درهم» أي من »611.111 

عن  درهم»    .151.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  287/212.

269I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

BOUFOUS IKHWAN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52711، الريش 

املغرب

BOUFOUS IKHWAN شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : قصر 

ا0ت وليل الريش  - 52711 الريش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 68 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات   BOUFOUS IKHWAN
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
  1.111.111 الوحيد مبلغ رأسلالها 
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 
الريش   52711  - الريش   ا0ت وليل 

املغرب نتيجة السباب مالية.
و عين:

و  زكرياء   بووفوس    السيد)7) 
الريش  وليل  ا0ت  قصر  عنوانه)ا) 
 (7( الريش املغرب كلصفي   52711

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ  2 0نا0ر  212 وفي قصر ا0ت 
وليل الريش - 52711 الريش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 7 .
271I

tensiftconsultant

BATI SAFI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 علار7 الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 76111، آسفي املغرب
BATI SAFI شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

الوحد7 حي قرية الشلس اسفي - 
76111 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7529
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  29 دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
مبلغ    BATI SAFI الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي طريق الوحد7 حي 

قرية الشلس اسفي - 76111 اسفي 

املغرب نتيجة ل : ..

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - اسفي  الشلس  قرية  حي  الوحد7 

76111 اسفي املغرب. 

و عين:

السكوتي و  بوشعيب    السيد)7) 

عنوانه)ا) دوار اوالد اعليف سوق ا0يف 

 (7( كلصفي  املغرب  اسفي   76111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم 51.

27 I

gest consultants

 GROUPEMENT D›ETUDES
ET DE CONSEILS
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

5  زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11 21، الدار 

البيضاء املغرب

 GROUPEMENT D›ETUDES

ET DE CONSEILS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: اقامة 

سرور زاوية شارع موالي 0وسف 

و شارع حسن   طابق 3 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  29 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي:  

11  حصة اآتلاعية من طرف  بيع 

لفائد7  آسوس  املنعم  عبد  السيد 

السيد بوبكر الوردي

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

الجد0د  التوزيع  على  دقة  املصا 

للرأسلال

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

استقالة السيد عبد املنعم آسوس 

من منصب مسيف

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعيين السيد بوبكر الوردي في منصب 

مسيف آد0د للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 827 76.

272I

ACO CONSULTING

MOYO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

MOYO SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3، زنقة 

ابو علر الحارث - مرس السلطان - 

31 21  الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOYO SERVICES

الحالقة،   : غرض الشركة بإ0جاز 

العنا0ة بالجلال و التجليل.
زنقة   ،3  : عنوان املقر االآتلاعي 

 - مرس السلطان   - ابو علر الحارث 

31 21  الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : السيد محلد يسر برنون 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
برنون  يسر  محلد  السيد 

عنوانه)ا) كازا كرين تاون - فيال  8  

-املد0نة الخضراء- بوسكور7 82 27  

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
برنون  يسر  محلد  السيد 

عنوانه)ا) كازا كرين تاون - فيال  8  

-املد0نة الخضراء- بوسكور7 82 27  

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 955 76.

273I

fiduazizi

STE OUAHAQI SERVICES
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

STE OUAHAQI SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
رقم و29  مشروع مد0نة 25 مارس 

العيون - 71111 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7865

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي   : -2 رقم  قرار 

الى  الشركة  مال  رأس  رفع  ما0لي: 

يعادل  ما  أي  درهم   711.111.11

توسع نشاط  7111 حصة.           

و  تصد0ر   , عامة  تجار7  الشركة: 

و  النظافة  أعلال  آليع  استيفاد, 

أعلال البناء

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي 0نص   :12-16-17 بند رقم 

الشركة  مال  رأس  رفع  ما0لي:  على 

711.111.11 درهم أي ما يعادل  الى 

توسع نشاط  7111 حصة.           

و  تصد0ر   , عامة  تجار7  الشركة: 

و  النظافة  أعلال  آليع  استيفاد, 

أعلال البناء

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  79/212 .

277I

fiduazizi

ICE COLD
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

ICE COLD شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مشروع 

مد0نة الوفاق بلوك E رقم 758 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37817

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ICE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COLD
غرض الشركة بإ0جاز : 

آليع  وتشغيل  وتأآيف  تركيب 
الخاصة  التبف0د  منشآت  أو  املصانع 
وأي  األسلاك  وحفظ  بلعالجة 
أطعلة بحرية أجرى. آليع األنشطة 
املتعلقة بالبحر والصناعة البحرية ، 
 ، صناعة األغذ0ة الزراعية التعليب 
إنتاج مسحوق السلك وزيت السلك 
، إنتاج العلف الحيواني ، التثبيت ، 
إصالح أي وحد7 تبف0د ، النقل املبفد. 
بيع وتركيب وصيانة نظام التكييف. 
آليع  شراء  واملفرق  بالجللة  البيع 
التكييف  ماريج.   - األسلاك  أنواع 
صحية   ، سباكة  الصناعي.  والتبف0د 
 ، أسالك   ، محطة مسبح   ، تدفئة   ،
مركزية.  تدفئة   ، كهربائي  صندوق 
وتصد0ر  وتعبئة  وتجليد  تصنيع 
البحرية وتسويق  املأكوالت  منتجات 
املنتجات الطازآة واملبفد7 واملجلد7 
منتجات  وآليع  واملحار  والقشريات 
املأكوالت البحرية األجرى في السوق 
وتشغيل  إنشاء  والدولية.  الوطنية 
أي مصنع معالجة وتغليف وتحويل 
تشغيل  املنتجات.  لجليع  وحفظ 

وحد7 تصنيع الزآاج..
مشروع   : عنوان املقر االآتلاعي 
 758 رقم   E بلوك  الوفاق  مد0نة 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
11.111.111  درهم، مقسم كالتالي:
 51.111.11  : السيد املهدي زنبيف 

بقيلة 511 درهم.

 : لحصا0ري  املحجوب  السيد 

51.111.11 بقيلة 511 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زنبيف   املهدي  السيد 

222 علار7  اقامة جليج النخيل رقم 

اكاد0ر  فونتي  حي  الثاني  الطابق   2

81111 اكاد0ر املغرب.
لحصا0ري  املحجوب  السيد 

عنوانه)ا) بلوك    رقم 758 بنسركاو 

اكاد0ر 81111 اكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زنبيف   املهدي  السيد 

222 علار7  اقامة جليج النخيل رقم 

اكاد0ر  فونتي  حي  الثاني  الطابق   2

81111 اكاد0ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  81/212 .

275I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION & DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION & DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 72 

زنقة امام االوزي شارع املحدث - 

31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.7577 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 دآنبف   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  الياقوتي   (7( السيد  تفويت 
525 حصة اآتلاعية من أصل  هللا 
 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.511
دآنبف   25 بتاريخ  فدو7  الياقوتي 

.2121
عبد  الياقوتي   (7( السيد  تفويت 
هللا 151.  حصة اآتلاعية من أصل 
 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.511
25 دآنبف  الياقوتي بدر الد0ن بتاريخ 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  287/212.

276I

MOB WORKS SARL

MOB WORKS
إعالن متعدد القرارات

MOB WORKS SARL
زتقة زرهون 36-38 الحسيلة ، 

32111، الحسيلة املغرب
MOB WORKS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: زتقة 

زرهون 36-38 الحسيلة - 32111 
الحسيلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 5 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212    8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
 ( الشركاء  بين  الحصص  تفويت 
تفويت 511 حصة بقيلة 11  درهم 
0وسف  السيد  طرف  من  للحصة 
املساوي الى السيد بن بوعز7 كريم)  

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
من  املنسحب  الشريك  ذمة  ابراء 

الشركة السيد املساوي 0وسف

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدود7 
الى شركة ذات املسؤولية املحدود7 

بشريك وحيد
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
على  0نص  الذي   :5 رقم  قرار 
الستكلال  الصالحيات  منح  ما0لي: 

االآراءات القانونية 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
الى  وحيد)  )شريك  عبار7  اضافة 

شركة ذات املسؤولية املحدود7
بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

املساهلة 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

الرأسلال االآتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 8 .
277I

JIHA FIDUCIAIRE

BRICOUTILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
BRICOUTILLAGE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 289 

شارع محلد الخامس الدشيف7 
الجهاد0ة  - 86361  إنزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRICOUTILLAGE

بيع     :  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العقاقيف .
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع محلد الخامس الدشيف7   289

الجهاد0ة  - 86361  إنزكان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : محلد  بوالهم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  بوالهم  السيد 
شارع عالل بن   2915 زنقة  رقم  1 

انزكان   86361 الدشيف7  هللا   عبد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  بوالهم  السيد 
شارع عالل بن   2915 زنقة  رقم  1 

انزكان   86361 الدشيف7  هللا   عبد 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 77 .

278I

ائتلانية بيان حنان

FZWATA INOX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ائتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 77  مراكش ، 71111، 

مراكش مراكش

FZWATA INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي البوغاز 

حرف ب مكرر رقم 69  املحاميد 

مراكش مراكش 71111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  175 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FZWATA INOX

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

انوكس بالتقسيط.

البوغاز   : عنوان املقر االآتلاعي 

املحاميد    69 رقم  مكرر  ب  حرف 

مراكش   71111 مراكش  مراكش 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : حسان  لكنيوي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : السيد عبد الصادق الشكراوي 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشكراوي  الصادق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار الطوالب اوالد حسون 

مراكش   71111 مراكش  البور 

املغرب.

السيد لكنيوي حسان عنوانه)ا) 

 5 رقم    36 بلوك  الشلالي  م  ح 

مراكش 71111 مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد لكنيوي حسان عنوانه)ا) 

 5 رقم    36 بلوك  الشلالي  م  ح 

مراكش 71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 1 97  .

279I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 IMPRIMERIE EL KITAB -

IMPRESSION   شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 72 

زنقة امام االوزي شارع املحدث - 

31111 فاس املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7577 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  25 دآنبف  املؤرخ في 

السيد)7)   للشركة  آد0د  مسيف 

و السيد الياقوتي  الياقوتي عبد هللا  

بدر الد0ن  كلسيف آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  287/212.

281I

STE FIDUCAT

SOFRAT AL HAOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

SOFRAT AL HAOUZ شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم  2 

شارع موالي عبدهللا علار7 السالم 

شقة رقم 26 - 71111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3237 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .111.111»

  .611.111« إلى  درهم»   611.111»

مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9778  .

28 I

SUPIMARTE

SUPIMARTE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

SUPIMARTE

 9, زاوية زنقة نورماندي وزنقة ابن 

منيف الدور الثاني املعاريف ، 21511، 

الدارالبيضاء املللكة املغربية

SUPIMARTE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 252, شارع 

الزراوي، إقامة علار - 21511 الدار 

البيضاء املللكة املغربية.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5515 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم    2121 أكتوبر    6 في  املؤرخ 

الحالي  االآتلاعي  املقر  تحويل  

الزراوي،  شارع   ,252« من  للشركة 

الدار البيضاء   21511  - إقامة علار 

املللكة املغربية» إلى » 9, زاوية زنقة 

املعارف  منيف  إبن  زنقة  و  نورموندي 

املللكة  البيضاء   الدار   21511  -

املغربية».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 758671.

282I

COMPTABLE

ALASADI ADAM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

ALASADI ADAM شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 35 

الشطر   ا0ت والل مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALASADI ADAM

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتصد0ر معدات املخابز.

عنوان املقر االآتلاعي : الرقم 35 

الشطر   ا0ت والل مكناس - 51111 

مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : األسدي  ادم  الشركة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111  : األسدي  ادم  الشركة 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  األسدي  ادم  الشركة 

الرقم 35 الشطر   ا0ت والل مكناس 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  األسدي  ادم  السيد 

الرقم 35 الشطر   ا0ت والل مكناس 

51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  37.

283I

FIDUMAHBOUB

ELINANI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB

 N 05 BD ABDELLAH BEN

 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،

CASABLANCA MAROC
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ELINANI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

الحرية الطابق 3 رقم 5 - 21671 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELINANI TRAVAUX

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العلومية.

زنقة    1  : عنوان املقر االآتلاعي 

 21671  -  5 رقم   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : العناني  املختار  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العناني  املختار  السيد 

 26212 برشيد  ركراكة  تجزئة   366

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  العناني  املختار  السيد 

 26212 برشيد  ركراكة  تجزئة   366

برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762162.

287I

عبد املجيد الوادي

 LES GRANDS MOULINS EL

ATI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

عبد املجيد الوادي

شارع موالي اسلاعيل ارفود ارفود، 

52211، ارفود املغرب

 LES GRANDS MOULINS EL ATI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي 73  شارع 

محلد الخامس ارفود - 52211 

ارفود املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2113/2567

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف    8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املعدنية  املقالع  استغالل 

 EXPLOITATION DES CARRIÈRES

.MINÉRALES

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 16 0نا0ر 

 212 تحت رقم  18/212.

285I

STE FABRITAF SARL AU

BATFOR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FABRITAF SARL AU

 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI

 ،ZITOUNE MEKNES ، 50000

مكناس املغرب

BATFOR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بقعة  9 

، الحي الصناعي سيدي بوزكري   - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.73719

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .911.111»

 2.111.111« إلى  درهم»    11.111»

مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   16 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 71.

286I

موروكو كومبتونس اكاونت

STEPHYASAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 7  الطابق 7 برج منار7 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 71111، مراكش املغرب

STEPHYASAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي مركز األعلال 

برج منار7 2 مدجل  ا الطابق الرابع 

الشقة 7   - 71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1769

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STEPHYASAR SARL AU
تأآيف   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

ملتلكات مفروشة
- إدار7 ملتلكات الغيف.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
األعلال  مركز  الخطابي  الكريم  عبد 
ا الطابق الرابع  مدجل    2 برج منار7 
الشقة 7   - 71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ROBERT BARZILAI السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ROBERT BARZILAI السيد 
عنوانه)ا) ملك فريحا أبواب األطلس 

71111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 ROBERT BARZILAI السيد 
عنوانه)ا) ملك فريحا أبواب األطلس 

71111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9 97  .

287I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE MABANI ARIF
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2432

SOCIETE MABANI ARIF شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 رقم 

  محل رقم   تجزئة الفتح ويسالن  

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MABANI ARIF

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري - مقاولة في األشغال املختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : علار7 رقم 

  محل رقم   تجزئة الفتح ويسالن  - 

51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة  السيد عريف عزيز :  

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بوآلعة   عريف  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحامل  عزيز  عريف  السيد 

 D  7 1311 عدد  التعريف  لبطاقة 

تجزئة   7 آناح   23 رقم  عنوانه)ا) 

قرطبة 51111 مكناس املغرب.

الحامل  بوآلعة  عريف  السيد 

 D  769353 عدد  التعريف  لبطاقة 

مرآان األطلس   رقم  28  عنوانه)ا) 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عريف عزيز عنوانه)ا) رقم 

 51111 قرطبة  تجزئة   7 آناح   23

مكناس املغرب

السيد عريف بوآلعة  عنوانه)ا) 

 51111 األطلس   مرآان  رقم  28 

مكناس املغرب مسيف0ن للشركة ملد7 

غيف محدود7 بتوقيع مزدوج

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   212 

.5 965

288I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

FAKHR LILBINAE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

FAKHR LILBINAE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املسيف7 

مجلوعة أ رقم 7 علار7 78 الطابق 

3 رقم الشقة 1   - 51 92 القصر 

الكبيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

278 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAKHR LILBINAE

غرض الشركة بإ0جاز : - اإلنعاش 

العقاري و البناء و أشغال أجرى..

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 78 علار7   7 املسيف7 مجلوعة أ رقم 
 92 51 -    1 رقم الشقة   3 الطابق 

القصر الكبيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فخر الد0ن الكبيش :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد وديع الكبيش :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكبيش  الد0ن  فخر  السيد 

غرسة  الرباط  طريق  عنوانه)ا) 
 92 51  21 رقم   17 زنقة  شاوش 

القصر الكبيف املغرب.

عنوانه)ا)  الكبيش  وديع  السيد 

طريق الرباط غرسة شاوش زنقة 17 
رقم 21 51 92 القصر الكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الكبيش  الد0ن  فخر  السيد 

غرسة  الرباط  طريق  عنوانه)ا) 
 92 51  21 رقم   17 زنقة  شاوش 

القصر الكبيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

دآنبف 2121 تحت رقم -.

289I

ABK CONSULTING

ALCHIMIES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

ABK CONSULTING

 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

ALCHIMIES شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 زنقة 

عبد السالم القباج, سابقا زنقة 

املرج حسان الرباط - 1121  الرباط 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 77 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  17 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    ALCHIMIES

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

اإلآتلاعي 5 زنقة عبد السالم القباج, 

 - الرباط  حسان  املرج  زنقة  سابقا 

 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط    1121

تصفية طوعية للشركة.

زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 

زنقة  سابقا  القباج,  السالم  عبد 

املرج حسان الرباط - 1111  الرباط 

املغرب. 

و عين:

و  هنية  الشيخ    بن  السيد)7) 

االود0ة  بازو  زنقة   82 عنوانه)ا) 

املغرب  الرباط    1131 الرباط 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1772  .

291I

Ste ORIENTAL AUDIT

IMMOGITE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

IMMOGITE  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 19  حي 
الصناعي  - 61111 وآد7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 8275
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف    6 املؤرخ في 
IMMOGITE  شركة ذات املسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
  19 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
حي الصناعي  - 61111 وآد7 املغرب 

نتيجة الغالق الشركة.
و عين:

السيد)7) عبد اللطيف  حلرموش 
و عنوانه)ا) حي القدس زنقة النابل�سي 
املغرب  وآد7   61111   9 رقم   5

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
حي    19 وفي   2121 نونبف    6 بتاريخ 

الصناعي  - 61111 وآد7 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم   2.
29 I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

NACER ARTISANAL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,
 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc
NACER ARTISANAL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي دار 
الدباغ رقم 3  - 51 92 القصر 

الكبيف املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    NACER ARTISANAL
وعنوان  درهم   31.111 رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي حي دار الدباغ رقم 
املغرب  الكبيف  القصر   92 51  -   3
الهذف  تحقيق  لعدم   : ل  نتيجة 
أآله  من  أسست  الذي  اإلآتلاعي 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي دار 
القصر   92 51  -   3 رقم  الدباغ 

الكبيف املغرب. 
و عين:

و  الوريا�سي  علر   السيد)7) 
  8 عنوانه)ا) حي سيدي سعيد زنقة 
رقم 72 51 92 القصر الكبيف املغرب 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم 3 .

292I

Trefle Conseil

LA CITE DES PONTS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 LA CITE DES PONTS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  تجزئة 
منظرونا رقم 276 سيدي معروف  - 

21521 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CITE DES PONTS.COM

تقد0م   *  : غرض الشركة بإ0جاز 

تكوين  مساعدات،  إرشادات، 

ومواكبة رواد األعلال والشركات.

الدراسات،التدقيق،و  *تنفيذ 

التحليل في آليع املجاالت.

التوظيف  في  واإلرشاد  املساعد7 

وتنظيم املوارد البشرية.

*تطوير تكنولوآيا املعلومات.

العلليات  آليع  عام  *وبشكل 

أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 

اقتصاد0ة أو مالية أو منقولة أو غيف 

منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 

ملاثلة  أجرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

الذي  الهدف  غيفمباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره.

تجزئة    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

276 سيدي معروف  -  منظرونا رقم 

21521 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 91   : احرضان  مريم  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف الصردو :  1  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 مريم احرضان عنوانه)ا)  

سيدي   276 رقم  منظرونا  تجزئة 

البيضاء  الدار   21521 معروف  

املغرب.

الصردو  اللطيف  عبد  السيد 

رقم  منظرونا  تجزئة  عنوانه)ا)  

الدار   21521 سيدي معروف    276

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الصردو  اللطيف  عبد  السيد 

رقم  منظرونا  تجزئة  عنوانه)ا)  

الدار   21521 سيدي معروف    276

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 21 0نا0ر  212 تحت رقم 118 76.

293I

AZ CONSULATNTS

B CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

B 100.000 شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6  زنقة 

ابن تاشفين ، املحل رقم 2 - 11 1  

الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 17599

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف   26 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

  B  11.111 الوحيد  الشريك  ذات 

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 

زنقة    6 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

ابن تاشفين ، املحل رقم 2 - 11 1  

إراد7   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط 

الشريك الوحيد.

زنقة    6 و حدد مقر التصفية ب 

ابن تاشفين ، املحل رقم 2 - 11 1  

الرباط املغرب. 
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و عين:

السيد)7) سناء  البقالي و عنوانه)ا) 

 CYM،  الشقة  32 علار7   ، املنتزه 

 (7( الرباط املغرب كلصفي    1 11

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1782  .

297I

SAHEL CONSULTING

SAHARAOLIVE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

SAHARAOLIVE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزىة 

مد0نة الوفاق رقم ب2   - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 0ونيو   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAHARAOLIVE

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
والتوزيع واالنتاج الزيوت.

تجزىة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111  - مد0نة الوفاق رقم ب2   

العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111  درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد القادر طاهيف عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد القادر طاهيف عنوانه)ا) 

العيون  71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0ونيو   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 21/  2 .
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RENEW YOU

RENEW YOU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

RENEW YOU
 RUE OUSSAMA BNOU . 5 

 ZAIS ETG 2 CITE GAUCHE N G
 ،QUARTIER MAARIF ، 20000

الدار البيضاء املغرب
RENEW YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  5  ، 

شارع أسامة بنو زيد ، 2 حي غوش ن 
ج، معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786339
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RENEW YOU

 -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

إدار7,شراء وبيع العقارات.

- جدمات..

 ،   5  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع أسامة بنو زيد ، 2 حي غوش ن 

الدار البيضاء   21111  - ج، معاريف 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

61 حصة    : السيد7 ملوكي امينة 

بقيلة 6.111 درهم للحصة .

 71   : علر  فهري  فا�سي  السيد 

حصة بقيلة 7.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امينة  ملوكي  السيد7 

 6 شقة   3 انزراني  بيف  شارع   257

معارف 21111 الدار البيضاء املغرب.

السيد فا�سي فهري علر عنوانه)ا) 

النخيل  شلال   2 النخيل  حد0قة 

71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  امينة  ملوكي  السيد7 

 6 شقة   3 انزراني  بيف  شارع   257

معارف 21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762182.
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  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société AFYLAL FABRICS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL  9

 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «

 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC

Société AFYLAL FABRICS شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدهاري 

بئف الشفا رقم 512  طنجة  - 

91111 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Société AFYLAL FABRICS

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أنواع  آليع  وتسويق  وتصد0ر 

األقلشة.

الدهاري   : عنوان املقر االآتلاعي 

بئف الشفا رقم 512  طنجة  - 91111 

طنجة املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : 0اسين   افيالل  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0اسين   افيالل  السيد 
 21 رقم    1 زنقة  احرشون  بئف  حي 

طنجة  91111 طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  0اسين   افيالل  السيد 
 21 رقم    1 زنقة  احرشون  بئف  حي 

طنجة  91111 طنجة  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 6855 22 2 1.
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  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 LA CENTRALE DE
L›AUDITION

شركة ذات مسؤولية محدود7
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL  9
 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «
 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC
 LA CENTRALE DE L›AUDITION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 29 شارع 
علر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 
طنجة  - 91111 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CENTRALE DE L’AUDITION
 Toutes  : بإ0جاز  الشركة  غرض 
 opérations de vente en gros et
.en détail de prothèses auditives
29 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 26 رقم   3 علر ابن العاص الطابق 

طنجة  - 91111 طنجة  املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : براد7   غزيول  سلمى  السيد7 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
براد7   غزيول  سلمى  السيد7 
حدائق  تجزئة   26 فيال  عنوانه)ا) 
فاس   الشقف  عين  طريق  البديع 

21 31 فاس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
براد7   غزيول  سلمى  السيد7 
حدائق  تجزئة   26 فيال  عنوانه)ا) 
فاس   الشقف  عين  طريق  البديع 

21 31 فاس  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238722.
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRANZALMAD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TRANZALMAD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

3  , الطابق 2, املنصور  - 51151 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7187 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زملاد  ميلون    (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   611

611 حصة لفائد7  السيد )7) سهام 

اقضاض بتاريخ 7  دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 367.
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 شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيد0ة

RADICAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتلد 

بالرشيد0ة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحلر الرشيد0ة الرشيد0ة، 

52111، الرشيد0ة الرشيد0ة

RADICAL TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

الجبيل آلاعة بني امحلد 

سجللاسة طريق الريصاني 

الرشيد0ة - 52751 الريصاني  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RADICAL TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االشغال   - الغيف  لحساب  البضائع 

املختلفة -  كراء االت ومعدات .

قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الجبيل آلاعة بني امحلد سجللاسة 

 52751  - طريق الريصاني الرشيد0ة 

الريصاني  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق ادري�سي  :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : ادري�سي   زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ادري�سي  الحق  عبد  السيد 

العلالة  تجزئة    8 الرقم  عنوانه)ا) 

الرشيد0ة 52111 الرشيد0ة املغرب.

عنوانه)ا)  ادري�سي   السيد زكرياء 
 B 3  -  56 الرقم  مونتصيفات  زنقة 

بروكسل  111  بروكسييل  بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ادري�سي  الحق  عبد  السيد 

العلالة  تجزئة    8 الرقم  عنوانه)ا) 

الرشيد0ة 52111 الرشيد0ة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم 17 بلركز االستثلار 

بالرشيد0ة.

311I



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2436

سل سوليسيون

ماكس طكستيل
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 89  

، 91111، طنجة املغرب

ماكس طكستيل  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

البساتين شارع البلح رقم 89   - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

: ماكس  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

طكستيل .

تسويق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتصنيع االقلشة .

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -    89 رقم  البلح  شارع  البساتين 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : القدوري  علي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  111  : القدوري  علي  السيد 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القدوري  علي  السيد 
حي البفانص   زنقة  ابن حبوس رقم 

3  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  القدوري  علي  السيد 
حي البفانص   زنقة  ابن حبوس رقم 

3  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238328.

31 I

cedre compta

SOCIETE IFROZET
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

SOCIETE IFROZET شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سيدي 

عدي املركز سيدي املخفي - 12 53 

سيدي عدي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 779

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IFROZET

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 
)بيع البفامج ،  -تكنولوآيا املعلومات 

البفامج)
-استيفاد وتصد0ر

-تقد0م العلف املركب أو منتجات 
)تاآر  األجرى  الحيوانات  تغذ0ة 

تجزئة)
-مشتف0ات وبيع املعدات الزراعية

-التجار7.
سيدي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 53 12  - عدي املركز سيدي املخفي 

سيدي عدي املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : ودغيفي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ودغيفي  هشام  السيد 
املخفي  سيدي  املركز  عدي  سيدي 

12 53 سيدي عدي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  ودغيفي  هشام  السيد 
املخفي  سيدي  املركز  عدي  سيدي 

12 53 سيدي عدي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 779 .
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علر بلغريب

 VINAIGRERIE «
 CONTINENTALE DE FES

«VCf
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

علر بلغريب
75 شارع الحسيلة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب  2 ، 31111، 
فاس املغرب

 VINAIGRERIE «
 CONTINENTALE DE FES «VCf

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 55 
حي الوفاء بنسود7 فاس - 31111 

قاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52833

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف    5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»    .571.111»
«731.111.  درهم» إلى »3.111.111 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 
مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 121/  38.
313I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

AGRICONSEIL M&M
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,
 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc
AGRICONSEIL M&M شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
األندلس مجلوعة أ زنقة 3 رقم 83 - 

51 92 القصر الكبيف املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 779

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 AGRICONSEIL الوحيد  الشريك 
  11.111 رأسلالها  مبلغ    M&M
اإلآتلاعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 83 رقم   3 األندلس مجلوعة أ زنقة 
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- 51 92 القصر الكبيف املغرب نتيجة 
لعدم تحقيق الهدف اإلآتلاعي   : ل 

الدي أسست من أآله الشركة..
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األندلس مجلوعة أ زنقة 3 رقم 83 - 

51 92 القصر الكبيف املغرب. 
و عين:

السيد)7) منى  لقطب و عنوانه)ا) 
شارع وادي املخازن الشقة    2 رقم 
املغرب  العرائش   92111  3 رقم 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم 2 .

317I

STE BECEF SARL

N&M FASHION  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID
 AYACH VN FES، 30000، FES

MAROC
N&M FASHION  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 637 

تجزئـــــة القروييــــن طريـــــق عيـــن 
الشقـــف فــــــاس فاس 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65733
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 N&M  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FASHION  SARL

بيع  : شراء  غرض الشركة بإ0جاز 

املالبس  وتصد0ر  استيفاد  تصنيع 

الجاهز7 .

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئـــــة القروييــــن طريـــــق عيـــن   637

فاس   31111 فاس  فــــــاس  الشقـــف 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : الحر�سي  ناد0ة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الشبهي  ماآد7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 ناد0ة الحر�سي عنوانه)ا) 

الطابق     6 شقة  لوي  سان  شارع 

فاس   31111 زازا  حي  عالء  إقامة 

املغرب.

السيد7 ماآد7 الشبهي  عنوانه)ا) 

ابن  شارع  الجابري  تجزئة   7 رقم 

الخطيب  31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 ناد0ة الحر�سي عنوانه)ا) 

الطابق     6 شقة  لوي  سان  شارع 

فاس   31111 زازا  حي  عالء  إقامة 

املغرب

السيد7 ماآد7 الشبهي عنوانه)ا) 

ابن  شارع  الجابري  تجزئة   7 رقم 

الخطيب  31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 231.

315I

EL KORICHI CONSULTING

 MAKBOUL CONFORT

)SARL(A.U

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING

 N60 LOT I4032 HAY ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،

CASABLANCA MAROC

 MAKBOUL CONFORT

SARL(A.U)   شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

البدر  رقم 8  محل رقم   طيط 

مليل البيضاء - 29671 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

727873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   21 9 فبفا0ر    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MAKBOUL CONFORT  :

.  (SARL(A.U

تسويق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املنزلية  واالالت  املعدات  آليع 

والدرآات.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

البدر  رقم 8  محل رقم   طيط مليل 

البيضاء - 29671 البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : محلد  مقبول  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مقبول محلد عنوانه)ا) حي 
األمل  رقم 393  طيط مليل البيضاء 

29671 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مقبول محلد عنوانه)ا) حي 
األمل  رقم 393  طيط مليل البيضاء 

29671 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
مارس 9 21 تحت رقم 227353 .

316I

FIDURIZK

FORASSCOL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

FORASSCOL شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
  زاوية زنقة طريق ابن زياد 

زنقة زرا0دي غفور بنسليلان                                                                                                                                
- 3111  بنسليلان املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6  5
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 31 شتنبف 2121 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
ابن  طريق  زنقة  زاوية  »رقم    من 
بنسليلان                                                                                                                                 غفور  زرا0دي  زنقة  زياد 
إلى  املغرب»  بنسليلان    3111  -
الدار رقم  الطابق االول   71 »علار7 
مارس سيدي التفكي باب   2 شارع   3
املريسة سال - 51    سال  املغرب».
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 721.

317I

FIDUCIA-MID

HDACH TRAVAUX  SARL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميلالل ميدلت ، 57351، ميدلت 

ميدلت

HDACH TRAVAUX  SARL شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تنجيجلت 

بومية  - 57351 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HDACH TRAVAUX  SARL

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة او البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : تنجيجلت 

بومية  - 57351 ميدلت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : حسن  حداش  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد حداش حلز7 :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  حداش  السيد 

 57351 بومية   الرحامنة  شارع 

ميدلت املغرب.

عنوانه)ا)  حلز7  حداش  السيد 

 57351 بومية   الرحامنة  شارع 

ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  حداش  السيد 

 57351 بومية   الرحامنة  شارع 

ميدلت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 7 .

318I

ائتلانية الراحة

فارم�سي لو جران بولفار
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية الراحة

78 شارع محلد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 11 26، 

MAROC برشيد

فارم�سي لو آران بولفار شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  شارع 

محلد الخامس  الطابق الثالث 

تجزئة اليسر برشيد برشيد 11 26 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7377

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : فارم�سي 

لو آران بولفار.
غرض الشركة بإ0جاز : صيدلية.

3  شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
الثالث  الطابق  الخامس   محلد 
 26 11 تجزئة اليسر برشيد برشيد 

برشيد املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : ا0لان  زينب  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد7 زينب ا0لان : 111  بقيلة 

11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ا0لان  زينب  السيد7 
فيال 15 زنقة سد الوحد7 حي ركراكة 

برشيد 11 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  ا0لان  زينب  السيد7 
فيال 15 زنقة سد الوحد7 حي ركراكة 

برشيد 11 26 برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   17 بتاريخ  االبتدائية ببفشيد  

2121 تحت رقم 553 .
319I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE TICHEMOT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
5  شارع بئف أنزران صندوق بريد 
1  تصومعت 5  شارع بئف أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 
75111، ورزازات املغرب

ENTREPRISE TICHEMOT شركة 
ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 
الفكار7 الجلاعة القروية تانسيفت 

أكدز - 75911 زاكور7 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2695

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت  0نا0ر  212   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) صالح ا0ت اآنا 
511 حصة اآتلاعية من أصل 511 
حصة لفائد7  السيد )7) محلد   بدو 

بتاريخ 15 0نا0ر  212.
ا0ت  الحسين    (7( تفويت السيد 
من  اآتلاعية  حصة   251 اآنا 
 (7( السيد  511 حصة لفائد7   أصل 
0نا0ر   15 بتاريخ  اجتان  مصطفى  

.212 
األسا�سي  القانون  تحيين   *

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 15.
3 1I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE TICHEMOT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

درعة ارشادات ش.م.م
5  شارع بئف أنزران صندوق بريد 
1  تصومعت 5  شارع بئف أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 
75111، ورزازات املغرب

ENTREPRISE TICHEMOT شركة 
ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي دوار 
الفكار7 الجلاعة القروية تانسيفت 

أكدز - 75911 زاكور7 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2695
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 0نا0ر  212 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

اإلستغالل  تدبيف  في  مقاولة 

الفالحي. )تربية وتعليف املوا�سي).

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 15.

3  I

TAX MOROCCO CONSULTING

ALLIED SHIPPING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

ALLIED SHIPPING شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  5  زنقة 

أسامة ابن زيد الطابق 2 الجانب 

األيسرN G شلال منطقة املعاريف 

الدارالبيضاء - 27111 الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77 215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 غشت    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALLIED SHIPPING

آليع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والسلسر7  العلوالت  معامالت 

والشحن  والوساطة  والتلثيل 

املتعلقة

النقل إلى الخدمات اللوآستية أو 
امليثاق البحري

آليع علليات التوكيالت البحرية 

وسفن اإلرساليات البحرية

الدراسات  علليات  آليع 

للتدريب  املصاحبة  التدريبية 

اإلستفاتيجية  في  واالستشارات 

بلجال  املتعلقة  واإلدار7  التنظيلية 

والشؤون  واللوآستيات  النقل 

البحرية مع األفراد و الشركات و أي 

منظلة عامة أو جاصة

السفن  تزويد  علليات  آليع 

وبيع  بالوقود والتزود بالوقود لشراء 

آليع السلع أو املنتجات املعد7 لهذا 

الغرض

مباشر7  مشاركة  على  الحصول 

شركات  علل  أي  في  مباشر7  غيف  أو 

شركات  إنشاء  جالل  من   ، ملاثلة 

اشتفاكات  آد0د7.رعا0ة  مساهلة 

األسهم أو حقوق الشركات أو  شراء 

غيفها ؛

املعامالت  آليع  عامة  وبصفة 

والعقارية  والصناعية  التجارية 

واملالية املتعلقة بشكل مباشر أو غيف 

مباشر لغرض الشركة.
عنوان املقر االآتلاعي :  5  زنقة 

الجانب   2 الطابق  زيد  ابن  أسامة 

شلال منطقة املعاريف   N Gاأليسر

27111 الدارالبيضاء   الدارالبيضاء - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : عصام  صفوح  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : الد0ن  اشرف  الدويري  السيد 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الد0ن  اشرف  الدويري  السيد 
زنقة البنفسج الطابق   26 عنوانه)ا) 

الدار   21211 الراحة  حي  الرابع 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عصام  صفوح  السيد 

تعاونية لالمريم  الرقم 39 حي النهضة  

26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عصام  صفوح  السيد 

تعاونية لالمريم  الرقم 39 حي النهضة  

26111 سطات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبف 2121 تحت رقم 775153.

3 2I

FLASH ECONOMIE

EL MAJBOURI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

«EL MAJBOURI TRAVAUX «

شركة ذات مسؤولية محدود7

375 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

 17 8 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

مراكش بَتاريخ  23  شتنبف 2121؛ تم 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدود7 باملليزات التالية:

v      شكل الشركة:  شركة ذات 

مسؤولية محدود7.                          

 EL MAJBOURI :تسلية الشركة v

TRAVAUX

تاآر  بإ0جاز:.  الشركة  غرض   v

مواد بناء.

نقل البضائع لحساب الغيف.

تصد0ر االستيفاد )تاآر أو وسيط)

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي - مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7   

الشركة:  99 سنة

  : الشركة  رأسلال  مبلغ 

20.000,00  درهم            

 الحصص العينية:  211 حصة

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

والعائلية وعناوينهم:

· السيد 0اسين املجبوري , املزداد 
سنة 997 /3/17 , الحامل للبطاقة 
و   ,   EA 8 367 رقم  الوطنية 
القاطن بدوار و سالم بوروس سيدي 

بوعثلان.
املزداد  السيد رضوان املجبوري, 
الحامل   ,  25/1 / 997 سنة 
 ,   EA2 8579 للبطاقة الوطنية رقم 
و القاطن بدوار اوالد وسالم بوروس 

سيدي بوعثلان ابن آرير.
توزيع األنصبة على الشركاء :

   11 السيد 0اسين املجبوري:   . 
حصة  

  11 2. السيد رضوان املجبوري: 
حصة

اسم مسيف الشركة :  السيد 0اسين  
املجبوري.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ   بلراكش  التجارية  

1/2121 /3 تحت رقم 6275  .

3 3I

FLASH ECONOMIE

OPEN SPACE EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«OPEN SPACE EXPORT »
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي : 375 

املسار طريق آسفي - مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 17  5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون    2121  2 شتنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل   
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OPEN : االقتضاء بلختصر تسليتها

SPACE EXPORT
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االستيفاد   غرض الشركة بإ0جاز: 

والتصد0ر )التاآر أو الوسيط).

أعلال أو إنشاءات متنوعة.

تاآر..

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي – مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7   

الشركة: 99 سنة.

 مبلغ رأسلال الشركة :   0بلغ رأس 

100.000,00درهم  الشركة   مال 

وهي مقسلة إلى  111.   سهم بقيلة  

11.11  درهم لكل منها ، مرقلة من 

وتخصص لللساهم   ،   .111 إلى    

الوحيد السيد  عادل فريندي.

عادل  السيد    : الشركة  مسيف 

فريندي, مزداد بتاريخ  972 /7/15  

الحامل للبطاقة  آنفا,  الدار البيضاء 

E771872 الوطنية رقم

التوحيد  إقامة  ب  القاطن   و 

مبفوكة    17 الشقة  ب  علار7   2

مراكش.

القانوني  اإل0داع  تم    .II

بتاريخ   بلراكش  التجارية  باملحكلة 

1/2121 /2  تحت رقم 9 62   .

3 7I

FLASH ECONOMIE

DR WEB
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«DR WEB «

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي : 375 

املسار طريق اسفي - مراكش.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 175  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون    2121 27 شتنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

: شركة ذات  v      شكل الشركة 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

v      تسلية الشركة متبوعة عند 

 DR   : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

WEB
غرض الشركة بإ0جاز: رائد أعلال 

اإلدار7 التجارية )التجار7 اإللكتفونية) 

، تاآر معدات تكنولوآيا املعلومات 

وتأآيف  وبيع  )شراء  واالتصاالت 

وتركيب) ، تصليم البفمجيات.

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي – مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة: 99 سنة.

0بلغ     : مبلغ رأسلال الشركة    
10.000,00درهم  رأس مال الشركة  

سهم بقيلة      11 وهي مقسلة إلى  

11.11  درهم لكل منها ، مرقلة من 

لللساهم  وتخصص   ،   11 إلى    

الوحيد السيد  املكي العلوي املدغري. 

املكي  السيد    : الشركة  مسيف 

بتاريخ   مزداد  املدغري,  العلوي 

الحامل   , بلراكش   31/ 1/ 992

و   BL  3327 للبطاقة الوطنية رقم 

 - طريق اوالد زيان    78 ب  القاطن  

البيضاء. 

القانوني  اإل0داع  تم   .II

بتاريخ  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

1/2121 /23 تحت رقم 6575   

3 5I

FLASH ECONOMIE

RIMIEL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«RIMIEL «

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي : 375 

املسار طريق اسفي - مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 175 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون    2121 28 شتنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية   

  : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

RIMIEL

مربي  بإ0جاز:  الشركة  غرض   

العلليات  إدار7  مقاول  النحل؛ 

الزراعية؛ مقاول أعلال أو إنشاءات 

متنوعة.

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي – مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7    

الشركة: 99 سنة.

0بلغ     : مبلغ رأسلال الشركة     
10.000,00درهم  رأس مال الشركة  

سهم بقيلة      11 وهي مقسلة إلى  

11.11  درهم لكل منها ، مرقلة من 

لللساهم  وتخصص   ،   11 إلى    

الوحيد السيد  0ونس املاهر.

0ونس  السيد    : الشركة  مسيف   

 2 /16/ 979 مزداد بتاريخ   املاهر, 

الحامل للبطاقة الوطنية   , بلراكش 
الحي  ب  والقاطن   E758911 رقم 
 5 5- رقم   7 الوحد7  املحلدي 

مراكش .

القانوني  اإل0داع  تم   .II

بتاريخ  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

1/2121 /23 تحت رقم 6575   .

3 6I

CONSEILS EVERNAGE

SOTRAV SOL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف نشاط الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SOTRAV SOL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها االآتلاعي اقامة نور 

2 شقة رقم 31 زاوية شارع الحسن 

الثاني و شارع الحسن ابن مبارك 

آليز  - 71111 مراكش املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 شتنبف    7 املؤرخ في 

»اعلال متنوعة  نشاط الشركة من 

او انشاءات » إلى »اعلال التنظيف».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

نونبف    6 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7385.

3 7I

yami distribution

MEKNES SPA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

MEKNES SPA

 CHEFCHAOUEN ، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC

MEKNES SPA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 ROUTE وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 CIRCULAIRE GRINSIF SIDI

 BOUJMAA CHEFCHAOUEN

 - 91000 CHEFCHAOUEN

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEKNES SPA
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 CENTRE  : غرض الشركة بإ0جاز 

.DE BEAUTÉ, HAMMAM,SPA

 ROUTE  : عنوان املقر االآتلاعي 

 CIRCULAIRE GRINSIF SIDI

 BOUJMAA CHEFCHAOUEN

 - 9 111 CHEFCHAOUEN

.MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 AZIZ BELBSIR :  100 السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد AZIZ BELBSIR عنوانه)ا) 

 RES ARRAYHANE IBN ROCHD

 3 IMM 35 APPT 6 VN MEKNES

.51111 MEKNES MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد AZIZ BELBSIR عنوانه)ا) 

 RES ARRAYHANE IBN ROCHD

 3 IMM 35 APPT 6 VN MEKNES

51111 MEKNES MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  6 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 93/2121.

3 8I

GHALMY CONSEILS SARL AU

أآامع دول

STE OUJAMADOL 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

   STE OUJAMADOL أآامع دول

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املركب 

االقتصادي واالآتلاعي رقم 52  - 

73111 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 0وليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

أآامع   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.  STE OUJAMADOL دول

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املفروشات املنزلية بالتقسيط.

املركب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -   52 رقم  واالآتلاعي  االقتصادي 

73111 قلعة السراغنة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : أآامع  جالد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جالد  أآامع  السيد 

قلعة   73111 حي القدس رقم  27 

السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  جالد  أآامع  السيد 

قلعة   73111 حي القدس رقم  27 

السراغنة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 8  

غشت 2121 تحت رقم 77 /2121.

3 9I

FIDUGRA

 MEGA MARIA TRANS

--S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علار7 امنار 

رقم 27 الطابق الثالث انزكان ، 

51 86، اكاد0ر املغرب

 -MEGA MARIA TRANS -S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : بلوك 2, 

رقم 72 , حي اكدال سوس, ا0ت 

ملول  - 51 86 ا0ت ملول  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 7893

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 0وليوز 9 21 تقرر حل 

 -MEGA MARIA TRANS -S.A.R.L

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم    11.111.111 مبلغ رأسلالها 

 ,2 بلوك  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

ا0ت  سوس,  اكدال  حي   , 72 رقم 

املغرب  ا0ت ملول    86 51  - ملول  

نتيجة لركود النشاط االقتصادي.

و عين:

السيد)7) عبد الرحيم  العناني  و 

عنوانه)ا) شارع الرشاد زنقة 1  رقم 

 86 51 التلسية ا0ت ملول    8 26

 (7( كلصفي  املغرب  ملول   ا0ت 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 ,2 وفي بلوك   21 9 نونبف   21 بتاريخ 

ا0ت  سوس,  اكدال  حي   , 72 رقم 

ملول  - 51 86 ا0ت ملول  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

فبفا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2121 تحت رقم 266.

321I

berrak fidu management

 ESPRIT CLASSES PREPAS

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

جفض رأسلال الشركة

berrak fidu management

 boulevard pasteur, 3ème ,7 

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

 ESPRIT CLASSES PREPAS

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6، تجزئة 

طارق، زنقة الحدائق، عين الحياني - 

91111 طنجة  املغرب .

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 15197

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبف   19 في  املؤرخ 

جفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره 

  11.111« أي من  درهم»    1.111»

عن  درهم»   91.111« إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم  53267.

32 I

FIDUCIAIREJAD

BIENVENUE CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 71111، مراكش

BIENVENUE CASH SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

املستخرج من املنزل الكائن باملسيف7 

  A رقم 663  - 71111 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 198 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BIENVENUE CASH SARL

غرض الشركة بإ0جاز : -مقاول في 

إدار7  وجدمة تحويل األموال

-مغيف األموال

-أداء علليات الدفع.

املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املستخرج من املنزل الكائن باملسيف7   

A رقم 663  - 71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حامد فرحان :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بوكضيد  0ونس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حامد فرحان عنوانه)ا) حي 

بن تاشفين رقم 389  71111 مراكش 

املغرب.

السيد 0ونس بوكضيد عنوانه)ا) 

التوامة  حي  حنبل  بن  االمام  زنقة 

 87111 باها  ا0ت  اشتوكة  بيوكرى 

اكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حامد فرحان عنوانه)ا) حي 

بن تاشفين رقم 389  71111 مراكش 

املغرب

السيد 0ونس بوكضيد عنوانه)ا) 
التوامة  حي  حنبل  بن  االمام  زنقة 
 87111 باها  ا0ت  اشتوكة  بيوكرى 

اكاد0ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   29 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8985  .

322I

sud boujdour negoce

STE HAKIMI Sarl AU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

111 7، بوآدور املغرب
STE HAKIMI Sarl AU شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد7 التفابية رقم 79 بوآدور - 
111 7 بوآدور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37633

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAKIMI Sarl AU
بائع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اسلاك وثجار7 عامة.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - بوآدور   79 رقم  التفابية  الوحد7 

111 7 بوآدور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن الحكيمي عنوانه)ا) 
بوآدور  زنقة اصيال  الوحد7  تجزئة 

111 7 بوآدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حسن الحكيمي عنوانه)ا) 
بوآدور  زنقة اصيال  الوحد7  تجزئة 

111 7 بوآدور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  69/212.

323I

garrigues maroc, sarlau

MED Packaging
إعالن متعدد القرارات

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

MED Packaging »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: طنجة 

أوتوموتيف سيتي تجزئة أ الجلاعة 

القروية آعلة اقليم فحص أنجر7 

طنجة املغرب - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  27 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

حصص  كل  اآتلاع  معا0نة  ما0لي: 

CMCP- شركة  0دي  بين  الشركة 

التي   .International Paper , S.A.S

أصبحت شريكا وحيدا.

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

 Bernard ما0لي: تأكيد منصب السيد

Laplaud كلسيف للشركة.

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

املوافقة على النظام األسا�سي املعدل.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي:

رأسلال  في  املساهلات  تاريخ 

الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم   2379.

327I

STE BOUSFOR CONSTRUCTION

VENISE PARK

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 STE BOUSFOR

CONSTRUCTION

شارع الفرابي رقم 15 الكندي 

الطابق االول شارع الفرابي رقم 

15 الكندي الطابق االو، 62111، 

الناظور املغرب

VENISE PARK شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الفرابي رقم 5 علار7 الفرابي الطابق 

االول املكتب    - 62111 الناظور  

املغرب .

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8  دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

علار7 الفرابي   5 »شارع الفرابي رقم 

 62111  - املكتب     االول  الطابق 

»كورنيش  إلى   « املغرب  الناظور  

الناظور  - 62111 الناظور   املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 3816.

325I
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DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

URBAN-X
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

URBAN-X »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 58 

شارع محلد صدقي ، شارع 

الزيراوي ، الطابق األول  - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.373523

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  8  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

-  املوافقة على تحويل 811 سهم من 

قبل السيد تركي أسامة إلى السيد7 

معا�سي وفاء وبيع 211 سهم من قبل 

للسيد7  بشرى  بوجريص  السيد7 

 7 و   6 وتعد0ل املادتين  معا�سي وفاء 

من النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

 . الشكليات والصالحيات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761658.

326I

FIDUGRA

 HYGH TECH TRANS

.S.A.R.L.AU
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علار7 امنار 
رقم 27 الطابق الثالث انزكان ، 

51 86، اكاد0ر املغرب

 .HYGH TECH TRANS S.A.R.L.AU
»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: حي 

العزيب القليعة - 55 86 ا0ت ملول 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:  

.  195
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 نونبف   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
اقباش  السيد سعيد  تفويت  ما0لي: 
  51 حصة اآتلاعية من اصل   75

حصة لفائد7 السيد7 ا0لان لحليد
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
السيد  لصالح  باالدار7  االحتفاض 

سعيد اقباش
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
لصالح  البنكي  بالتوقيع  االحتفاض 

السيد سعيد اقباش
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
لصالح  االآتلاعي  التوقيع  تغييف 
السيد سعيد اقباش و السيد7 ا0لان 
لحليد عوض السيد سعيد اقباش 

وحده
قرار رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
املحدود7  املسؤولية  دات  شركة 
دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

مسؤولية محدود7 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
اصبح  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة دات مسؤولية محدود7 
بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 
حيت تتوفر السيد7  مالكي االسهم  
ا0لان لحليد على ما يعادل 75 حصة 
و السيد سعيد اقباش على 75 حصة
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   18 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 79.

327I

FIDUGRA

.KFG MEDIA S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علار7 امنار 
رقم 27 الطابق الثالث انزكان ، 

51 86، اكاد0ر املغرب

KFG MEDIA S.A.R.L.AU. شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

مسعودي حي سعيد الدراركة اكاد0ر  

- 81177 اكاد0ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3166 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21 9 دآنبف  في  3  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

 KFG MEDIA ذات الشريك الوحيد 

رأسلالها  مبلغ    .S.A.R.L.AU

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

اإلآتلاعي اقامة مسعودي حي سعيد 

اكاد0ر   81177  - اكاد0ر   الدراركة 

النشاط  ركود   : ل  نتيجة  املغرب 

االقتصادي .

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مسعودي حي سعيد الدراركة اكاد0ر  

- 81177 اكاد0ر املغرب. 

و عين:

و  جضري  فؤاد    السيد)7) 

عنوانه)ا) اقامة مسعودي حي سعيد 

الدراركة اكاد0ر 81177 اكاد0ر املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 97756.

329I

ORI IDRISSI SARL AU

ORI IDRISSI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ORI IDRISSI SARL AU

7 زنقة الحسين الخضار الطابق 3 

الشقة ب6 فاس ، 31111، فاس 

املغرب

ORI IDRISSI SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 

الحسين الخضار الطابق 3 الشقة 

ب6 فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

658 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ORI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IDRISSI SARL AU

تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

منتجات التنظيف.

7 زنقة   : املقر االآتلاعي  عنوان 

الشقة   3 الطابق  الخضار  الحسين 

ب6 فاس - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االدري�سي  سومية  السيد7 

املصباحي :  111.  حصة بقيلة 11  

درهم للحصة .

االدري�سي  سومية  السيد7 

املصباحي : 111  بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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االدري�سي  سومية  السيد7 

271تجزئة  عنوانه)ا)  املصباحي 
7 طريق عين  رياض الياسلين  شقة 

الشقف فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

االدري�سي  سومية  السيد7 

271تجزئة  عنوانه)ا)  املصباحي 
7 طريق عين  رياض الياسلين  شقة 

الشقف فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

331I

sud boujdour negoce

STE KADEUR Sarl AU 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

sud boujdour negoce

 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

111 7، بوآدور املغرب

 STE KADEUR Sarl AU شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد7 التفابية رقم 387 بوآدور - 

111 7 بوآدور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3763 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.KADEUR Sarl AU

تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اسلاك وتجار7 عامة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - بوآدور   387 الوحد7 التفابية رقم 

111 7 بوآدور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطائع  محلد  السيد 

 7 111 نوفلبف    8 حي املسيف7 زنقة 

بوآدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الطائع  محلد  السيد 

 7 111 نوفلبف    8 حي املسيف7 زنقة 

بوآدور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  67/212.

33 I

sofoget

 LES HAUTS PLATEAUX DE
LA KASBAH

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 les hauts plateaux de la kasbah

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 7 القنيطر7 - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 les  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.hauts plateaux de la kasbah

نادي   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

للتففيه

 نزل.

59 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

  7111  - القنيطر7   7 رقم  العزيز 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  25   : عزالد0ن الغالب  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد  محلد أمين الغالب :  25  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  25   : سلطانة  حسن  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  25   : سفيان سلطانة  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  25   : السيد  عبد الطيف املالي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : الزواوي  املهدي  محلد  السيد  

25  حصة بقيلة 11  درهم للحصة

السيد   جالد داودي :  25  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد  أحلد شريجي :  25  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  25  : الغالب  عزالد0ن  السيد  

بقيلة 11  درهم.

السيد  محلد أمين الغالب : 25  

بقيلة 11  درهم.

  25  : سلطانة  حسن  السيد  

بقيلة 11  درهم.

  25  : سلطانة  سفيان  السيد  

بقيلة 11  درهم.

  25  : عبد الطيف املالي  السيد  

بقيلة 11  درهم.

 : الزواوي  املهدي  محلد  السيد  

25  بقيلة 11  درهم.

السيد   جالد داودي : 25  بقيلة 

11  درهم.

السيد  أحلد شريجي : 25  بقيلة 

11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  عزالد0ن الغالب عنوانه)ا) 

--------- --------- --------- املغرب.

الغالب  أمين  محلد  السيد  

 ---------  ---------  --------- عنوانه)ا) 

املغرب.

السيد  حسن سلطانة عنوانه)ا) 

--------- --------- --------- املغرب.

السيد  سفيان سلطانة عنوانه)ا) 

--------- --------- --------- املغرب.

املالي  الطيف  عبد  السيد  

 ---------  ---------  --------- عنوانه)ا) 

املغرب.
الزواوي  املهدي  محلد  السيد  

 ---------  ---------  --------- عنوانه)ا) 

املغرب.

السيد   جالد داودي عنوانه)ا) ---

------ --------- --------- املغرب.

عنوانه)ا)  أحلد شريجي  السيد  

--------- --------- --------- املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد  حسن سلطانة عنوانه)ا) 

-------- 7111  -------- املغرب

السيد  عزالد0ن الغالب عنوانه)ا) 

----------- 7111  -------- املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81915.

332I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 MARRAKECH WEDDING
PLANNER

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER
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 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MARRAKECH WEDDING

PLANNER شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

تامنصورت ف -22 فرع -6مراكش. 

- 71311 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 13 79

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبف   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 MARRAKECH الوحيد  الشريك 

مبلغ    WEDDING PLANNER

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

ف  تامنصورت  اإلآتلاعي  مقرها 

 71311  - -6مراكش.  -22 فرع 

: صعوبات  مراكش املغرب نتيجة ل 

مالية.

ب  التصفية  مقر  وحدد 

تامنصورت  ف -22 فرع -6مراكش. 

- 71311 مراكش املغرب. 

و عين:

و  الدرعي  0ونس   السيد)7) 

عنوانه)ا) دوار الكد0ة بولغرا0ب رقم 

مراكش املغرب   71111 783مراكش 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   18 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9373  .

333I

sofoget

 NOTAGE QUALITY

SERVICES N.Q.S

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 NOTAGE QUALITY SERVICES

N.Q.S شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي  القنيطر7 

37 اميف7 عائشة علار7 سكينة شقة 

أ 3 الطابق الثاني 7111  7111  

القنيطر7 املغرب.

تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35737

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 نونبف   19 املؤرخ في 

و  »استيفاد  من  الشركة  نشاط 

تصد0ر» إلى »استيفاد».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم 81623.

337I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

GAMATRAGEC

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

GAMATRAGEC شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي العود7 

رقم 2955 - 73111 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GAMATRAGEC

اشغال   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

البناء و اشغال مختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : حي العود7 

رقم 2955 - 73111 الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  1.111   : اشري  احلد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اشري  احلد  السيد 

 5 شارع املرينيين رقم   7 حي املسيف7 

73111 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  اشري  احلد  السيد 

 5 شارع املرينيين رقم   7 حي املسيف7 

73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دآنبف 2121 تحت رقم  282 .

335I

ripartners sarl

LAKHOUILI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

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

LAKHOUILI شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 8  

زنقة السوق حي سيدي واصل - 

76111 اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جويلي  ميلود   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من أصل   23.111

 (7( السيد  لفائد7   حصة   69.111

سعد جويلي بتاريخ  2 أكتوبر 2121.

الهرد7  زهر7   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من أصل    5.111

 (7( السيد  لفائد7   حصة   37.511

سعد جويلي بتاريخ  2 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   27 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2175.

336I

fiduciaire amaali sarl  ائتلانية امعلي ش.م.م

HILAN
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتلانية امعلي ش.م.م

amaali sarl

رقم  3  الطابق االول  شارع االمام 

البخاري   ا0راك بواركان اكاد0ر ، 

81171، اكاد0ر املغرب
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HILAN شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
رقم 57  الخيام   اكاد0ر  - 81171 

اكاد0ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HILAN

غرض الشركة بإ0جاز : حفر امبار

حفر املياه.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 81171 57  الخيام   اكاد0ر  -  رقم 

اكاد0ر املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : شاهين   جبات  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد فرزاد جضر  :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبات شاهين   السيد  

حلب سوريا  99216 حلب سوريا .

عنوانه)ا)  جضر   فرزاد  السيد 

حلب سوريا  99216 حلب سوريا .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

جبات شاهين عنوانه)ا)  السيد  

حلب سوريا 99216 حلب سوريا 

عنوانه)ا)  جضر   فرزاد  السيد 

حلب سوريا  99216 حلب سوريا 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   28 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97678.
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EXPERTISE LABEL ELM

 AD SUPPORT CENTRE

ADSC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

EXPERTISE LABEL ELM

تجزئة الساحات ، 23 شارع رقم 

2 ، الطابق الثاني ، شقة رقم 18 ، 

املعاريف، الدار البيضاء. ، 21251، 

الدار البيضاء املغرب

 AD SUPPORT CENTRE ADSC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

بريلا أوفيس رقم 15 ، شقة 6 ، 

الطابق 3، زاوية مصطفى املعاني 

و   0نا0ر - 21251 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

787333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AD  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SUPPORT CENTRE ADSC

مركز   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اتصاالت وجدمات أجرى.

إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ، 6 شقة   ، 15 رقم  أوفيس  بريلا 

املعاني  مصطفى  زاوية   ،3 الطابق 

البيضاء  الدار   21251  - 0نا0ر  و   

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدالن   حلز7  السيد 
الجلاري  أحلد  زنقة  رقم  5  
البيضاء  الدار   21251 املعاريف 

املغرب.
عدالن  طه  محلد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة اسيان باي علار7   
الدار   27223 دار بوعز7     2 الشقة 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  عدالن  إلياس  السيد 
الجلاري  أحلد  زنقة  رقم  5  
البيضاء  الدار   21251 املعاريف 

املغرب.
احليلدي  محلد  السيد 
 21251 شارع بوردو   266 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  عدالن   حلز7  السيد 
الجلاري  أحلد  زنقة  رقم  5  
البيضاء  الدار   21251 املعاريف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.
338I

sud boujdour negoce

STE TAYA FISH Sarl AU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

111 7، بوآدور املغرب
STE TAYA FISH Sarl AU شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد7 التفابية  زنقة ام ادريكة 
بوآدور - 111 7 بوآدور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37635

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAYA FISH Sarl AU

تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اسلاك وتجار7 عامة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
ادريكة  ام  زنقة  التفابية   الوحد7 

بوآدور - 111 7 بوآدور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين الطائع عنوانه)ا) 

 7 111 نوفلبف    8 حي املسيف7 زنقة 

بوآدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحسين الطائع عنوانه)ا) 

 7 111 نوفلبف    8 حي املسيف7 زنقة 

بوآدور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  68/212.

339I

FIDUGRA

IKMI EQUIPEMENT S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علار7 امنار 
رقم 27 الطابق الثالث انزكان ، 

51 86، اكاد0ر املغرب

 IKMI EQUIPEMENT S.A.R.L

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»
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وعنوان مقرها االآتلاعي: كراج رقم 

237 حي الكوير7 اكاد0ر - - اكاد0ر 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.77 95

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  29 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تسلية السيد حسن جداش كلد0ر 

عوض  اكمي  حسن  للسيد  مشارك 

كون هدا االجيف املد0ر الوحيد

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

باالآتلاعي  التوقيع  االحتفاض  

لصالح السيد حسن اكمي 

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

السيد  لصالح  البنكي  تغييفالتوقيع 

حسن اكمي و السيد حسن جداش 

عوض السيد حسن اكمي وحده.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم   : الذي 0نص على ما0لي: 

جداش  حسن  الشريكين  مشاركة 
و حسن اكمي في االدار7 عوض كون 

السيد حسن اكمي املد0ر الوحيد 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم  9789.

371I

fiduciairelaperformance

شياط
شركة التضامن

حل شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
شياط  شركة التضامن)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم  7 

القطارات طريق فاس ويسالن 

مكناس - meknes 51111 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 0نا0ر   27 في  املؤرخ 
مبلغ  التضامن شياط    حل شركة 
وعنوان  درهم   31.111 رأسلالها 
القطارات  مقرها اإلآتلاعي رقم  7 
طريق فاس ويسالن مكناس - 51111 
meknes املغرب نتيجة ل : صعوبة في 

التسيف.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ويسالن  فاس  طريق  القطارات   7 
 meknes  51111 املغرب  مكناس 

املغرب. 
و عين:

و  اوحلو  لوطفي    السيد)7) 
عنوانه)ا) القطارات رقم  7 ويسالن 
meknes 51111 املغرب كلصفي )7) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
فبفا0ر    8 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 292.

37 I

FCG AUDIT SARL AU

إنسايد أند مور
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
إنسا0د أند مور شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة آواد علار7 
19  شقة رقم 73 الطابق الثالث. - 

71111  مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : إنسا0د 

أند مور.

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستشارات العقارية واإلنشائية.

عنوان املقر االآتلاعي : شارع عبد 

إقامة آواد علار7  الخطابي  الكريم 

 - الطابق الثالث.   73 19  شقة رقم 

71111  مراكش  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

بونتيو  زوآة  آوليفالد  السيد7 

بقيلة  حصة   251   : هيلين  ماري 

25.111 درهم للحصة .

 ، فرانسوا   ، آالن  بونتيو  السيد 

 25.111 251 حصة بقيلة    : برنارد 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بونتيو  زوآة  آوليفالد  السيد7 

 RUE  6 عنوانه)ا)  هيلين  ماري 

 TURGOT 57070 METZ FRANCE

.57070 METZ FRANCE

 ، فرانسوا   ، آالن  بونتيو  السيد 

 RUE DE CODIER 5 (برنارد عنوانه)ا

 57 61 NORROY-LE-VENEUR

FRANCE 57 61 NORROY-LE-

.VENEUR  FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بونتيو  زوآة  آوليفالد  السيد7 

 RUE  6 عنوانه)ا)  هيلين  ماري 

 TURGOT 57070 METZ FRANCE

57070 METZ FRANCE

 ، فرانسوا   ، آالن  بونتيو  السيد 

 RUE DE CODIER 5 (برنارد عنوانه)ا

 57 61 NORROY-LE-VENEUR

FRANCE 57 61 NORROY-LE-

VENEUR  FRANCE

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم  877  .

372I

fiduciairelaperformance

ارصال كروب

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

ارصال كروب شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الكرواني آلاعة شرقاو7 موالي 

 meknes 51111 - ادريس زرهون

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3682 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   13 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .911.111»

 2.111.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  8 .

373I
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HORICOM

 PHARMACIE LOUALI
OMAR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 PHARMACIE LOUALI OMAR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

السالم 2 رقم 72  سيدي سعيد - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 673

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE LOUALI OMAR

غرض الشركة بإ0جاز : صيدالني.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - سيدي سعيد    72 رقم   2 السالم 

51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

   5.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوالي علر عنوانه)ا) علار7 

3 تجزئة النصر    الطابق   7   شقة 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الوالي علر عنوانه)ا) علار7 

3 تجزئة النصر    الطابق   7   شقة 

51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   19 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 72 7.

377I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

NAJLAND GROUP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

NAJLAND GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

العركوب رقم  7727-1 - 73111 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 717 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAJLAND GROUP

غرض الشركة بإ0جاز : - استغالل 

وتسييف قاعة للرياضة.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 73111  -  1 -7727 رقم  العركوب 

الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : آلول  نجالء  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آلول  نجالء  السيد7 

حي القسم شارع آبل اسبيطة علار7 

الداجلة   73111  83 رقم  الخليج 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آلول  نجالء  السيد7 

حي القسم شارع آبل اسبيطة علار7 

الداجلة   73111  83 رقم  الخليج 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 72.

375I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

VAIRFAC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

VAIRFAC شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي العود7 

بقعة رقم 23 - 73111 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VAIRFAC
غرض الشركة بإ0جاز : -استغالل 

وتسييف مقهى.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 73111  -  23 رقم  بقعة  العود7 

الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ا0وب فشتال :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
 VAIREVESE ERIC السيد 
  11 بقيلة  حصة   DAVID :  500

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فشتال  ا0وب  السيد 
7 شارع  2 شقة  زنقة بامليف طابق   25
موالي 0وسف 73111 الدار البيضاء 

املغرب.
 VAIREVESE ERIC السيد 

DAVID عنوانه)ا) فرنسا - - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  فشتال  ا0وب  السيد 
7 شارع  2 شقة  زنقة بامليف طابق   25
موالي 0وسف 73111 الدار البيضاء 

املغرب
 VAIREVESE ERIC السيد 

DAVID عنوانه)ا) فرنسا - - فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 15 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 2 .

376I
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BRI consulting Group

AGRO AHL LMAKKI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BRI consulting Group

 centre d›affaire ahsain ,1 

 Avenue Mohamed IV، 70000،

Laâyoune Maroc

AGRO AHL LMAKKI شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 27 

شارع اللة 0اقوت الحي الحسني 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGRO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AHL LMAKKI

االنتاج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الفالحي.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع اللة 0اقوت الحي الحسني   27

العيون - 71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : سبويه   القدوس  عبد  السيد 

337 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

السيد الداه سبويه :  333 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 زينبو جواآا :  333 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

سبويه  القدوس  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 2  حي العود7  71111 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)  سبويه  الداه  السيد 
 7 39 أ شقة  حي السالم الفرح م س 
األلفة  21221 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  جواآا  زينبو  السيد7 
العيون   71111 حي العود7    2 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
سبويه  القدوس  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 2  حي العود7 71111 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  58/212.
377I

Société marocaine de révision des comptes

KE IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 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

 KE IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 213, 

شارع عبد املومن املدجل B, املكتب 
22 الطابق الخامس. الدار البيضاء 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75989 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER SARL AU
التسييف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 ,213  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املكتب   ,B شارع عبد املومن املدجل 
الدار البيضاء  الطابق الخامس.   22

21111 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : الزويري  جليل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزويري  جليل  السيد 
 71 الرقم   29 زنقة  الكريلات  حي 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الزويري  جليل  السيد 
 71 الرقم   29 زنقة  الكريلات  حي 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2121 تحت رقم  73397.

379I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

BRANDY EXPO
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
BRANDY EXPO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 76,شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني،الشقة 

رقم 6 - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.738 97

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  22 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

من  سهم    11 نقل  على  املوافقة 

قبل اميف القابضة إلى السيد بوعرفة 

 6 محسن والتعد0ل املقابل لللادتين 

و 7 من النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

الشكليات والصالحيات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 726 76.

351I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

MEDICOPALE 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

 MEDICOPALE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي تجزئة عاطف القطعة رقم 

  طريق ا0لوزار فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2450

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 شتنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDICOPALE

شبه   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

صيدلية

استيفاد وتصد0ر

التداول.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي تجزئة عاطف القطعة رقم 

  طريق ا0لوزار فاس - 31111 فاس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : التائب   بهية  السيد7 

حصة بقيلة 11.111  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التائب   بهية  السيد7 

االطلس  القد0م  السيمي   78 رقم 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  التائب   بهية  السيد7 

االطلس  القد0م  السيمي   78 رقم 

فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

نونبف   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 2938.

35 I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

TACA DAK
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

TACA DAK شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

و عنوان مقرها االآتلاعي حي املسيف7 

13 زنقة السطات رقم 8  - 73111 

الداجلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 21.

352I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

TACA DAK
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

TACA DAK شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي حي املسيف7 

13 زنقة السطات رقم 8  - 73111 

الداجلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 0نا0ر  212 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

- استغالل وتسييف فندق.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 16 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 21.

353I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

OCEAN PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

OCEAN PARTNERS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

ابراهيم اولد بيع رقم 78  حي ام 

التون�سي - 73111 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 673 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OCEAN PARTNERS

-توفيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

جدمات اليد العاملة.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ام  حي    78 رقم  بيع  اولد  ابراهيم 

التون�سي - 73111 الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املحجوب الغرابي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الغرابي  املحجوب  السيد 

عنوانه)ا) حي املسجد علار7 الداجلة 

ماري 73111 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الغرابي  املحجوب  السيد 

عنوانه)ا) حي املسجد علار7 الداجلة 

ماري 73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 889.

357I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

TACA DAK

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

TACA DAK  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املسيف7 

13 زنقة السطات رقم 8  - 73111 

الداجلة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة



2451 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

اكدر  مسيف آد0د للشركة السيد)7) 

ابراهيم كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 21.

355I

beta conseil

GLOBAL CAPITAL TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

GLOBAL 100.000 TRADE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

 BD  79 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 LALLA YACOUT N°3 COULOIR

 51 CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.38 877

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«311.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   711.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 7 1 76.

356I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

ALFA ZOULT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

ALFA ZOULT شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 
رقم 1  - 73111 الداجلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 713

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 غشت  في  3  املؤرخ 

املصادقة على :

 STE  (7( السيد  تفويت 

 CONCASSAGE OUED

حصة   EDDAHAB SARL - 911

  .111 أصل  من  اآتلاعية 

 STE  (7( السيد  لفائد7   حصة 

بتاريخ   -  GENEGLAFROID SARL

 3 غشت 2121.

 STE  (7( السيد  تفويت 

 CONCASSAGE OUED EDAHAB

أصل  من  اآتلاعية  حصة   -  11

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111
رشيد اوشن بتاريخ  3 غشت 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  7 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

شتنبف 2121 تحت رقم 727.

357I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

ALFA ZOULT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 
صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب
ALFA ZOULT شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االآتلاعي حي السالم 

رقم 1  - 73111 الداجلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 713

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  3 غشت 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدود7».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

شتنبف 2121 تحت رقم 727.
358I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

ALFA ZOULT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 
صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب
ALFA ZOULT  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 

رقم 1  - 73111 الداجلة املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 713

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تم تعيين  املؤرخ في  3 غشت 
مسيف آد0د للشركة السيد)7) اوشن 

رشيد كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

شتنبف 2121 تحت رقم 727.
359I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

PRESTIGE PELAGIC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

PRESTIGE PELAGIC شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي القسم 

I شارع عبد هللا بن علر رقم 5  - 

73111 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 68 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE PELAGIC

غرض الشركة بإ0جاز : - التصد0ر 

التسويق   ، النقل  البيع و الشراء،   ،

ملختلف أنواع األسلاك   و املنتوآات 

و  أولية  مواد  تجهيزات،  البحرية، 

بشكل عام كل ماله عالقة بالصناعة 

و التجار7 البحرية. .

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

I شارع عبد هللا بن علر رقم  القسم 

5  - 73111 الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد سعيد محبوب 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد سعيد محبوب 

حي القسم   رقم 6  73111 الداجلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد سعيد محبوب 

حي القسم   رقم 6  73111 الداجلة  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دآنبف 2121 تحت رقم 79  .

361I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود7

TACA DAK
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

شارع العركوب رقم  7727-1 

صندوق البف0د رقم 76 ، 73111، 

الداجلة املغرب

TACA DAK شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املسيف7 

13 زنقة السطات رقم 8  - 73111 

الداجلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) امباركة باكريم 

 51 أصل  من  اآتلاعية  حصة   51

حصة لفائد7  السيد )7) عبد الرحلن 

التامك بتاريخ 17 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 16 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 21.

36 I

beta conseil

GLOBAL CAPITAL TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

GLOBAL CAPITAL TRADE  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

 BD  79 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 LALLA YACOUT N° 3 COULOIR

 51 CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38 877

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  7  دآنبف  املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

FADIL HAMZA كلسيف آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 7 1 76.

363I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

STE AHBARI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي 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

STE AHBARI SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي فم اودي 
املركز اوالد امبارك  - 23111 بني 

مالل املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2379

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 - امبارك   اوالد  املركز  اودي  »فم 
23111 بني مالل املغرب» إلى »تجزئة 
املاللية رقم 72 مراب رقم  ) املساحة 
بني مالل    23111 بني مالل  م2)    2

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 123 .

367I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE PHARMACIE
TAMAGNOUNT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي 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

 STE PHARMACIE
  TAMAGNOUNT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي شارع 
تلكنونت رقم  2  بني مالل  بني 

مالل 23111 بني مالل املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
6 73

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم حذف   2121 نونبف    1 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

مقاول في العقار .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 126 .

365I

FNMCOMPTA

FERTAT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

FERTAT شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركب 

املجد, بلوك 7 , إقامة فادي رقم   - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 17985

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف    5 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

FERTAT  مبلغ  ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي مركب املجد, بلوك 

 91111  - رقم    فادي  إقامة   , 7

ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

التلويل.

مركب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

إقامة فادي رقم     , 7 بلوك  املجد, 

املغرب 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

ضيف  أبو  فردوس    السيد)7) 

  7 رقم   26 البوغاز زنقة  و عنوانه)ا) 

 (7( املغرب كلصفي  طنجة   91111

للشركة.



2453 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 6 7.

366I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

 H.M.F ARCHITECTE

DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 H.M.F ARCHITECTE DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5 

الطابق الثاني علار7 رقم 5  تجزئة 
راتلا شارع فلسطين  - 71111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  15  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 H.M.F : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ARCHITECTE DESIGN

مهندس   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

معلاري.

 5 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة    5 الطابق الثاني علار7 رقم 

 71111  - فلسطين   شارع  راتلا 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : حلز7  ملكاوي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حلز7  ملكاوي  السيد 

الد0ور   17 العرصة  درب  الزاوية 

الجداد  71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حلز7  ملكاوي  السيد 

الد0ور   17 العرصة  درب  الزاوية 

الجداد  71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9772  .

367I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RAHA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

RAHA BOIS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : عللية 

ليساسفة 7  رقم 17  االلفة - 

21231 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 7197 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  5  دآنبف  املؤرخ في 
RAHA BOIS شركة ذات املسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
عللية ليساسفة 7  رقم 17  االلفة 
- 21231 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
الحسابات  في  املسجلة  اللخسائر 
املقفلة في  3 ديسلبف 9 21 اكبف عن 
ثالثة أرباع رأس املال وبسبب املناخ 

االقتصادي الصعب للغا0ة.
و عين:

و  زرعة  زرعة    زهراء  السيد)7) 
عنوانه)ا) حي العالية زنقة37 رقم 23 
21231 الدار البيضاء املغرب  االلفة 

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي عللية   2121 دآنبف    5 بتاريخ 
 - االلفة    17 رقم    7 ليساسفة 

21231 الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  77 76.

368I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SOCIETE NOUVELLE
 UNION DES METAUX
MAROC SNUMM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE NOUVELLE UNION

 DES METAUX MAROC SNUMM
SARL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 37 زنقة 
آ0ت باعلران   - - الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.753

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 نونبف    6 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

املصادقة  تلت  القانون:  مقتضيات 

األسا�سي  القانون  هيكلة  إعاد7  على 

للشركة  

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761961.

369I

فيكتوغالوك

فيكتوغالوك
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيكتوغالوك

اقامة 0امنة شارع 0وسف ابن 

تاشفين رقم 36 مكرر ، 91111، 

TANGER MAROC

فيكتوغالوك شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

0امنة شارع 0وسف ابن تاشفين رقم 

36 مكرر - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92 65

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

مبلغ  الشريك الوحيد فيكتوغالوك  
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي اقامة 0امنة شارع 

 - مكرر   36 0وسف ابن تاشفين رقم 

91111 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

الحصول على الرجضة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

0امنة شارع 0وسف ابن تاشفين رقم 

36 مكرر - 91111 طنجة املغرب.
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و عين:

و  الداودي  سعيد    السيد)7) 

 92111 سبيتة  حومة  عنوانه)ا) 

 (7( كلصفي  املغرب  العرائش 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 7283.

371I

ripartners sarl

SORENOVA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

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

SORENOVA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 77  

زنقة عبد الرحلان الوازاني سيدي 

واصل - 76111 اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7759

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جويلي  ميلود   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   3.711

 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.211

سعد جويلي بتاريخ  2 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   27 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2177.

37 I

العامري العربي

KALLAT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

العامري العربي

ص.ب: 69  ، سيدي عابد، 

32111، الحسيلة املغرب

KALLAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: مركز بني 

حذ0فة - - الحسيلة املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.373

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

املصادقة  تلت  القانون:  مقتضيات 

األسا�سي  النضام  تحد0ث  على 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 6 .

372I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

كازاكوب ش.م.م

KAZACUBE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

 KAZACUBE SARL كازاكوب ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 زنقة 

سومية حي النخيل الطابق السادس 

مبنى SHZ 2 الشقة رقم 26 - 

21371 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 15 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 9 21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
«82 زنقة سومية حي النخيل الطابق 
السادس مبنى SHZ 2 الشقة رقم 26 
إلى  املغرب»  الدار البيضاء   21371  -
«82 زنقة سومية حي النخيل الطابق 
السادس مبنى SHZ 2 الشقة رقم 31 

- 21371 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 266 76.

373I

Sté quick bridge

KM SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
KM SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الخامس مكتب رقم 2 الطابق 
األول امللك املسمى هشيمي    - 

11 35 آرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SECURITE
غرض الشركة بإ0جاز : - جدمات 

األمن
- نقل امللتلكات.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

محلد الخامس مكتب رقم 2 الطابق 

 - هشيمي     املسمى  امللك  األول 

11 35 آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 مرزوك كوثر :  311 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 مرزوك منار :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 مرزوك كوثر عنوانه)ا) حي 

النكد  11 35 آرسيف املغرب.

السيد7 مرزوك منار عنوانه)ا) حي 

النكد  11 35 آرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 مرزوك كوثر عنوانه)ا) حي 

النكد  11 35 آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم  977/212.

377I

sofoget

PACIFIC DEMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

pacific demenagement شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي  القنيطر7 

الحي الصناعي بيف رامي 5  أ   7111   

القنيطر7  املغرب.

تغييف نشاط الشركة



2455 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56393

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغييف   2121 املؤرخ في  3 دآنبف 

نشاط الشركة من » نقل
»نقل  إلى  تصد0ر»  و  إستيفاد 

البضائع
 نقل

إستيفاد و تصد0ر
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 17 0نا0ر 

 212 تحت رقم 81815.

375I

sofoget

LEO TAALILT M.A
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
LEO TAALILT M.A شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  القنيطر7 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 7 - 7111  

القنيطر7  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5827 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LEO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAALILT M.A

نقل    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع 

اشغال عامة وأعلال البناء

كراء مواد البناء.

عنوان املقر االآتلاعي :  القنيطر7 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

  7111  -  7 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطر7  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111 السيد7  سومية بن عال :  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  111  : سومية بن عال  السيد7  

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7  سومية بن عال عنوانه)ا) 

املغرب 7111  القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7  سومية بن عال عنوانه)ا) 

املغرب 7111  القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم  8193.

376I

العامري العربي

BADS HYGIENE
إعالن متعدد القرارات

العامري العربي

ص.ب: 69  ، سيدي عابد، 

32111، الحسيلة املغرب

BADS HYGIENE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 32, زنقة 

العربية السعود0ة امزورن 32251 

الحسيلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 667

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  املؤرخ في  1 دآنبف 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي:  

تفويت السيد   : تلت املصادقة على 

حصة   511 البسلاكي  حفيظة   (7(

حصة   511 أصل  من  اآتلاعية 
لفائد7 السيد )7) ندى العزوزي 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

االنسة  تعيين  على:  املصادقة  تلت 

ندى العزوزي مسيف7 وحيد7 للشركة 

لفتف7 غيف محدد7

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   : 3 رقم  بند 
العزوزي  ندى  االنسة  تعتبف  ما0لي: 

غيف  لفتف7  للشركة  الوحيد7  املسيف7 

محدد7

على  0نص  الذي   : 6 رقم  بند 
العزوزي  ندى  االنسة  توقيع  ما0لي: 

هو الوحيد الذي 0لزم الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 29 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 582.

377I

Consultation internationale  6870  

AGRISAYSY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  Consultation internationale

6871
شارع محلد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 1  رقم 355 ، 11 21، الدار 

البيضاء املغرب

AGRISAYSY شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

تقاطع السكة الحد0د0ة و زنقة 7 2 

النواصر - 21711 الدار البيصاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

236169

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون  مارس   21    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGRISAYSY

و  آلع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

تحفيض و نقل و بيع املواد الفالحية 

الغيف املحولة.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 2 7 تقاطع السكة الحد0د0ة و زنقة 

البيصاء  الدار   21711  - النواصر 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد7 الرسام جد0جة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 الرسام جد0جة عنوانه)ا) 
 2 الطابق  مارس   2 شارع  زنقة   92

البيضاء  الدار   21711  3 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 الرسام جد0جة عنوانه)ا) 
 2 الطابق  مارس   2 شارع  زنقة   92

البيضاء  الدار   21711  3 الشقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل   21 تحت رقم 373893.

378I
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fiduconsejo

 A M NORD 

 CONSTRUCTION
ا م نور كونستف0كسيون

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

 A M NORD CONSTRUCTION 

ا م نور كونستف0كسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي احريق 

شارع املنزه 16 رقم 13 مرتيل - 

93111 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

287 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A M   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

NORD CONSTRUCTION ا م نور 

كونستف0كسيون.

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء أو تشييد متنوعة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
احريق شارع املنزه 16 رقم 13 مرتيل 

- 93111 مرتيل املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : البود0ري  عزبز  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : التخرفة  مو�سى  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البود0ري  عزبز  السيد 

مرتيل  ميلون  سيدي  شارع    3

93111 مرتيل املغرب.

السيد مو�سى التخرفة عنوانه)ا) 

شارع مو�سى ابن نصيف رقم22 مرتيل 

93111 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  البود0ري  عزبز  السيد 

مرتيل  ميلون  سيدي  شارع    3

93111 مرتيل املغرب

السيد مو�سى التخرفة عنوانه)ا) 

شارع مو�سى ابن نصيف رقم22 مرتيل 

93111 مرتيل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 63.

379I

FISCALITY CONSULTING CENTER

S.R.H.O CAR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

S.R.H.O CAR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املسيف7 2 

تجزئة العنبف   رقم ز/86 مراكش. - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.S.R.H.O CAR
كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات دون سائق.
عنوان املقر االآتلاعي : املسيف7 2 
 - تجزئة العنبف   رقم ز/86 مراكش. 

71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
111.  حصة  السيد سعد رباع :  

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد رباع عنوانه)ا) اقامة 
تاركة   16 شقة    6 علار7  سلمى 

مراكش. 71111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سعد رباع عنوانه)ا) اقامة 
تاركة   16 شقة    6 علار7  سلمى 

مراكش. 71111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9673  .
381I

DELTA SERVICE

CREMERIE NARJISS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

DELTA SERVICE
95 شارع مارسلطان ، 11 21، الدار 

البيضاء املغرب

CREMERIE NARJISS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 RUE 76 : وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 ENNARJESS BENJDIA - 20120

.CASABLANCA MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  9  شتنبف  املؤرخ في 

ذات  شركة   CREMERIE NARJISS

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    1.111.111

 RUE ENNARJESS  76 اإلآتلاعي 

 BENJDIA - 21 21 CASABLANCA

 ARRETل نتيجة   MAROC

.D’ACTIVITE

و عين:

و   fouad  lahlou السيد)7) 

 rue hassan seghir  78 عنوانه)ا) 

 28820 CASABLANCA maroc

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 rue  76 وفي   2121 شتنبف    9 بتاريخ 

 ennarjess benjdia RESIDENCE

 HOURIA 20120 casablanca

.maroc

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757776.

38 I

LUX IMMO

LUX IMMO
إعالن متعدد القرارات

LUX IMMO

1  شارع الحرية شقة 6 الطابق 3 ، 

21111، الدار البيضاء املغرب

LUX IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 1  شارع 

الحرية حي الزاس لورين الطابق 

3 الشقة رقم 6 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.326725
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 أبريل   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
القانونيين  ما0لي: في شخص ملتليها  
السيد أحلد بنشعو  الحامل لبطاقة 
  PH818538 الوطنية رقم  التعريف 
الحامل  الكنوني   محسن  السيد  و 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
BE887382     فوتت الشركة 3111   
حصة  لفائد7 السيد ألفريد أليسون 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  ستانلي 

1863257 7
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف الشكل القانوني للشركة
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
إستقالة مد0ري الشركة السيد أحلد 
و  الكنوني  محسن  السيد  و  بنشعو 

تعويضهلا بالسيد7 إ0لان العدك
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
من النظام    5 و  تغييف البنود  ;7;8 

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
القانوني:  الشكل   : رقم    بند 
الذي 0نص على ما0لي:  الشركة  ذات 
شريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

وحيد
بند رقم 7 : الحصص: الذي 0نص 
أليسون  ألفريد  السيد  ما0لي:  على 
ستانلي مساهم نقدا بلبلغ 311111 

درهم
بند رقم 8: رأس املال: الذي 0نص 
املال  رأس  تحد0د  تم  ما0لي:  على 
إلى  مقسلة  درهم   311111 بلبلغ 
3111 سهم ،كل سهم ب11 - درهم 
،مخصصة   3111 إلى  ،مرقلة من   

للسيد ألفريد آليسون ستانلي
الذي 0نص   : املد0ر   : 5 بند رقم 
على ما0لي: مد0ر7 الشركة هي السيد7 
إ0لان العدك و الشركة ملزمة فقط 

بتوقيعها الفردي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 756131.

382I

AUDICO

CONTACT UNION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .77

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

CONTACT UNION شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26، زنقة 

سقراط املعاريف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66699

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)7) صوفية  علور  تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   2.111

 (7( السيد  حصة لفائد7     11.111

علر براد7 بتاريخ 29 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 756783.

383I

AUDEC EXPERTISE

JONAPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

JONAPLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 79 زنقة 

آابر بن حيان الطابق 7 رقم  7 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 586 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .357.111»

  .511.111« إلى  درهم»    73.111»

مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 519 76.

387I

FLASH ECONOMIE

DAHANTEX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 DAHANTEX

رأسلالها:1000000,00 درهم

مقرها اإلآتلاعي: 3  زنقة ابن بابيك 

إقامة بابيك الطابق السفلي حي 

راسين -  الدار البيضاء 

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

نونبف   12 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2121 قرر :   

-حل الشركة  

دهان  هيثم  السيد  -تعيين 

كلصفي للشركة           

  1 كلم  في  التصفية  مقر  حدد   

الصناعية  املنطقة  الجد0د7  طريق 

ليساسفة -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757775.

385I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 BAMMOU FRERES

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تقليص هدف الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البف0د 1 3 الرئيسية 

الرشيد0ة ، 52111، الرشيد0ة 

املغرب

 BAMMOU FRERES TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 77 

شارع موالي علي الشؤيف بودنيب - 

52111 الرشيد0ة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 3295

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم حذف  0نا0ر  212    8 املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

بيع مواد البناء االشغال املختلفة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 37.

386I

GLOFID

CAP-PARK
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

CAP-PARK شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

   0نا0ر الطابق الشقة ر 69  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
786 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
CAP-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PARK
غرض الشركة بإ0جاز :  تاآر

بنا0ات مقاول عقاري 
مستورد تاآر الجللة.

75 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 -   69 ر  الشقة  الطابق  0نا0ر     

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : عبداملولى  سبيل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد سبيل عبداللطيف :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سبيل عبداملولى عنوانه)ا) 
  1 الشقة   E علار7  كتيف  بنو  زنقة 
الدارالبيضاء   21111 املولد  علار7 

املغرب.
عبداللطيف  سبيل  السيد 
عنوانه)ا) علار7 املولد إقامةE الشقة 
 21111 املعاريف  كتيف  بنو  زنقة   35

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سبيل عبداملولى عنوانه)ا) 
  1 الشقة   E علار7  كتيف  بنو  زنقة 
الدارالبيضاء   21111 املولد  علار7 

املغرب
عبداللطيف  سبيل  السيد 
عنوانه)ا) علار7 املولد إقامةE الشقة 
 21111 املعاريف  كتيف  بنو  زنقة   35

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 893 76.

387I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إ0نيل غرين باوور موروكو

ش.م.م بشريك منفرد

رأسلالها من 371.111.111 درهم

مارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 

محلد بن عبد هللا- برج

كريسطال 3، الطابق الثاني، املكتب 

ب5 

س.ت:  35619 – الهوية الجبائية: 

  8797782

بلوآب محضر 7  دآنبف 2121 

قرر الشريك الوحيد، ما 0لي:

 Werther( السيد   استقالة   -

من  إسبوزيتو    ويردر   (Esposito

مهامه كلسيف للشركة

 Paula(7السيد تعيين           -

باوال    (Cristina Riveros Pérez

كريستينا ريفيفوس بيف0ز من مواليد 5 

أبريل 977  تشيلية الجنسية وتحلل 

 P 3538967 رقم  السفر  آواز 

كلسيف7 للشركة

القيام  قصد  الصالحيات   -

باإلآراءات.

  9 بتاريخ  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  0نا0ر  212 

بالدار البيضاء تحت عدد 777 76.

388I

CABINET BAHMAD

SOCOPRIM
شركة املساهلة

حل شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

71111، مراكش املغرب

SOCOPRIM شركة املساهلة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع جالد 

ابن الوليد علار7 الرشادي رقم 3   - 

71111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.518 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 غشت 

SOCOPRIM  مبلغ  شركة املساهلة 

وعنوان  درهم   311.111 رأسلالها 

ابن  جالد  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 

 -    3 رقم  الرشادي  علار7  الوليد 

71111 مراكش املغرب نتيجة ل : تم 

اقرار وفا7 اثنين من املساهلين وتقرر  

حل الشركة:

شكل الشركة: شركة املساهلة

 311.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم

شارع  االآتلاعي:    املقر  عنوان 

جالد ابن الوليد علار7 الرشادي رقم 

3  مراكش

ابن  جالد  شارع  التصفية:   مقر 

  3 رقم  الرشادي  علار7  الوليد 

مراكش

سبب التصفية: قرار املساهلين

والعائلية   الشخصية  األسلاء 

لللصفين و عناوينهم:

السيد محلد الرشادي القاطن   -

ب زنقة القادسية فيال الرشادي الحي 

الشتوي مراكش..

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جالد ابن الوليد علار7 الرشادي رقم 

3   - 71111 مراكش املغرب. 

و عين:

و  الرشادي   محلد    السيد)7) 

فيال  القادسية  زنقة  عنوانه)ا) 

 71111 الشتوي   الحي  الرشادي 

مراكش املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

علار7  الوليد  ابن  جالد  شارع   :

الرشادي رقم 3  مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم  7 9  .

389I

FLASH ECONOMIE

ECO-ENVIRONNEMENT-

ETUDES
إعالن متعدد القرارات

ECO-ENVIRONNEMENT-

ETUDES

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها :311111 درهم

مقرها اإلآتلاعي:إقامة فضاء 

حد0قة اللة مريم رقم 15 الطابق 6 

شارع غسان كنفاني-فاس

رقم التقييد في السجل 

التجاري:59519

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

قرر   2121 أكتوبر    9 املؤرخ بتاريخ 

الشريك الوحيد ما 0لي

طريق  عن  الشركة  رأسلال  رفع 

الجاري  الحساب  مع  التعويض 

للشريك-

التقسيم الجد0د للحصص

السيد7 نزهة الغابي 3111 حصة 

اآتلاعية
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بلجلوع:3111 حصة اآتلاعية

السيد7  السابقة  املسيف7  إقالة 

آد0د  مسيف  تعيين  و  الغابي  نزهة 

السيد عبد الرحلان ازكاغ-

تغييف نشاط الشركة-

بعد  و  اإلدار7  اقتفاح  على  بناءا 

تحد0ث  0قرر  األجيف  التقرير  سلاع 

نشاط الشركة على النحو التالي :

مكتب دراسة التقنيات-

، ودعم تنفيذ  دراسة األثر البيئي 

ودراسات   ، البيئية  اإلدار7  أنظلة 

وتوصيات  املائية  املوارد  توصيات 

والدراسات   ، التشغيل  طريقة 

 ، الهيدرولوآية والهيدروآيولوآية 

والدراسات الجيولوآية والجيوتقنية 

، ورسم الخرائط وتطوير منطقة؛-

 ، املدنية  الهندسة  دراسات 

 ، الزراعة   ، القروية  الهندسة 

وشبكات  الشرب  مياه  إمدادات 

أنظلة  تصليم   ، الصحي  الصرف 

معالجة مياه الصرف الصحي ، إدار7 

النفا0ات -مساعد7 تقنية-

مساعد7 تقنية-

  5 و   10,7,6,3 الفصول  تعد0ل 

من النظام األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121 تحت رقم 3852

391I

FLASH ECONOMIE

GOURMET STORE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

 « GOURMET STORE «

شركة ذات مسؤولية محدود7

برأس مال :1،000،000.00 درهم 

املقر األسا�سي: 9 شارع عين حرود7 

-  البيضاء 

السجل التجاري :   765 2                 

التعريف الضريبي: 11296  

بلوآب محضر الجلع العام غيف 
العادي بتاريخ 15 0ونيو 2121 ، تقرر 

ما 0لي:

تعيين مسيف:

السيد  تعيين  العام  الجلع  قرر 

 ، الجنسية  مغربي   ، مغنوج  شكري 

بالدار    967 0ونيو  مواليد  2  من 

البيضاء ، تجزئة النورس الرقم  367 

دار بوعز7 ، وحامل للبطاقة الوطنية 

شركة  لـ  مسيف   ،  BE 7 5759 رقم 

لفتف7 غيف محدد7.

تفويض السلطة:

للسيد  العام  الجلع  منح  كلا 

التوقيع  صالحية  مغنوج  شكري 

إلى  باإلضافة   ، البنك  على  الفردي 

التي 0نص   
ً
الصالحيات األكثف شلوال

عليها النظام األسا�سي.

تم اإل0داع القانوني لدى املحكلة 

  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

0نا0ر  212 عدد تحت  332 76

39 I

YF CONSULTING SERVICES

BLOPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

BLOPROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 

شارع موالي عبد العزيز رقم 7 

إقامة موالي عبد العزيز - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BLOPROMO

منعش   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

عقاري

-أعلال و إنشاءات متنوعة

59 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

موالي عبد العزيز رقم 7 إقامة موالي 

القنيطر7    7111  - العزيز  عبد 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد عبد املجيد ابعال 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : ابعال  السيد عبدالواحد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املجيد ابعال عنوانه)ا) 

قصبة   19 قطاع  س   3979 الرقم 

القنيطر7    7111 القنيطر7  مهد0ة 

املغرب.

السيد عبدالواحد ابعال عنوانه)ا) 

قصبة   19 قطاع  س   3979 الرقم 

القنيطر7    7111 القنيطر7  مهد0ة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد املجيد ابعال عنوانه)ا) 

قصبة   19 قطاع  س   3979 الرقم 

القنيطر7    7111 القنيطر7  مهد0ة 

املغرب

السيد عبدالواحد ابعال عنوانه)ا) 

قصبة   19 قطاع  س   3979 الرقم 

القنيطر7    7111 القنيطر7  مهد0ة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 81979.

392I

FIDUCIAIREJAD

 EUROPALM TRANSPORT

sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 71111، مراكش

 EUROPALM TRANSPORT sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شطر 3 

حدائق الياسلين  رقم 36  الطابق 

األول تامنصورت  - 71111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EUROPALM TRANSPORT sarl

غرض الشركة بإ0جاز : -مقاول في 

نقل البضائع لفائد7 الغيف

والدولي  الوطني  البفي  -النقل 

للبضائع لفائد7 الغيف

-إدار7 علليات جدمة الرسائل.

 3 شطر   : عنوان املقر االآتلاعي 

الطابق    36 رقم  حدائق الياسلين  

71111 مراكش   - األول تامنصورت  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : ادري�سي  املختار  موالي  السيد 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

 511   : ادري�سي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ادري�سي  املختار  موالي  السيد 

أي  حرف  األول  الشطر  عنوانه)ا) 
71111 مراكش  تامنصورت   78 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  ادري�سي  هشام  السيد 

 78 رقم  أي  حرف  األول  الشطر 

تامنصورت 71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

ادري�سي  املختار  موالي  السيد 

أي  حرف  األول  الشطر  عنوانه)ا) 
71111 مراكش  تامنصورت   78 رقم 

املغرب

عنوانه)ا)  ادري�سي  هشام  السيد 

 78 رقم  أي  حرف  األول  الشطر 

تامنصورت 71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9669  .

393I

CABINET BAHMAD

LIBERTE BUS
شركة املساهلة

حل شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

71111، مراكش املغرب

LIBERTE BUS شركة املساهلة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5  زنقة 

سوريا علار7 الرشادي آليز  - 

71111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6687

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 غشت 

شركة املساهلة LIBERTE BUS  مبلغ 
وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 
سوريا  زنقة    5 اإلآتلاعي  مقرها 

 71111  - آليز   الرشادي  علار7 

بتاريخ   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

تم اقرار وفا7 احد   2121 غشت   3 

املساهلين و تقرر حل الشركة:

شكل الشركة: شركة املساهلة

رأسلال  مبلغ  درهم1.111  

الشركة: 
زنقة    5 عنوان املقر االآتلاعي:  

سوريا علار7 الرشادي آليز مراكش.
سوريا  زنقة    5 التصفية:  مقر 

علار7 الرشادي آليز مراكش.

سبب التصفية: قرار املساهلين

والعائلية   الشخصية  األسلاء 

لللصفين و عناوينهم:

السيد محلد الرشادي القاطن   -

ب زنقة القادسية فيال الرشادي الحي 

الشتوي مراكش.
زنقة    5 و حدد مقر التصفية ب 

 - آليز   الرشادي  علار7  سوريا 

71111 مراكش املغرب. 

و عين:

و  الرشادي   محلد    السيد)7) 
فيال  القادسية  زنقة  عنوانه)ا) 

 71111 الشتوي   الحي  الرشادي 

مراكش املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 5  زنقة سوريا علار7 الرشادي آليز 

مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 71 9  .

397I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IZAWINTRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°79

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE IZAWINTRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

موالي امحلد الخنك الرشيد0ة  - 

52111 الرشيد0ة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .111.111»

  . 11.111« إلى  درهم»    11.111»

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم  28/212.

395I

EXPERTO

OB COM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

EXPERTO

17 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 1111 ، الرباط 

املغرب

OB COM SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 21 ، زنقة 

أكللان سيدي علي ، شقة .2 ، 

أكدالـ  الرباط . - 1191  الرباط 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 32755

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 0وليوز 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
«21 ، زنقة أكللان سيدي علي ، شقة 

.2 ، أكدال ـ الرباط . - 1191  الرباط 
، رقم  ، زنقة الكرم  إلى »    املغرب» 

  1 11  - الرباط  ـ  الرياض  حي   ،7

الرباط  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1765  .

396I

fiduciaire amaali sarl  ائتلانية امعلي ش.م.م

انهاء عقد التسيير الحر شرفي 
حنان

انتهاء عقد تسييف حرألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون)

انتهاء عقد التسييف الحر لألصل 
تجاري

انهاء عقد التسييف الحر شرفي حنان

الحر  التسييف  عقد  على  بناًء 

املبفم بين   2121 0ونيو   25 املؤرخ في 

 (7( جد0جة بوال الحامل   : السيد)7) 

 25 13 ج  رقم  الوطنية  للبطاقة 

)بصفته)ا) مالك)7) لألصل التجاري)  

فاطلة   بنعلر  :ا0ت  السيد)7)  و 

للبطاقة الوطنية رقم ج   (7( الحامل 

278911 )بصفته)ا) مالك)7) لألصل 

التجاري)  و السيد)7) : حنان شرفي

الحامل )7) للبطاقة الوطنية رقم 

ج م 6266 

بالعنوان  مسيفا)7)  )بصفته)ا) 

الكائن  التجاري  لألصل  حرا)7)) 

حي    19 بلوك   236 رقم  بالعنوان 

اكاد0ر   81131  - اكاد0ر  الشرف 
التجاري  بالسجل  املغرب و املسجل 

إنهاء  تم  باكاد0ر  التجارية  باملحكلة 

هذا العقد بحلول األآل املحدد بين 

الطرفين

397I



2461 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

MAROC CONDUITE PROFESSIONNELLE

ASMAA TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ASMAA TOURISME sarl

687 ، شارع محلد السادس آليلة 

3 قرية الجلاعة البيضاء ، 21731، 

الدار البيضاء املغرب

asmaa tourisme شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 687 ، 

شارع محلد السادس آليلة 3 قرية 

الجلاعة البيضاء - 21731 البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 86 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 0ونيو  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) إبراهيم أصبان 

حصة اآتلاعية من أصل    3.111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    3.111

عبد الرحيم  أصبان بتاريخ  1 0ونيو 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0ونيو 2121 تحت رقم 1 7355.

398I

عزيز انفوح

 ENTRETIENT DE BATIMENT

ET OUVRAGES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52211، 

ارفود املغرب

 ENTRETIENT DE BATIMENT ET

OUVRAGES شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 71  

موالي الحسن أرفود - 52211 أرفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ENTRETIENT DE BATIMENT ET

.OUVRAGES

أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

علومية مختلفة و البناء.

  71  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

موالي الحسن أرفود - 52211 أرفود 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

7.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

 6.911   : علر  بلحسان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد بلحسان سليلان :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحسان  علر  السيد 
 52211 زنقة العيون الحي الجد0د  

أرفود املغرب.

بلحسان  سليلان  السيد 
زنقة العيون الحي الجد0د   عنوانه)ا) 

52211 أرفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بلحسان  علر  السيد 
 52211 زنقة العيون الحي الجد0د  

أرفود املغرب

بلحسان  سليلان  السيد 
زنقة العيون الحي الجد0د   عنوانه)ا) 

52211 أرفود املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 17 0نا0ر 

 212 تحت رقم  .

399I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société MKMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL  9

 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «

 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC

Société MKMED TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 29شارع 

علر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة  - 91111 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. Société MKMED TRANS

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البفي الوطني والدولي للبضائع.

29شارع   : عنوان املقر االآتلاعي 

علر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة  - 91111 طنجة  املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحسن  بن  آعفر  السيد 

السعيدي  :  511 حصة بقيلة 11  

درهم للحصة .

511 حصة    : السيد احلد زهيف  

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن  بن  آعفر  السيد 

البفانص2  عنوانه)ا)  السعيدي  

بن  محلد  شارع  الياسلين  تجزئة 

طنجة    91111 طنجة    22 حلو رقم 

املغرب .

عنوانه)ا)    زهيف   احلد  السيد 

قاِدس      111 اسبانيا   قاِدس  

اسبانيا .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الحسن  بن  آعفر  السيد 

البفانص2  عنوانه)ا)  السعيدي  

بن  محلد  شارع  الياسلين  تجزئة 

طنجة    91111 طنجة    22 حلو رقم 

املغرب 

عنوانه)ا)    زهيف   احلد  السيد 

قاِدس      111 اسبانيا   قاِدس  

اسبانيا 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238721.

711I

ESPACE CONSULTING

C3P
إعالن متعدد القرارات

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  1

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

C3P »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: قطعة 

522, املحل رقم  , تجزئة الوفاء 

7, طريق صفرو,  - 31111 فاس 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.526 7
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 نونبف   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 
قبول  و  الحصص  تفويت  ما0لي: 
املصادقة  تلت  لقد  آد0د:  شريك 
طرف  من  حصة   571 تفويت  على 
و571   89975Z السيد النلر محلد 
حصة من طرف السيد7 فومينا ماريا 
الى السيد قشيح ادريس   25631CD
وتم  حصة،    181 مجلوعه  ما  أي 

قبول هذا األجيف كشريك آد0د.
على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 
ما0لي:  إستقالة كل املسيف0ن و تعيين 
كل  إستقالة  بعد   : آدد  مسيف0ن 
مسيف0ن آدد:   3 املسيف0ن تم تعيين 
السيد  أمالل ربيع ، السيد7 طاهري 
علوي غزالن  و السيد7  زنطار سليف7 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي:  
تم تحيين توزيع رأس املال كالتالي:* 
حصة,   571 ربيع  امالل   : السيد 
 571 *السيد7 طاهري علوي غزالن 
 571 عزوزي علر   : *السيد  حصة, 
 571 بناني محسن   : *السيد  حصة, 
واريتني  بوزيان   : *السيد  حصة, 
عراقي   : *السيد7  حصة,   571 نبيل 
*السيد  حصة,   571 حسيني كريلة 
حصة,   571 السالم  شهبارعبد   :
*السيد : ادري�سي توزاني ولعالي محلد 
البوشيخي   : *السيد  حصة,   571
الربيعي   : *السيد7  حصة,  علر571 
الكرش   : *السيد  571 حصة,  مليكة 
مصطفى 571 حصة, *السيد : عراقي 
شا0ك   : *السيد7  حصة,   571 سعد 
مرون   : *السيد  حصة,   571 فتيحة 
مفتاح   : *السيد  حصة,   571 0ونس 
هشام 571 حصة, *السيد : ميلودي 
مرشد   : *السيد  حصة,   571 فاضل 
بوبكر 571 حصة, *السيد : ودغيفي 
 : 571 حصة, *السيد7  محلد 0ونس 
571 حصة, *السيد  اوموس سعيد7 

 : *السيد  571 حصة,  رامي ادريس   :

 : 571 حصة, *السيد7  عطار شكيب 

171  حصة,  *السيد7  طريبق رآاء 

: زنطار سليف7 171  حصة, *السيد : 

قشيح ادريس 181  حصة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  259/12.

71 I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

SFT4
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 

مكتب رقم   شارع ابراهيم روداني 

م.ج فاس ، 31111، فاس املغرب

SFT7 شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 766 

بلوك س حي الوفاق طريق عين 

السلن زواغة العليا فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

658 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.SFT7 : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

اعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النجار7 و نجار7 االملنيوم.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

766 بلوك س حي الوفاق طريق عين 

 31111  - السلن زواغة العليا فاس 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : رفعي  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد رفعي عنوانه)ا)  7  
2 زنقة    تجزئة العنبف7 س  الطابق 

  زواغة فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سعيد رفعي عنوانه)ا)  7  
2 زنقة    تجزئة العنبف7 س  الطابق 

  زواغة فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 338.

712I

فيديسيف بسلة شركة دات املسؤولية املحدود7 دات 

الشريك الوحيد

ماروك بيست ميكانيك 

ووركشوب
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديسيف بسلة شركة دات 

املسؤولية املحدود7 دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثلان زنقة 2  رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 21771، 

الدار البيضاء املغرب

ماروك بيست ميكانيك ووركشوب  

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 216 

أبو زيد دادو�سي الطابق   املعاريف - 

27111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 5357

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف    5 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد ماروك بيست 

مبلغ رأسلالها  ميكانيك ووركشوب   

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

أبو زيد دادو�سي   216 اإلآتلاعي رقم 

الدار   27111  - املعاريف  الطابق   

ظروف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اقتصاد0ة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 216 

أبو زيد دادو�سي الطابق   املعاريف - 

27111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

تاوزري  عبدالرزاق   السيد)7)  

حلز7  إقامة  ليساسفة  عنوانه)ا)  و 

الدار   21 91  3 الطابق    8 شقة 

البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761952.

713I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLOUD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

775, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

CLOUD SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 3، زنقة 

ادي الحراك شارع عبد املومن - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2582 5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  22 دآنبف  املؤرخ في 

ذات  شركة   CLOUD SERVICES

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

 25.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 ،3 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 

زنقة ادي الحراك شارع عبد املومن 

املغرب  البيضاء  الدار   21111  -

نتيجة لعدم وآود إمكانيات أو فرص 

لتحقيق الهدف االآتلاعي.

و عين:

السيد)7) طارق   آنتي و عنوانه)ا) 

71 ، شارع الزرقطوني 21111 الدار 

البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

3، زنقة  وفي   2121 22 دآنبف  بتاريخ 

 - املومن  عبد  شارع  الحراك  ادي 

21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 912 76.

717I

FLASH ECONOMIE

BADAOUI ESPACES VERTS
إعالن متعدد القرارات

BADAOUI ESPACES VERTS

شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها:11111  درهم

مقرها اإلآتلاعي:زنقة سلية إقامة 

شهرزاد 3،الطابق 5 رقم 22 بامليي 

-الدار البيضاء

 RC : 397651 /IF : 25092701/

ICE : 002040701000080

العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

دآنبف  بتاريخ  2  املؤرخ  اإلستثنائي 

2121 قرر الشركاء ما 0لي

حصة   311 املوافقة على تفويت 
محلد  السيد  لفائد7  اآتلاعية 

ملريني-
الصلد  عبد  السيد  سيظل 
البداوي املسيف الوحيد للشركة و من 
ناحية أجرى تعاقدت الشركة بتوقيع 
مشتفك للسيد عبد الصلد البداوي و 

السيد محلد ملريني-
من   33 )8،7و  الفصول  تعد0ل 
املتعلقة  للشركة  األسا�سي  النظام 
تعيين  و  املال  رأس  و  باملساهلات 

املسيف0ن)-
صياغة  إعاد7  العام  الجلع  قرر 
في  ليأجذ  للشركة  األسا�سي  النظام 
الوضع  و  الحصص  تفويت  االعتبار 
الجد0د للشركة باعتبارها شركة ذات 
مسؤولية محدود7 متعدد7 األعضاء-
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 579 76
715I

س-اطلس

SLASSI MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم  7 ، 23111، بني مالل 
املغرب

SLASSI MOHAMED شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : الرقم 
3 الطابق االول علار7 العزيري 

شارع 21 غشت  - 23111 بني مالل 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6163
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
ذات  شركة   SLASSI MOHAMED
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111  درهم 

 3 الرقم  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

شارع  العزيري  علار7  االول  الطابق 

21 غشت  - 23111 بني مالل املغرب 

نتيجة اللتوقف تام لنشاط الشركة.

و عين:

و  اسال�سي  محلد   السيد)7) 

 62 رقم   12 تجزئة الخيام  عنوانه)ا) 

تلار7    2111 تلار7  االنبعاث  حي 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 3 وفي الرقم   2121 نونبف   31 بتاريخ 

شارع  العزيري  علار7  االول  الطابق 

21 غشت  - 23111 بني مالل املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 0نا0ر 

 212 تحت رقم 5 .

716I

hydro graine d’or

HYDRO GRAINE D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

hydro graine d›or

 hay el jadid rue 2 N 5 ، 87000،

jerada maroc

Hydro Graine d›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 hay el وعنوان مقرها اإلآتلاعي

jadid rue 2 N - 51 Jerada Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Hydro : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.Graine d’OR

 gestion  : غرض الشركة بإ0جاز 

 des exploitations agricoles et

.machinismes agronomiques

 hay el  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

.jadid rue 2 N - 51 Jerada Maroc

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AZOUGGAGH السيد 

 hay ibn عنوانه)ا)   Mohammed

.rochd 101 Jerada Maroc

 RBIGUI Mohammed السيد 

 hay el jadid N 51 rue 2 (عنوانه)ا

.Jerada Maroc

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 AZOUGGAGH السيد 

 hay ibn عنوانه)ا)   Mohammed

rochd  101 JERADA Maroc

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم  27.

717I

ESPACE CONSULTING

O’PARA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  1

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

O’PARA شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : املحل 
رقم 2, العلارD 7 ,إقامة رحاب فاس, 

شارع عالل بن عبد هللا, املد0نة 

الجد0د7, - 31111  فاس املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53127

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبف   27 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   O’PARA

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

 ,2 رقم  املحل  اإلآتلاعي  مقرها 

شارع  ,إقامة رحاب فاس,   D العلار7 

املد0نة الجد0د7,  عالل بن عبد هللا, 

- 31111  فاس املغرب نتيجة اللحل 

املسبق للشركة.

و عين:

و  بوزيان  شيلاء    السيد)7)  

عنوانه)ا)  فاس 31111  فاس املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 27 نونبف 2121 وفي املحل رقم 

2, العلارD 7 ,إقامة رحاب فاس, شارع 

عالل بن عبد هللا, املد0نة الجد0د7, - 

31111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  266/12.

718I

STE FIACCOF 

STE UNICUZINA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE UNICUZINA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 3   

ا تجزئة رياض الياسليت 3 طريق 

عين الشقف - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNICUZINA

محل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

لالغراض املنزلية االشغال املختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 3   ا 

تجزئة رياض الياسليت 3 طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 951   : الدرعاوي  آلال  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد فؤاد الدرعاوي :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد آلال الدرعاوي عنوانه)ا) 

عين  طريق  فضيلة    تجزئة   82

الشقف 31111 فاس املغرب.

الدرعاوي عنوانه)ا)  السيد فؤاد 

بلوك د املرآة واد   12 زنقة   37 رقم 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد آلال الدرعاوي عنوانه)ا) 

عين  طريق  فضيلة    تجزئة   82

الشقف 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 357.

719I

STE FIACCOF 

 STE CAFE MOUNIA

CANNES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE CAFE MOUNIA CANNES

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 27 قصار7 

االستقالل البطحاء - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CAFE MOUNIA CANNES

غرض الشركة بإ0جاز : مقهى.

 27  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

قصار7 االستقالل البطحاء - 31111 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حلز7 الربعي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : وعصم  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الربعي  حلز7  السيد 
  6 5 رقم   19 بلوك  عين العاطي  1 

الرشيد0ة 21111 املغرب.

عنوانه)ا)  وعصم  محلد  السيد 

الفتح   حي   9 الشقة   225 العلار7 

الرباط 1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الربعي  حلز7  السيد 
 6 5 رقم   19 بلوك  عين العاطي  1 

21111 الرشيد0ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 353.

7 1I

N2M CONSEIL-SARL

HYPNOTIC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

HYPNOTIC شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي اوالد 

ميلون شارع 51 رقم  1 - 62111 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 32 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HYPNOTIC

- استيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

و تصد0ر.
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بيع و توزيع الفحم النفآيلة و   -
مستلزماتها.

: حي اوالد  عنوان املقر االآتلاعي 
 62111  - رقم  1   51 ميلون شارع 

الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : محلد  اوسالمي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
511 حصة    : السيد ازيرار صالح 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوسالمي محلد عنوانه)ا) 
 17 رقم  الرياض  شارع  الكندي  حي 

62111 الناظور املغرب.
حي  السيد ازيرار صالح عنوانه)ا) 
51 رقم   62111  اوالد ميلون زنقة 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  محم  اوسالمي  السيد 
 17 رقم  الرياض  شارع  الكندي  حي 

62111 الناظور املغرب
حي  السيد ازيرار صالح عنوانه)ا) 
51 رقم   62111  اوالد ميلون زنقة 

الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم 6  .

7  I

COMPTABLE

ZIWIT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
ziwit شركة ذات املسؤولية 
املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 علار7 
9 مركب موالي اسلاعيل املد0نة 

الجد0د7 مكناس - 51111 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329 3
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  1  دآنبف  املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
ziwit  مبلغ رأسلالها 11.111  درهم 
علار7   23 وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
املد0نة  اسلاعيل  موالي  مركب   9
مكناس   51111  - الجد0د7 مكناس 
املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 23 علار7 
املد0نة  اسلاعيل  موالي  مركب   9
مكناس   51111  - الجد0د7 مكناس 

املغرب. 
و عين:

و  بومد0ان  0ونس   السيد)7) 
مركب موالي   9 علار7   23 عنوانه)ا) 
مكناس  الجد0د7  املد0نة  اسلاعيل 
 (7( 51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 2 .

7 2I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOCIETE TAMAZMOUT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
SOCIETE TAMAZMOUT شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 

الصناعي، وآد7 - 61111 وآد7 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7379

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبف   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صفوان   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   251 الجابري 

أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 

وئام بنشيكار بتاريخ 12 نونبف 2121.

سعدالد0ن   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   251 الجابري 

أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 

وئام بنشيكار بتاريخ 12 نونبف 2121.

تفويت السيد )7) آليلة الجابري 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   211

111.  حصة لفائد7  السيد )7) وئام 

بنشيكار بتاريخ 12 نونبف  212.

أمينة الجابري   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   211

111.  حصة لفائد7  السيد )7) وئام 

بنشيكار بتاريخ 12 نونبف 2121.

عالم  حورية   (7( السيد  تفويت 

51 حصة اآتلاعية من أصل 111.  

حصة لفائد7  السيد )7) وئام بنشيكار 

بتاريخ 12 نونبف 2121.

)7) فدوى الجابري  تفويت السيد 

51 حصة اآتلاعية من أصل 111.  

حصة لفائد7  السيد )7) وئام بنشيكار 

بتاريخ 12 نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    3 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 37 .

7 3I

مكتب الحسابات ح ل

MSAADI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل

21 شارع الداجلة الطابق االول قرية 

الجلاعة ، 21731، الدار البيضاء 

املغرب

MSAADI BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  6 محج 

اللة 0اقوت الرقم 39 الطابق االول - 

21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MSAADI BUILDING

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري .

:  6 محج  عنوان املقر االآتلاعي 

اللة 0اقوت الرقم 39 الطابق االول - 

21111 البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد غنامي رضوان  

21 شارع حسان بن تابت حي الزهراء 

11 26 برشيد املغرب.
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عبدالرزاق  ملساعدي  السيد 
آلوحة  شراكي  دوار  عنوانه)ا) 

26511 بن احلد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  السيد غنامي رضوان  
21 شارع حسان بن تابت حي الزهراء 

11 26 برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 691 76   .

7 7I

Oussama Fadil

KARAMI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Oussama Fadil
 Rue 107 n16 Ain chok ، 20000،

Casablanca Maroc
KARAMI BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 76 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78623 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KARAMI BUSINESS
جياطة   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

املالبس

- االستيفاد و التصد0ر .

76 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

 6 الشقة رقم   2 الزرقطوني الطابق 

21111 الدار البيضاء   الدار البيضاء 

املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : 0اسين  كرامي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0اسين  كرامي  السيد 

 9 رقم   71 ا زنقة  بلوك   7 املكانسة 

البيضاء  الدار   21111 الشق   عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  0اسين  كرامي  السيد 

 9 رقم   71 ا زنقة  بلوك   7 املكانسة 

البيضاء  الدار   21111 الشق   عين 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 989 76.

7 5I

ficof

STATION EL MOLK
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

STATION EL MOLK شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملك 

كلال طريق الجزائر - 61111 وآد7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36719

 18 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STATION EL MOLK

محطة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الوقود.

ملك   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

61111 وآد7  كلال طريق الجزائر - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : رشيد  طالبي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طالبي رشيد عنوانه)ا) حي 

وآد7   61111  8 الربيع زنقة الكراز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد طالبي رشيد عنوانه)ا) حي 

وآد7   61111  8 الربيع زنقة الكراز 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 237.

7 6I

SDCF CONSEIL

GOLDEN PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca Maroc

GOLDEN PRODUCTION   شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  212 شارع 

عبد املومن رقم 5 , صندوق البف0د 

21361 - الدار البيضاء - 21361 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 363

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  28 دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) جداج   

الهام  كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 581 76.

7 7I

ACO CONSULTING

WANA MONEY
تعيين متصرفين

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

WANA MONEY »شركة  

املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

الكولين -2 سيدي معروف  - 91 21   

الدار البيضاء املغرب.
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»تعيين متصرفين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.387975
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نونبف 2121 تقرر تعيين 
املالية  السنوات  جالل  متصرفين 

التالية: 
2121-212 -2122-2123-  -

2127-2125
األشخاص الطبيعيون: 

  Nizar BOUGUILA السيد)7) 
والكائن  متصرف  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) ب: 9، زنقة محلد تيلور - 

تونس تونس
امللثل   ( االعتباريون  األشخاص 

الدائم): 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 59 762.

7 8I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 RIFI ABDELLATIF
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 7211 ، سيدي سليلان 

املغرب
 RIFI ABDELLATIF TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي توطين: 
مكتب رقم 3 إقامة الياسلين 25 
بولفار يعقوب املنصور  - 7111  

القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5833 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIFI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ABDELLATIF TRANSPORT

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السلع.

توطين:   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 25 الياسلين  إقامة   3 رقم  مكتب 

  7111  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبداللطيف شلس :  711 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : شلس  ماآد7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد محلد شلس :  211 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : السيد عبدالسالم شلس 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شلس  عبداللطيف  السيد 
االداري  الحي  األمن  شارع  عنوانه)ا) 
سليلان  سيدي    7211 رقم    

املغرب.

السيد7 ماآد7 شلس عنوانه)ا) 

سيدي    7211 االمن  شارع   87

سليلان املغرب.

عنوانه)ا)  شلس  محلد  السيد 

سيدي    7211   7 شارع االمن رقم 

سليلان املغرب.

شلس  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع االمن رقم 7  7211  

سيدي سليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

شلس  عبداللطيف  السيد 
االداري  الحي  األمن  شارع  عنوانه)ا) 
سليلان  سيدي    7211 رقم    

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.
7 9I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

MAZARIE BADRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

 MAZARIE BADRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

تارودانت مجلع ابراج طنجة بلوك 
6 رقم 3  مكرر - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   975

 23 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAZARIE BADRA SARL AU
تجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
واستغالل  الفالحية  املنتوآات 
املنشآت والضيعات الفالحية - صنع 

وتحويل املنتوآات الفالحية.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
بلوك  ابراج طنجة  تارودانت مجلع 
طنجة   91111  - مكرر    3 رقم   6

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الرحلان  عبد  عامو  اد  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحلان  عبد  عامو  اد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة احلد شوقي الطابق 3 
شقة رقم 3  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

الرحلان  عبد  عامو  اد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة احلد شوقي الطابق 3 

شقة رقم 3  91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
تحت رقم   - بتاريخ  التجارية بطنجة  

.555
721I

MOGADOR GESTION

B-TEL BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

B-TEL BUREAUTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

اكوماد مركز اقرمود   اقليم 77111 
الصوير7 املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7895
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  شتنبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
اقليم  اقرمود    مركز  اكوماد  »دوار 
»رقم  إلى  املغرب»  الصوير7   77111
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آوهر7  اقامة  العقبة  شارع   23

موكادور  - 77111 الصوير7  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالصوير7  بتاريخ 2  0نا0ر 

 212 تحت رقم  19/212.

72 I

ACO CONSULTING

WANA MONEY

تعيين متصرفين

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

WANA MONEY »شركة  

املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

الكولين -2 سيدي معروف  - - الدار 

البيضاء  املغرب.

»تعيين متصرفين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.387975

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2121 شتنبف   31 في  املؤرخ 

السنوات  جالل  متصرفين  تعيين 

املالية التالية: 

2121-212 -2122-2123-  -

2127-2125

األشخاص الطبيعيون: 

حلداني  صفاء  السيد)7) 

والكائن  متصرفة  بصفته)ا) 

عنوانه)ا) ب: آنان كاليفورني-علار7 

الياقوت 3 - طابق 7 - شقة -7  عين 

الشق - الدار البيضاء املغرب

امللثل   ( االعتباريون  األشخاص 

الدائم): 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 61 762.

722I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE MOUL

LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE MOUL LOGISTIQUE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الباهية 

رقم 9 مكرر سيدي قاسم - 6111  

سيدي قاسم املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 79

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 دآنبف 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 SOCIETE MOUL الوحيد  الشريك 

مبلغ    LOGISTIQUE SARL AU

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

 9 مقرها اإلآتلاعي حي الباهية رقم 

مكرر سيدي قاسم - 6111  سيدي 

بسبب   : ل  نتيجة  املغرب  قاسم 

صعوبات مالية و ركود القطاع بسبب 

الجائحة.

 9 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

 - قاسم  سيدي  الباهية  حي  مكرر 

6111  سيدي قاسم املغرب. 

و عين:

و  املخيزني  فؤاد   السيد)7) 

9  حي الباهية سيدي  عنوانه)ا) رقم 

سيدي قاسم املغرب    6111 قاسم 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

دآنبف 2121 تحت رقم 537.

723I

office notarial

OCEANIC X CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

OCEANIC X CHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 

البيضاء، 6  شارع الجيش امللكي - 

21131 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21 5 نونبف    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اللطيف   عبد   (7( السيد  تفويت 

حسبو 1.511  حصة اآتلاعية من 

السيد  5.111  حصة لفائد7   أصل 

)7) دنيا حسبو و صوفيا حسبو بتاريخ 

9  نونبف 5 21.

نجية منصور   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   2. 11

 (7( السيد  لفائد7   حصة    5.111

دنيا حسبو و صوفيا حسبو بتاريخ 9  

نونبف 5 21.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 5 21 تحت رقم 723 1159.

727I

FIDASSURCO

WILD FISH

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

WILD FISH شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 

لودا0ة سعاد7 - 71111 مراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WILD  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.FISH

تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السلك

 إستيفاد وتصد0ر  .

محل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

مراكش    71111  - سعاد7  لودا0ة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد مجدول 0اسين  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد مجدول 0اسين  

726 71111 مراكش  2 ا رقم  مسيف7 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد مجدول 0اسين  

726 71111 مراكش  2 ا رقم  مسيف7 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 753.

725I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

ARAGANT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

79 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 91111، طنجة املغرب

ARAGANT شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77، شارع 

الحسن الثاني، الطابق 5، الشقة 

22 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ARAGANT

غرض الشركة بإ0جاز :  

الواقية  لللواد  التحويلية  الصناعة 

للطب و الصناعة؛

و بصفة عامة، املساهلة املباشر7 
آليع  في  للشركة  املباشر7  الغيف  أو 
العلليات التجارية، املالية،  العقارية 
املنقولة أو الغيف املنقولة و في آليع 
الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 
املرتبطة بالنشاط االآتلاعي للشركة 
أو بأي نشاط مشابه أو ملحق يعطي 

أفضلية لتطور الشركة.
عنوان املقر االآتلاعي : 77، شارع 
الحسن الثاني، الطابق 5، الشقة 22 

- 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : الجليل   عبد  املرني�سي  السيد 
511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة
  11   : سيهام  بلعو�سي  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  11   : مامون  املرني�سي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  11   : ادريس  املرني�سي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  11   : السيد7 املرني�سي 0اسلين 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  11   : 0انيس  املرني�سي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الجليل   عبد  املرني�سي  السيد 
الوال0ات  شارع   ،73 عنوانه)ا) 
طنجة   91111 مرشان  املتحد7، 

املغرب.
السيد7 بلعو�سي سيهام عنوانه)ا) 
73، شارع الوال0ات املتحد7، مرشان 

91111 طنجة املعرب.
السيد املرني�سي مامون عنوانه)ا) 
73، شارع الوال0ات املتحد7، مرشان 

91111 طنجة املغرب.
السيد املرني�سي ادريس عنوانه)ا) 
73، شارع الوال0ات املتحد7، مرشان 

91111 طنجة املغرب.
0اسلين  املرني�سي  السيد7 
الوال0ات  شارع   ،73 عنوانه)ا) 
طنجة   91111 مرشان  املتحد7، 

املغرب.

السيد املرني�سي 0انيس عنوانه)ا) 
73، شارع الوال0ات املتحد7، مرشان 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الجليل   عبد  املرني�سي  السيد 
الوال0ات  شارع   ،73 عنوانه)ا) 
طنجة   91111 مرشان  املتحد7، 

املغرب
السيد املرني�سي مامون عنوانه)ا) 
مرشان  شارع الوال0ات املتحد7،   73

91111 طنجة املغرب
السيد املرني�سي ادريس عنوانه)ا) 
73، شارع الوال0ات املتحد7، مرشان 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238779.

726I

REAL OFFICE SARL

BOUNI GLOBAL OPTICAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 BOUNI GLOBAL OPTICAL

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
0وسف بن تاشفين، اقامة االطلسية 
مارينا، رقم  -1A - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUNI GLOBAL OPTICAL
غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر و تجار7 النظارات.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
0وسف بن تاشفين، اقامة االطلسية 
طنجة    - A - 91111 رقم  مارينا، 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اللطيف  عبد  بونخيلة  السيد 
درهم    .111 بقيلة  حصة    11   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  بونخيلة  السيد 
طنجة   91111 املجد  حي  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
اللطيف  عبد  بونخيلة  السيد 
طنجة   91111 املجد  حي  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238763.

727I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE WARIM CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°61

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE WARIM CAR SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 2 

مارس القواسم الجداد رقم 2   

الطابق االول الفقيه بن صالح - 

23211 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE WARIM CAR SARL AU

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات.

 2 شارع   : عنوان املقر االآتلاعي 

   2 رقم  الجداد  القواسم  مارس 

 - صالح  بن  الفقيه  االول  الطابق 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.111   : السيد علاد واريلزكان 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علاد واريلزكان عنوانه)ا) 

 23211 نصيف   بن  مو�سى  مدرسة 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد علاد واريلزكان عنوانه)ا) 

 23211 نصيف  بن  مو�سى  مدرسة 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم  29/212.

728I

ETABBAA LAHCEN

CGM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

CGM CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  1 تجزئة 

العلران الطابق الثاني مكتب رقم 

7 حد السوالم برشيد  1 تجزئة 

العلران الطابق الثاني مكتب رقم 

7 حد السوالم برشيد 11 26 

السوالم برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3333

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) الحسين واعنيز7 

911 حصة اآتلاعية من أصل 911 

حصة لفائد7  السيد )7)  نبيل سعد 

بتاريخ 18 0نا0ر  212.

لغزال البشري   (7( تفويت السيد 

11  حصة اآتلاعية من أصل 11  

حصة لفائد7  السيد )7)  نبيل سعد 

بتاريخ 18 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    5 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 77.

729I

STE FACILITY.CASH 

 STE PREFA ORIENTAL
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE PREFA ORIENTAL INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم  1 مكرر علار7 ماليز0ا شارع 

محلد الخامس آرسيف - 11 35 

آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PREFA ORIENTAL INVEST

تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

كتل الخرسانة ومواد البناء.

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع  ماليز0ا  علار7  مكرر  رقم  1 

 35 11  - محلد الخامس آرسيف 

آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : املسعودي  الواحد  عبد  السيد 

791 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

 ste amine invest  :  510 الشركة

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املسعودي  الواحد  عبد  السيد 

نسيم  اقامة   8 قطاع  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

الرباط 1 11  الرباط  املغرب.

  ste amine invest الشركة 

حي   31 علار7  شقة    عنوانه)ا) 

الفردوس شارع موالي علي الشريف 

تلار7 الرباط 1 11  الرباط  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

املسعودي  الواحد  عبد  السيد 

نسيم  اقامة   8 قطاع  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

الرباط 1 11  الرباط  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم  97.

731I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 EL-AMANE DES

COMMERCES LIBRE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 EL-AMANE DES COMMERCES

LIBRE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكانسة 

قرية با محلد  - 37151 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 77 
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

EL-  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AMANE DES COMMERCES

.LIBRE

غرض الشركة بإ0جاز :   - مصنع 

الزيوت

2 - تاآر أو وسيط 0قوم باالستيفاد 

والتصد0ر..

مكانسة   : عنوان املقر االآتلاعي 

تاونات   37151  - محلد   با  قرية 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الواحد  عبد  فضيلة  ابن  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  فضيلة  ابن  السيد 

آرف  الياسلين  تجزئة  عنوانه)ا) 

امللحة 6121  آرف امللحة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الواحد  عبد  فضيلة  ابن  السيد 

آرف  الياسلين  تجزئة  عنوانه)ا) 

امللحة 6121  آرف امللحة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

 212 تحت رقم  15/212.

73 I

STE FIACCOF 

L’ARROSEUR D’OR

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

L’ARROSEUR D’OR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5  زنقة 

االجطل محل رقم 2 املد0نة الجد0د7  

- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.L’ARROSEUR D’OR

: محل بيع  غرض الشركة بإ0جاز 

نقل  التصد0ر  و  االستيفاد  االثاث 

البضائع.

زنقة    5  : عنوان املقر االآتلاعي 

االجطل محل رقم 2 املد0نة الجد0د7  

- 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : صو�سي  علوي  محلد  السيد 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

السيد7 ملياء ادري�سي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

صو�سي  علوي  محلد  السيد 

الجليل3  الهواء  تجزئة   2 عنوانه)ا) 

31111 فاس  الشقة 3 ملعب الخيل 

املغرب.

عنوانه)ا)  ادري�سي  ملياء  السيد7 

 3 الشقة  الجليل3  الهواء  تجزئة   2

ملعب الخيل 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ادري�سي  ملياء  السيد7 

 3 الشقة  الجليل3  الهواء  تجزئة   2

ملعب الخيل 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 361.

732I

office notarial

PLACE DE CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

PLACE DE CHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 

البيضاء 77 شارع محلد الخامس - 

21131 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21 5 نونبف    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اللطيف   عبد   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من    .111 حسبو 

السيد  1.111  حصة لفائد7   أصل 

)7) دنيا حسبو و صوفيا حسبو بتاريخ 

9  نونبف 5 21.

حسبو  نجية   (7( السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111
 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.111
  9 بتاريخ  حسبو  دنيا  حسبو  دنيا 

نونبف 5 21.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
دآنبف 5 21 تحت رقم 727 1159.

733I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسييف

TEQIL PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسييف

شارع محلد الخامس علار7 بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

11 35، آرسيف املغرب
TEQIL PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

ملوية الرقم 278 - 11 35 آرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 97 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TEQIL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROJET
أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
وانجاز  دراسة   - والبناء  مختلفة 
التجار7   - بالتنقيط  الري  مشاريع 
االستيفاد  الشلسية-  الطاقة   -

والتصد0ر - االشغال الغابوية.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
ملوية الرقم 278 - 11 35 آرسيف 

املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 98.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الياس هليل :  571 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 771   : السيد اشباب اسلاعيل 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هليل  الياس  السيد 

آرسيف   35 11 ملوية    تجزئة 

املغرب.

اسلاعيل  اشباب  السيد 

 75 رقم  الوحد7  تجزئة  عنوانه)ا) 

11 35 آرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  هليل  الياس  السيد 

آرسيف   35 11 ملوية    تجزئة 

املغرب

اسلاعيل  اشباب  السيد 

 75 رقم  الوحد7  تجزئة  عنوانه)ا) 

11 35 آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم  212/ 99.

737I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

زليج إسبانيا
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA  56

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC
زليج إسبانيا شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي أوالد مطاع 

سكتور ١ رقم 732 تلار7 - 61 1  

تلار7 ٱملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3 777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

زليج   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

إسبانيا.

غرض الشركة بإ0جاز : بيع الزليج 

ومواد البناء.

أوالد   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - تلار7   732 رقم   ١ سكتور  مطاع 

61 1  تلار7 ٱملغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد7 الحتاش محلد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحتاش محلد عنوانه)ا) 

الزيتون  نسلة  إقامة    7 قطاع 

شارع الزيتون حي الرياض   8 الشقة 

الرباط 1  1  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 الحتاش محلد عنوانه)ا) 

الزيتون  نسلة  إقامة    7 قطاع 

شارع الزيتون حي الرياض   8 الشقة 

الرباط 1  1  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بتلار7   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.

735I

INFOPLUME

CMA RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME

79  شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 

املغرب

CMA RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

بوحسا0ن، زنقة محلد بن تاويت 

رقم 6  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6  

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CMA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.RENT CAR

تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بوحسا0ن، زنقة محلد بن تاويت رقم 

6  - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

شرقاوي  أمين  محلد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شرقاوي  أمين  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي أرض الدولة، زنقة 77، 

رقم 39 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
شرقاوي  أمين  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي أرض الدولة، زنقة 77، 

رقم 39 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 7 21  .

736I

FIDUS FETHI

LAVAL DISTRI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

LAVAL DISTRI  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 79 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 BIR ANZARANE HAY HASSANI

 2EME ETAGE NR4 BERKANE  -

63311 بركان  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

757 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LAVAL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. DISTRI
غرض الشركة بإ0جاز : 

قطع  أو  السيار7  ملحقات  تاآر 
الغيار-

استيفاد وتصد0ر تاآر أو وسيط -
إنشاءات  أو  أعلال  مقاول 

متنوعة-
 RUE 79  : عنوان املقر االآتلاعي 
 BIR ANZARANE HAY HASSANI
 2EME ETAGE NR7 BERKANE  -

63311 بركان  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ADRIEN BRUNO السيد 
PASCAL BOULLE  :  1.000 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ADRIEN BRUNO السيد 
PASCAL BOULLE  عنوانه)ا) شارع 
 28 2 علار7  طارق ابن زياد البساتين 

شقة 7 تلار7 63311 بركان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 ADRIEN BRUNO السيد 
PASCAL BOULLE  عنوانه)ا) شارع 
 28 2 علار7  طارق ابن زياد البساتين 

شقة 7 تلار7 63311 بركان  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  31/212.
737I

EURO ACCOUNTING HOUSE

ENGIVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

ENGIVEST شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة رقم 3 

الطابق    -  21371 الدار البيضاء 
املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
785965

 26 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENGIVEST
غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 
الكرانيت و آليع أنواع  بيع الرجام، 

التعبيد و أشغال البناء املختلفة.
التجهيز  أشغال  و  لوازم 

اإللكتفوميكا نيكية..
26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
مرس السلطان الشقة رقم 3 الطابق 
املللكة  الدار البيضاء   21371   -    

املغربية.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : آهاد  الويزي  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  آهاد  الويزي  السيد7 
املو  العيا�سي  إعداد0ة  زنقة   15

57351 ميدلت املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  آهاد  الويزي  السيد7 
املو  العيا�سي  إعداد0ة  زنقة   15

57351 ميدلت املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 732 .

738I

مكتب السيد الحسني 0وسف

 SOCIETE BOUGUERN
FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب السيد الحسني 0وسف
مكتب رقم EB 407 الطابق 7 بلوك 

E تكنوبول 2 أكاد0ر باي فونتي - 
اكاد0ر ، 1 811، اكاد0ر املغرب

 SOCIETE BOUGUERN FOOD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املوساوي رقم 26  اكدال ا0ت ملول 
- 51 86 ا0ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22 6 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BOUGUERN FOOD

.SARL AU
 NÉGOCE : غرض الشركة بإ0جاز
PRODUITS ALIMENTAIRES-

.IMPORT ET EXPORT
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املوساوي رقم 26  اكدال ا0ت ملول 

- 51 86 ا0ت ملول املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : رشيد  بوكرن  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  بوكرن  السيد 
7  ع س  7 رقم  اقامة الفرح الطابق 

21251 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  بوكرن  السيد 
7  ع س  7 رقم  اقامة الفرح الطابق 

21251 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 25 .
739I

MAROC CONDUITE PROFESSIONNELLE

 MAROC CONDUITE
PROFESSIONNELLE

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تفويت حصص

 MAROC CONDUITE
PROFESSIONNELLE

: 65، شارع الداجلة الطابق الثاني 
آليلة 3 قرية الجلاعة البيضاء ، 

21731، الدار البيضاء املغرب
 MAROC CONDUITE

PROFESSIONNELLE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 65، شارع 
الداجلة الطابق الثاني آليلة 3 
قرية الجلاعة البيضاء - 21731 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3979 5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 0ونيو  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7)  إبراهيم  أصبان 
511 حصة اآتلاعية من أصل 511 
حصة لفائد7  السيد )7) عبد الرحيم 

أصبان بتاريخ  1 0ونيو 2121.
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0ونيو 2121 تحت رقم 735519.
771I

MEDZAR

MEDZAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MEDZAR
حي املستشفيات ملر ذو بيف�سي زاوية 
عبد املومن اقامة مومن 5 الطابق 
االول الدار البيضاء 21111 الدار 
البيضاء ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
MEDZAR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

املستشفيات ملر ذو بيف�سي زاوية 
عبد املومن اقامة مومن 5 الطابق 

االول الدار البيضاء . - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37   9
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21 9 مارس    3 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«211.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 9 21 تحت رقم 83 698.
77 I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE LIWI CAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

SOCIETE LIWI CAR sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النصر 
رقم 272 سيدي قاسم - 6111  

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE LIWI CAR sarl

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االآتلاعي : حي النصر 
  6111  - قاسم  سيدي   272 رقم 

سيدي قاسم املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الياس حلاد الجد0د :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : الجد0د  حلاد  إكرام  السيد7 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الجد0د  حلاد  الياس  السيد 
حي    3 رقم   71 زنقة  عنوانه)ا) 

  6111 قاسم  سيدي  املالهفة 

سيدي قاسم املغرب.

الجد0د  حلاد  إكرام  السيد 
موالي  حي  زنقة  31    9 عنوانه)ا) 

 21 52 عبدهللا عين الشق البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

الجد0د  حلاد  الياس  السيد 
حي    3 رقم   71 زنقة  عنوانه)ا) 
  6111 قاسم  سيدي  املالهفة 

سيدي قاسم املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  االبتدائية بسيدي قاسم  

0نا0ر  212 تحت رقم 36.

772I

N2M CONSEIL-SARL

 MY PROJECT INTILAK
DRIOUCH

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 MY PROJECT INTILAK

DRIOUCH شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي االمل 
الغربي  1  - 62111 الدريوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROJECT INTILAK DRIOUCH
غرض الشركة بإ0جاز : - البستنة.

- اشغال التنظيف.
- التجار7..

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
االمل الغربي  1  - 62111 الدريوش 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
الصباح  اقامة  املطار  حي  عنوانه)ا) 

رقم 16 111 6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
الصباح  اقامة  املطار  حي  عنوانه)ا) 

رقم 16 111 6 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 7.
773I

sofoget

TEFERGHA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
TEFERGHA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  القنيطر7 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 7 - 7111   

القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:



2475 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TEFERGHA

غرض الشركة بإ0جاز : الفالحة

بيع ادوات و مواد الفالحية.

عنوان املقر االآتلاعي :  القنيطر7 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

   7111  -  7 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد  محلد بن املامون 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511 السيد  عبد السالم بعوي :  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة . 

 511  : محلد بن املامون  السيد  

بقيلة 11  درهم.

 511  : السيد  عبد السالم بعوي 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

املامون  بن  محلد  السيد  

   7111 القنيطر7   عنوانه)ا)  

القنيطر7  املغرب.

بعوي  السالم  عبد  السيد  

   7111 القنيطر7   عنوانه)ا)  

القنيطر7  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بعوي  السالم  عبد  السيد  

   7111 القنيطر7   عنوانه)ا)  

القنيطر7  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 58283.

777I

THE EYE MEDIA

G.H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.H COMPANY

إقامة األزرقة،7   زنقة إبن منيف، 

الطابق   الشقة 2 املعاريف ، 

21111، الدارالبيضاء املغرب

G.H COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

األزرقة،7   زنقة إبن منيف، الطابق 

  الشقة 2 املعاريف - 21111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 G.H  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY

غرض    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وكذلك في الخارج ؛

واألمن  النظافة  جدمات  توفيف   

والحراسة.

آليع  ومراقبة  وتنسيق  إنجاز   

الدراسات واملواقع واألشغال العامة 

والخطط والخبفات.

 تخطيط وتصليم وتحجيم آليع 

السباكة   ، املائي  العزل   ، األعلال 

األرضيات   ، الطالء   ، الكهرباء   ،

والجدران ، الهاتف.

أعلال  كافة  وتنفيذ  دراسة 

والطرق  والتحضر  املدنية  الهندسة 

املعدات  لتأآيف  املختلفة  والشبكات 

واألدوات.

الصرف   ، الحفر  أعلال  كافة 

الصحي ، التطوير ، املحاذا7 ، الهدم 

، أعلال الطرق والشبكات املختلفة.

في  النصائح  آليع  وإعطاء 

املجاالت املذكور7 أعاله.

استيفاد آليع ماكينات الهندسة 

املدنية.

وتجار7  وبيع  وشراء  تركيب   

واملنتجات  املواد  آليع  وتسويق 

أنواعها  اجتالف  على  واألشياء 

آليع  ونقلها  وتوزيعها  ومنشأها 

األشغال العامة والبضائع.

الصيانة والرقابة وآليع علليات 

التوصيل والوسيط التجاري وتلثيل 

كانت  مهلا  والسلع  املنتجات  آليع 

التي  وآهتها  أو  ومنشأها  طبيعتها 

تدجل في نطاق غرض الشركة.

وتشغيل  وتأآيف  وحياز7  إنشاء 

آليع األصول التجارية واملستودعات 

التجزئة  أو  بالجللة  البيع  ومحالت 

في  تدجل  التي  واملنتجات  لألصناف 

إطار غرض الشركة.

آليع أنشطة الوساطة التجارية 

املساعد7.

وتشغيل  امتياز  على  الحصول 

وبيع آليع براأت االجتفاع والعالمات 

التجارية والتفاجيص والعلليات.

املعامالت  آليع   ، عام  بشكل   

أو  الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 

مباشر أو غيف مباشر بأغراضها والتي 

قد تعزز تطوير الشركة وتوسيعها.

إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  زنقة إبن منيف،  األزرقة،7   

 21111  - املعاريف   2 الشقة    

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : الصد0ق  رآاء  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصد0ق عنوانه)ا)  السيد7 رآاء 

 21111 الزرقطوني   شارع   272

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الصد0ق عنوانه)ا)  السيد7 رآاء 

 21111 الزرقطوني   شارع   272

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

.CRI تحت رقم

775I

REAL OFFICE SARL

JO GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

JO GLOBAL شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي الحسن بن املهدي، اقامة 2، 

الطابق الثاني، رقم 71  - 91151 

اصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2476

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL

غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر و تجار7 الفواكه و الخضر و 

القطاني.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ،2 اقامة  موالي الحسن بن املهدي، 

 91151  -   71 رقم  الثاني،  الطابق 

اصيلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : آلال  العثلاني  السيد 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العثلاني آلال عنوانه)ا) 

روتردام 6 1  روتردام هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد العثلاني آلال عنوانه)ا) 

روتردام 6 1  روتردام هولندا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  باصيلة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 1 .

776I

office notarial

OCEANIC TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

OCEANIC TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 
البيضاء 2  شارع الجيش امللكي - 

21131 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21 5 نونبف    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
االطيف   عبد   (7( السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من   2. 11 حسبو 
السيد  لفائد7   حصة   5.111 أصل 
)7) دنيا حسبو و صوفيا حسبو بتاريخ 

9  نونبف 5 21.
نجية منصور   (7( السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   311
5.111 حصة لفائد7  السيد )7) دنيا 
  9 بتاريخ  حسبو  صوفيا  و  حسبو 

نونبف 5 21.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
دآنبف 5 21 تحت رقم 727 1159.
777I

CABINET FICOR

SRJS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR
2  زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 
املغرب

SRJS شركة ذات مسؤولية محدود7 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 
أحلد التوكي الطابق التاني  - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
777573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   21 9 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.SRJS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

البيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

بالجللة  السلع  لجليع  والتوزيع 

والتقصيط

األشغال والخدمات املتنوعة

السلع  لجليع  التجاري  التلثيل 

والخدمات

توزيع،  و  تلثيل  شراء،  بيع، 

استيفاد و تصد0ر السلع و امليات و 
مواد أجرى

األجرى  األنشطة  آانب  إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غيف مباشر،  .
زنقة   7  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

أحلد التوكي الطابق التاني  - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اسلتي  آسية  سندس  السيد7 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسلتي  آسية  سندس  السيد7 
زنقة الشرارد7 الطابق    7 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء   21111   5 الشقة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اسلتي  آسية  سندس  السيد7 
زنقة الشرارد7 الطابق    7 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء   21111   5 الشقة   3

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 9 21 تحت رقم  6 9 7.

778I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

SOCIETE TRANZALMAD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

SOCIETE TRANZALMAD شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 

3  ، الطابق 2، املنصور - 51151 

مكناس املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7187 

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 7  دآنبف  املؤرخ في 

 SOCIETE« من  الشركة  تسلية 

 LD ROAD« إلى   «TRANZALMAD

. «WORLD MOROCCO

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 367.

779I

office notarial

OCEANIC AIR TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

OCEANIC AIR TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 

البيضاء 7  شارع الجيش امللكي - 

21131 الدار البيضاء املغرب.
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تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   21 5 نونبف    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اللطيف  عبد   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من   6.511 حسبو 

السيد  3.111  حصة لفائد7   أصل 

)7) دنيا حسبو و صوفيا حسبو بتاريخ 

9  نونبف 5 21.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 5 21 تحت رقم 725 1159.

751I

ANEXIS CONSEIL

ASSURANCES OULED HRIZ

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف تسلية الشركة

ANEXIS CONSEIL

2  زنقة صبفي بوآلعة الطابق 

االول الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،21  1 املغرب

 ASSURANCES OULED HRIZ

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي 31 زنقة 

البنفسجي حي الهدى - 26311 

برشيد املغرب.

تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

 3767

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تغييف  31 أكتوبر  املؤرخ في 

 ASSURANCES« تسلية الشركة من

 MAROC« إلى   «OULED HRIZ

. «ASSUREUR CONSEIL

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 5   .

75 I

العيون استشارات

STE AL FORAT EMIX

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم  3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

STE AL FORAT EMIX شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي زنقة وليلي علار7 النجاح  - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE AL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FORAT EMIX

ما  كل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والصناعي  التجاري  بالنشاط  0تعلق 

والخدماتي....

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - السفلي زنقة وليلي علار7 النجاح  

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيد احلد الناجي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الناجي  احلد  سيد  السيد 

عنوانه)ا) بحي الوحد7 12 زنقة سبتة 

رقم 238 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الناجي  احلد  سيد  السيد 

عنوانه)ا) بحي الوحد7 12 زنقة سبتة 

رقم 238 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 56 .

752I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE LOCA MOUL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE LOCA MOUL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الباهية 

رقم 9 سيدي قاسم - 6111  

سيدي قاسم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 دآنبف 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 SOCIETE LOCA الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ    MOUL SARL AU

51.111 درهم.

حي  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

الباهية رقم 9 سيدي قاسم - 6111  

: حل  سيدي قاسم املغرب نتيجة ل 

مبكر للشركة بسبب صعوبات مالية 

و ركود القطاع بسبب الجائحة.

 9 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

  6111  - حي الباهية سيدي قاسم 

سيدي قاسم املغرب. 

و عين:

و  املخيزني  فؤاد    السيد)7)  

حي الباهية سيدي   9 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي قاسم املغرب    6111 قاسم 

كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

السيد فؤاد املخيزني  تلت تسلية   :

حي  العنوان  و  للشركة  كلصفي 

سيدي قاسم كلحل   9 الباهية رقم 

املخابر7 التبليغ

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

دآنبف 2121 تحت رقم 538.

753I

FNMCOMPTA

BMS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BMS TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 شارع 

ابن مرحل , إقامة السعاد7 الطابق 

2 رقم 5 - طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96895

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  8  دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

BMS TRANSPORT  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

 , مرحل  ابن  شارع  اإلآتلاعي  2 
 -  5 رقم   2 الطابق  السعاد7  إقامة 

طنجة - 91111 طنجة املغرب نتيجة 

ل : ضعف التلويل.

و حدد مقر التصفية ب  2 شارع 

ابن مرحل , إقامة السعاد7 الطابق 2 
رقم 5 - طنجة املغرب 91111 طنجة 

املغرب. 

و عين:
فخور  محلد البشيف    السيد)7) 

تجزئة رياض  البفانص    و عنوانه)ا) 
زنقة الشهيد7 حاد7 بنت املعطي رقم 

طنجة املغرب كلصفي    91111   8

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 537.

757I

TEMSAMANI Auto-service   - S.A.R.L

TEMSAMANI Auto-service
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 TEMSAMANI Auto-service   -

S.A.R.L

شارع واد درعة الجيفاري 2 رقم   3 

بني مكاد7 ، 91111، طنجة املغرب

 TEMSAMANI Auto-service

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع واد 

درعة الجيفاري 2 رقم   3 بني مكاد7  

- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TEMSAMANI Auto-service

غرض الشركة بإ0جاز : بيع اآزاء 

السيارات و اصالح السيارات .

عنوان املقر االآتلاعي : شارع واد 
درعة الجيفاري 2 رقم   3 بني مكاد7  - 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد بوحرو :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : البجاجي  عادل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد بوحرو عنوانه)ا) حي 

 91111 بني مكاد7   7 الريصاني رقم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  البجاجي  عادل  السيد 
رقم     5 زنقة  بوغابة  سيدي  حي 

12 93 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد بوحرو عنوانه)ا) حي 

 91111 بني مكاد7   7 الريصاني رقم 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238325.

755I

KAMAR BENOUNA

S.I EL AFAF ش م م 

ذات مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca MAROC

S.I EL AFAF ش م م دات مساهم 

وحيد  »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 5  

زنقة علي عبد الرزاق  - 11 21 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1696 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

  77 باعت  لواكواك  منانة  السيد7 

التي  الحصص  مجلوع  اي  حصة 

تلتلك في الشركة الى السيد محلد 

العفيف 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

0نا0ر   16 في  املؤرخ  العام  الجلع 

  77 بيع  املصادقة على  قرر   212 

حصة لفائد7 السيد محلد العفيف 

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

مراآعة النضام االسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

راسلال

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 597 76.

756I

ANAS ART

ANAS ART

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANAS ART

 N° 43 B BENJELIK SIDI

 HARAZEM FES ، 30000، FES

MAROC

ANAS ART  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 73 

ب بن آليق سيدي حرازم فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

653 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ANAS  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. ART

تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتسويق الفخار.

 73 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - فاس  حرازم  سيدي  آليق  بن  ب 

31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : املغاري  أنس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   املغاري  أنس  السيد 
57 زنقة 5 بالد بنسود7  3111 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد أنس املغاري عنوانه)ا)  57 
فاس   31111 بالد بنسود7    5 زنقة 

املغرب
القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  بفاس   التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 دآنبف    5

.713   21127772

757I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 EURO LOAN HOLDING
OFFSHORE SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 EURO LOAN HOLDING

OFFSHORE SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 
محلد السادس, إقامة  باهية   
ازهار, بلوك  5, شقة رقم  -7  - 

91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7766 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1  أكتوبر 9 21 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
  Viktor  ECKERT كل السيد  حول  
مجلوعة 51  حصة اآتلاعية  التي  
 EURO في الشركة املسلا7   0لتلكها  
 LOAN HOLDING OFFSHORE
 Mennouch السيد7   الى      SARL

  YERROU

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

من   Viktor  ECKERT السيد  إقالة 

مهامه كلسيف وحيد للشركة  

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

 Mennouch السيد7   تعيين  ما0لي: 

تم  كلا  شريكة  كلسيف7   YERROU

  Zouhair YERROU    تعيين السيد

كلسيف ثاني غيف شريك و ذلك ملد7 غيف 

محدود7 

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

راسلال  حدد    : الشركة  رأسلال 

مقسلة  اورو     5.111 في  الشركة 

51   حصة اآتلاعية  من فئة  الى 

للشريكة  تخصص  اورو    100,00

 Mennouch. السيد7  الوحيد7  

اآتلاعية   حصة    ....  YERROU

    51

على  0نص  الذي   : 2 رقم  بند 

 Mennouch الشركة   0د0ر  ما0لي: 

 Zouhair السيد   و    YERROU

و  كلسييفن للشركة       YERROU

ذلك ملد7 غيف محدود7      

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9 21 تحت رقم 228797.

758I

ARRIOPH MAROC

ARRIOPH MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARRIOPH MAROC

15 شارع عبد هللا بن 0اسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب رقم 8 ، 

21311، الدا البيضاء املغرب

ARRIOPH MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 15 

شارع عبد هللا بن 0اسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 18 - 21311 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

78576 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ARRIOPH MAROC

-مهندس   : غرض الشركة بإ0جاز 

االعالميات 

-االعالميات

-تجار7.

15 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

عبد هللا بن 0اسين اقامة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   21311  -  18 7املكتب 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : السيد املهدي الصفراوي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفراوي  املهدي  السيد 

فرنسا   92611 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الصفراوي  املهدي  السيد 

 92611 املهدي الصفراوي  عنوانه)ا) 

فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 7  0نا0ر  212 تحت رقم -.

759I

MARCHICA CONSEIL

CASH IAZANENE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

77 ، شارع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظور. ، 62111، الناظور 

املغرب

CASH IAZANENE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار اعزانا 

، بني بوغافر ، الناظور - 62122. 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 شتنبف    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CASH  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.IAZANENE

وكيل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

ومد0ر  والصرف  األموال  تحويل 

وسائل الدفع.

عنوان املقر االآتلاعي : دوار اعزانا 

 .62122  - الناظور   ، بوغافر  بني   ،

الناظور املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

  11   : بوجيزو  ميلون  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميلون بوجيزو عنوانه)ا) 
الناظور   ، بني بوغافر   ، دوار اعزانا 

62122. الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ميلون بوجيزو عنوانه)ا) 
الناظور   ، بني بوغافر   ، دوار اعزانا 

62122. الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم  328.
761I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

HIBA ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
HIBA ORIENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : وآد7، 
29، زنقة دكار. - 61111  وآد7 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27575

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف  في     املؤرخ 
ذات  شركة   HIBA ORIENT حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
 - زنقة دكار.   ،29 اإلآتلاعي وآد7، 
وآد7 املغرب نتيجة لعدم    61111

وآود أي نشاط.

و عين:

السيد)7) محلد أمين  الحلامي و 

املعراج  القدس شارع  حي  عنوانه)ا) 

اقامة صبف0نا الطابق 7 رقم 1  وآد7 

 (7( كلصفي  املغرب  وآد7   61111

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي وآد7،   2121 دآنبف  بتاريخ    

وآد7   61111  - دكار.  زنقة   ،29

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 257.

76 I

FLASH ECONOMIE

UCEF CARS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

UCEF CARS شركة

شركة ذات مسؤولية محدود7 

برأسلال 11.111  درهم

املقر اإلآتلاعي : رقم 5 شارع 0وسف 

ابن تاشفين حي مبفوكة تيفلت

عام  آلع  محضر  بلقت�سى 

تم  2121. 2.31 بتاريخ   استثنائي  

 ما 0لي :

- بيع آليع الحصص التي تللكها 

حصة   511 نظيف7،  بنعامر  السيد7 

الواحد7  للحصة  درهم    11 بقيلة 

لفائد7 بوكطا0ة عبد العزيز، ليصبح 

تقسيم رأسلال الشركة على النحو 

التالي:

- بوكطا0ة عبد العزيز 511 حصة

- بن حادي 0وسف 511 حصة

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ    27 تحت رقم   ، بالخليسات 

212 .1 .21

762I

ANDERSEN CONSULTING

INCEB MED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف تسلية الشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

INCEB MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي 83  شارع 

ولي العهد مركز NREA املكتب رقم 

3  - 91111 طنجة املغرب.

تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

95995

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 7  دآنبف  املؤرخ في 

 INCEB MED« تسلية الشركة من 

 «GC DU NORD SARL« إلى «SARL

.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238738.

763I

.sté. fidev SARL - A.U

ALL MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدود7

 ذات الشريك الوحيد

تغييف نشاط الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 798 اد0ور اآداد ابني 

امحلد ، 51111، مكناس املغرب

ALL MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي  الطابق 

األر�سي س 7، زنقة 3 ، حي موالي 

إسلاعيل. - 51111 مكناس املغرب.

تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39985

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغييف   2121 8  دآنبف  املؤرخ في 

في  »متاآر7  من  الشركة  نشاط 

معدات طب األسنان» إلى »املتاآر7 و 

التوزيع لألآهز7 الطبية ».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 2 2.

767I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 STE TRANSLARBAA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 RUE IBN ROUCHD, IMMEUBLE

  MOUHANDISSINE,4ème

 ETAGE, APPARTEMENT N°31

 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 STE TRANSLARBAA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  27 

تجزئة النصر- الطابق السفلي - 

65811 تاوريرت - 65811 تاوريرت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اسلاعيل   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   511 سنيف 

السيد  لفائد7   حصة   511 أصل 

0نا0ر    2 بتاريخ  ابراهيم بشيفي   (7(

.212 
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 1 / 2.

765I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DEGEMER
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البف0د 

2619 مراكش

شركة  DEGEMER» ش.م.م »

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي 57، شارع 

موريتانيا صندوق البف0د 2619 - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية: 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7. 

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

DEGEMER.

تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

آليع العقارات املفروشة. 

عنوان املقر االآتلاعي : 57، شارع 

 -  2619 البف0د  صندوق  موريتانيا 

71111 مراكش املغرب. 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

 JPS HOLDING الشركة   -

  11 بقيلة  حصة   951  : )ش.م.م) 

درهم للحصة . 

بريسليا دومينيك  السيد7   -
حصة   25  : ساملون  زوآة  هيدريو 

بقيلة 11  درهم للحصة
فيليب  آون  السيد   .   -
ساملون : 25 حصة بقيلة 11  درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 JPS HOLDING الشركة   -
كاسلين  شارع  عنوانه)ا)  )ش.م.م) 
22521 بينيك إتابلز سور ميف  بينيك 

فرنسا. 
بريسليا دومينيك  السيد7   -
 57 هيدريو زوآة ساملون عنوانه)ا) 
إتابلز سور   22681 شارع دو بيجنو 

ميف فرنسا. 
فيليب  آون  السيد   -
ساملون عنوانه)ا) 57 شارع دو بيجنو 

22681 إتابلز سور ميف فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة: 
بريسليا دومينيك  السيد7   -
 57 )ا)  هيدريو زوآة ساملون عنوانه 
إتابلز سور   22681 شارع دو بيجنو 

ميف فرنسا.
فيليب  آون  السيد   -
ساملون عنوانه)ا) 57 شارع دو بيجنو 

22681 إتابلز سور ميف فرنسا.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 9678  .
766I

فيصل الخطيب و شركاوه

 HEALTH CARE COMPAGNY
 HCC METERIEL &

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 77 أ إقامة 
إ0ريس الطابق األر�سي محج محلد 
السادس ، 91111، طنجة املغرب
 HEALTH CARE COMPAGNY

 HCC METERIEL &

CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

الروداني، شارع ال سينا إقامة 

بيتهوفن 2، الطابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   593

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 HEALTH CARE COMPAGNY

 HCC METERIEL & CONSULTING

.SARL AU

:جدمات  بإ0جاز  الشركة  غرض 

التشغيل  عللية  في  الشركات  دعم 

واقتفاح املوارد البشرية املوافقة.

ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

إقامة  سينا  ال  شارع  الروداني، 

 -  82 رقم   3 الطابق   ،2 بيتهوفن 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : الشيخي  ناد0ة  السيد7 

حصة بقيلة 1.111  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشيخي عنوانه)ا)  ناد0ة  السيد7 

إقامة ب  العزيز،  شارع موالي عبد 

56، رقم 29 91111 طنجة املغرب

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

الشيخي عنوانه)ا)  ناد0ة  السيد7 
إقامة ب  العزيز،  شارع موالي عبد 

56، رقم 29 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 237979.
767I

HORIZON LINES SARL

JAWHARAT AL MADINA
إعالن حر

 JAWHARAT AL MADINA
شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الكوكب، تجزئة املطار، رقم 68/67، 
رقم 8 93111- 
تطوان املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5187

التسييف الحر
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتطوان بتاريخ 2121/  /31، قررت 
املحدود7  املسؤولية  ذات  الشركة 
 TRANS ATLANTIQUE POUR LA»
 ،«PROMOTION IMMOBILIERE
شركة مغربية، رأسلالها مليون درهم 
بالسجل  ومقيد7   ،( .111.111(
االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
 ،3597 الرقم  تحت  بتطوان 
بتطوان،  االآتلاعي  مقرها  والكائن 
رقم  املطار،  تجزئة  الكوكب،  شارع 
ذات  الشركة  منح   ،8 رقم   ،67/68
وحيد  بشريك  املحدود7  املسؤولية 
  ،«JAWHARAT AL MADINA»
ألف  مائة  رأسلالها  مغربية،  شركة 
ومقيد7 بالسجل   ،( 11.111( درهم 
التجاري باملحكلة االبتدائية بتطوان 
والكائن مقرها   ، 5187 تحت الرقم 
وصالحية  حق  بتطوان،  االآتلاعي 
التجاري  لألصل  الحر  التسييف 
عين ملول،  مللحقها الكائن بتطوان، 
والذي   ،2 رقم  كاليفورنيا،  تجزئة 
الشعار  0حلل  كلطعم  يستغل 
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 CALIFORNIA TRANS« التجاري 
TETOUAN»، وذلك ابتداء من فاتح 
0نا0ر  212، مقابل مبلغ شهري قدره 
درهم شاملة   ( 1.111( عشر7 أالف 
سنوات   (5( جلس  وملد7  الضرائب 

قابلة لتجد0د تلقائيا.
768I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS KHAMMOURI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب
TRANS KHAMMOURI شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7 
السويقة القد0لة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 76311 اليوسفية 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 75
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 0وليوز 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
مركز  القد0لة  السويقة   7 »رقم 
 76311  - الكنتور  أحلد  سيدي 
اليوسفية املغرب» إلى »رقم 67 مكرر 
 76311  - زنقة مبفوكة حي الداجلة  

اليوسفية  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم  33.
769I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS KHAMMOURI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

TRANS KHAMMOURI شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ررقم 67 

مكرر زنقة مبفوكة حي الداجلة - 

76311 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 75

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 0وليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   51 الخلوري 

 (7( السيد  11  حصة لفائد7   أصل 

0وليوز   21 بتاريخ  ميلود  الخلوري 

.2121

هللا  عبد   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   51 الخلوري 

 (7( السيد  11  حصة لفائد7   أصل 

عبد الرحيم املوتقي بتاريخ 21 0وليوز 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  3 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم  33.

771I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AFRAH AL AZHAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

AFRAH AL AZHAR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي االمل 

زنقة 6  رقم 7  مكرر - 76311 

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH AL AZHAR

تنظيم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الحفالت

متعهد الطعام

نظام الصوت السلعي البصري.

عنوان املقر االآتلاعي : حي االمل 

 76311  - مكرر    7 رقم    6 زنقة 

اليوسفية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : املطليف  زهر7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املطليف  زهر7  السيد7 

 76311   7 رقم    6 حي االمل زنقة 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  املطليف  زهر7  السيد7 

 76311   7 رقم    6 حي االمل زنقة 

اليوسفية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نونبف 2121 تحت رقم 355.

77 I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MARRAKECH EMPORIUM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH EMPORIUM

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 شارع 

الحرية الطابق االول  - 71111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 31 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 

MARRAKECH EMPORIUM  مبلغ 

وعنوان  درهم   511.111 رأسلالها 

الحرية  شارع   5 اإلآتلاعي  مقرها 

مراكش   71111  - االول   الطابق 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب السلاللية 

رقم 775 - 71111 مراكش املغرب. 

و عين:

  NORBERT السيد)7) 

عنوانه)ا)  و   BIRKEMEYER

السلاللية رقم 775 71111 مراكش 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   18 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8278  .

772I



2483 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

LMT AUDITING

DILA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

DILA INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 21 شارع 
يعقوب املنصور الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.379295
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 نونبف    9 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
على  املصادقة  القانون:  مقتضيات 

التوزيع الجد0د للراسلال
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757129.
773I

LMT AUDITING

ALIDARI PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
ALIDARI PRESTIGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 297 شارع 

يعقوب املنصور بوسيجور الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323267
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 نونبف    9 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

على  املصادقة  القانون:  مقتضيات 

التوزيع الجد0د للراسلال

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757128.

777I

MH COMPTA SHENGEN

EURO NEW SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN

 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

ET.1 2 ، 90000، طنجة املغرب

EURO NEW SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

العزيزية BLVD املللكة العربية 

السعود0ة الطابق 3 رقم 21 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EURO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NEW SERVICE

صيانة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

التفكيبات الكهربائية.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

العربية  املللكة   BLVD العزيزية 

السعود0ة الطابق 3 رقم 21 - 91111 

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 EURO NEW SERVICE الشركة 
درهم    11 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الفردو�سي هيتم عنوانه)ا) 
 7 رقم   7 الطابق   25 حي سليلة رقم 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الفردو�سي هيتم عنوانه)ا) 
 7 رقم   7 الطابق   25 حي سليلة رقم 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 78 237.
775I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AIT LFAQIR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب
AIT LFAQIR شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 358 
زنقة السلار7 حي الشاف امبارك - 

76152 الشلاعية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 777

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  18 دآنبف  املؤرخ في 
AIT LFAQIR شركة ذات املسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
358 زنقة السلار7 حي الشاف امبارك 
نتيجة  املغرب  الشلاعية   76152  -

لتوقف أنشطة الشركة.

و عين:

السيد)7) عبد الكبيف  اليعقوبي و 
عنوانه)ا) رقم 358 زنقة السلار7 حي 

الشلاعية   76152 امبارك  الشاف 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 18 دآنبف 2121 وفي رقم 358 

 - امبارك  الشاف  حي  السلار7  زنقة 

76152 الشلاعية املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 387/2121.

776I

الكتو

الكتو
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

الكتو

زاوية سيدي علي بلغازي تارودانت ، 

83111، تارودانت املغرب

الكتو شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية 

سيدي علي بلغازي  - 83111 

تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 فبفا0ر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : الكتو.

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء.

زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 83111  - بلغازي   علي  سيدي 

تارودانت املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الكتو  أ0ت  املولى  عبد  السيد 
بلغازي   علي  سيدي  زاوية  عنوانه)ا) 

83111 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الكتو  أ0ت  املولى  عبد  السيد 
بلغازي   علي  سيدي  زاوية  عنوانه)ا) 

83111 تارودانت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بتارودانت  بتاريخ    نونبف 

2121 تحت رقم 753 .
777I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOHAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب
SOHAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الجبارات احرار7 - 76111 اسفي 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77 5
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف    6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشعيبية   (7( السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   311 الريفي 
 (7( السيد  711 حصة لفائد7   أصل 
سعيد بجيم بتاريخ 22 دآنبف 2121.

حاظر  مريم   (7( السيد  تفويت 
11  حصة اآتلاعية من أصل 711 
حصة لفائد7  السيد )7) سعيد بجيم 

بتاريخ 22 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   29 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2357.

778I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOHAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

SOHAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

و عنوان مقرها االآتلاعي دوار 

الجبارات احرار7 - 76111 اسفي .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77 5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6  دآنبف 2121 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2357.

779I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

TRANSIT TRANSPORT M.C
إعالن متعدد القرارات

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc

 TRANSIT TRANSPORT M.C

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 5 زنقة 

شوبني - 21331 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 77653

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  19 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

توزيع 9611 حصة اآتلاعية قد0لة 
كان 0للكها املرحوم محلد الشرقاوي 

لحصص  توزع  سيصباح  وبهذا 

سعاد  -السيد7  التالي:  الشكل  على 

-السيد7  211 حصة  لحريزي تللك 

  681 تللك    الشرقاوي  0اسلينة 
الشرقاوي  غيثة  -السيد7  حصة 

زينب  -السيد7  حصة    681 تللك 

الشرقاوي تللك 681  حصة -السيد 

هشام الشرقاوي 0للك 3361 حصة 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تم تعد0ل القانون االسا�سي من قبل 

الجلع العام وفي املقابل أجذ الشركاء 

املسيف   مهام  االعتبارتفويت  بعين 
الشرقاوي  محلد  املرحوم  القد0م 

0اسلينة  السيد7  تعيين  قرروا  و 

الشرقاوي الحاملة للبطاقة الوطنية 
سعاد  والسيد7   BE759927:رقم

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  لحريزي 
رقم: B9817 كلشركتان في التسييف. 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي:   

توزيع 9611 حصة اآتلاعية قد0لة 
كان 0للكها املرحوم محلد الشرقاوي 

وبهذا سيصبح توزيع الحصاص على 
الشكل التالي :ـ  السيد7 سعاد لحريزي 

تللك 211  حصة ـ السيد7 0اسلينة 

ـ  681 حصة  تللك  الشرقاوي 

السيد7 غيثة الشرقاوي تللك 681  
الشرقاوي  زينب  السيد7  ـ  حصة 

هشام  ـالسيد  حصة     681 تللك 

الشرقاوي تللك 3361 حصة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757912.

781I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOHAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

SOHAD TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الجبارات احرار7 - 76111 اسفي 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77 5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  6  دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) بجيم 
لقبول  تبعا  وحيد  كلسيف  سعيد 

استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2357.

78 I

QUALICIA CONSULTING

 LA GOLDWINE DE

 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE SARL
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 LA GOLDWINE DE

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: مكناس 

552 مرآان 2 - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3277 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  6  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي:  

حصة   6111 بيع مجلوع الحصص 

اآتلاعية و التي كانت في ملك السيد 

السيد  حصة؛   2111 الركراكي  علر 

و  حصة   2111 الركراكي  براهيم 

اليسد عثلان الركراكي2111 حصة. 

لفائد7 السيد املهدي بلكور7   6111 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حصة 

الكائن ب   627835 الوطنية عدد د 
زنقة عثلان ابن عفان م ج   7 رقم 

مكناس

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي:  

تحويل الشكل القانوني لشركة ذات 

املسؤولية املحدود7 من شركة ذات 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدود7 

الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد.

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

لشركة   آد0د  مسيف  تعيين  ما0لي: 

السيد املهدي بلكو7  الحامل لبطاقة 

 627835 د  عدد  الوطنية  التعريف 

ابن  عثلان  زنقة   7 رقم  ب  الكائن 

قبول  بعد  مكناس   ج  م  عفان 

إستقالة املسيف السيد علر الركراكي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي:  

تحويل الشكل القانوني لشركة

على  0نص  الذي   :27 رقم  بند 

 6111 الحصص  بيع مجلوع  ما0لي: 

حصة اآتلاعية

على  0نص  الذي   :73 رقم  بند 

ما0لي: :تعيين مسيف آد0د لشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 67 .

782I

LMT AUDITING

TANUKI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

TANUKI MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 71 شارع 

 A/  بوردو، الطابق األول، فضاء

الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33597 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبف   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 TANUKI 21 1 (7( تفويت السيد

من  اآتلاعية  حصة   SL -  .111

أصل 2.111 حصة لفائد7  السيد )7)  

علية سكيك بتاريخ 15 نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757721.

783I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

INDURAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

INDURAL شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شقة رقم 

2 علار7  9 الحي الحسني - 76311 

اليوسفية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27 5
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  2  دآنبف  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   INDURAL
محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
علار7   2 مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 
 9 الحي الحسني - 76311 اليوسفية 
أنشطة  لتوقف  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

و  النفعي  محلاد   السيد)7) 
بلوك ك تجزئة النجد   12 عنوانه)ا) 
الجد0د7 املغرب كلصفي   27111  2

)7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 2  دآنبف 2121 وفي شقة رقم 
 76311  - الحي الحسني  علار7  9   2

اليوسفية املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 
دآنبف 2121 تحت رقم 397/2121.

787I

ML EXPERTS

PROVIDER TEAM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
PROVIDER TEAM شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92  - 

21111 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78527 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROVIDER TEAM

تقد0م   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الخدمات لألفراد والشركات.

االستشارات والتفاوض بجليع   -

أنواعها.

استيفاد وتصد0ر وتوزيع آليع   -

أنواع الخدمات أو السلع ؛

- إدار7 أي علل.

التجارية  العالمات  تشغيل   -

االجتفاع  وبراءات  وبيعها  وشرائها 

واالمتيازات .

بين  والتواصل  الوساطة   -

األشخاص أو الشركات .

املعامالت  آليع  أعم  وبصور7   -

أو  اإلعالنية  أو  التجارية  أو  املالية 

الصناعية أو العقارية أو املنقولة أو 

تكون  قد  التي  املعامالت  من  غيفها 

املشار إليه أعاله أو  مرتبطة بال�سيء 

أو  توسيعه  تسهل  أن  املحتلل  من 

تطويره ..

 265  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 

92  - 21111 الدار البيضاء  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Federico Alano PEREZ  السيد

  11 RUSSO  :  100 حصة بقيلة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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 Federico Alano PEREZ  السيد

 ، املحلد0ة  عنوانه)ا)    RUSSO

 Imm  ، السيستا  شاطئ  منتجع 

  7 رقم  الرابع  الطابق   ،  GH2A

***** املحلد0ة   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 Federico Alano PEREZ  السيد

 ، املحلد0ة  عنوانه)ا)    RUSSO

 Imm  ، السيستا  شاطئ  منتجع 

  7 رقم  الرابع  الطابق   ،  GH2A

***** املحلد0ة   املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761736.

785I

HORIZON LINES SARL

AFRAH AMINA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محلد اليز0دي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم    ، 93171، تطوان املغرب

AFRAH AMINA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحاج محلد بركة، علار7 غرناطة، 

رقم 73، - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  5  دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    AFRAH AMINA

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

اإلآتلاعي شارع الحاج محلد بركة، 

 93111  -  ،73 رقم  علار7 غرناطة، 

الحل   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

السابق ألوانه.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
علار7 غرناطة،  الحاج محلد بركة، 

رقم 73، - 93111 تطوان املغرب. 
و عين:

اليطفتي  بنعلي  احلد   السيد)7) 
و عنوانه)ا) شارع علي شعر7، تجزئة 
93111 تطوان   ،72 عين ملول، رقم 

املغرب كلصفي )7) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: ال�سيء
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم   .

786I

ML EXPERTS

COCOON SPA
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
COCOON SPA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: مجلع 
بوسكور7 السكني ، آولف سيتي  - - 

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.323783

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  7  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
اإلقرار بالقيام النهائي من بيع السيد7 
سهم في الشركة    11 كنز7 الشرابي 
السيد �سي  الوحيد  الشريك  لصالح 
النهائي  باالنتهاء  إقرار  رآويج  محلد 
  11 الشرابي  كنز7  السيد7  بيع  من 
الشريك  لصالح  الشركة  في  سهم 

الوحيد السيد �سي محلد رآويج

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
من  الشريبي  كنز7  السيد7  إستقالة 

مهامها كلسيف7 للشركة
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
رقيوي  محلد  �سي  السيد  تعيين 
مغربي الجنسية من مواليد 7  مارس 
وحامل للبطاقة الوطنية رقم     963
غيف  ملد7  للشركة   كلسيف   T7 773

محدد7
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي 0نص على ما0لي: 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 761872.

787I

HORIZON LINES SARL

THE LORD OF LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محلد اليز0دي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم    ، 93171، تطوان املغرب

THE LORD OF LUXURY شركة 
ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحاج محلد بركة، علار7 غرناطة،  
- 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 777 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  5  دآنبف  املؤرخ في 
 THE 7شركة ذات املسؤولية املحدود
LORD OF LUXURY  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
اإلآتلاعي شارع الحاج محلد بركة، 
تطوان   93111  - غرناطة،   علار7 
املغرب نتيجة ل : الحل السابق ألوانه.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحاج محلد بركة، علار7 غرناطة،  - 

93111 تطوان املغرب. 

و عين:
بنعلي  0اسين   محلد  السيد)7) 
علي  شارع  عنوانه)ا)  و  اليطفتي 
72، عين  شعر7، تجزئة الوال0ة، رقم 
ملول 93111 تطوان املغرب كلصفي 

)7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال�سيء
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 2 .

788I

رمزي لالستشارات

CREME FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 27 نونبف علار7 حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم  1 شقة رقم  1 
العيون ، 71111، العيون املغرب
CREME FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املشتل 
رقم س 5 الراحة العيون  - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CREME FOOD
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استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
املتعلقة  املنتوآات  آليع  وتوزيع 

بالحلويات .
املشتل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111  - الراحة العيون    5 رقم س 

العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنلعشيف عنوانه)ا)  السيد محلد 
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 
7 3 العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

بنلعشيف عنوانه)ا)  السيد محلد 
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 

7 3 العيون 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    1 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  32/212.

789I

aice compta

TEA CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
TEA CORPORATE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة سلية 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 
النخيل - 21371 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78 7 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TEA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CORPORATE

غرض الشركة بإ0جاز : التجار7.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سلية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل - 21371 البيضاء  املغرب 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  LE BON BISCUIT  : الشركة 

791 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

 5 1   : السيد السعيد الجلولي  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  LE BON BISCUIT الشركة 

عنوانه)ا) زنقة سلية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 رقم 22 النخيل  21371 

البيضاء  املغرب.

السيد السعيد الجلولي عنوانه)ا) 

سوق   7 رقم  ب  مجلوعة  بدر  حي 

البيضاء     7317 الغرب  أربعاء 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد السعيد الجلولي عنوانه)ا) 

سوق   7 رقم  ب  مجلوعة  بدر  حي 

البيضاء     7317 الغرب  أربعاء 

املغرب

  LE BON BISCUIT السيد 

عنوانه)ا) زنقة سلية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 رقم 22 النخيل  21371 

البيضاء  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 15 756.

791I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

ITKANE PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

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

ITKANE PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كلم 7 رقم 

7  طريق أسفي  - 71111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1297

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ITKANE PRO

: حياز7 أي  غرض الشركة بإ0جاز 

عقار وتشغيله وإدارته .

عنوان املقر االآتلاعي : كلم 7 رقم 

مراكش   71111  - طريق أسفي     7

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد عبد هللا زميليتى 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : زميليتى  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا زميليتى عنوانه)ا) 
تاركة   78 رقم  تاركة  رياض  تجزئة 

71111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  زميليتى  هشام  السيد 
 71111   22 رقم  السباعي  عرصة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  علر  التاربي  السيد 
اقامة االحسان علار7 59 الشقة 2  

الطابق 3 71111 71111 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9552  .

79 I

EL GHAMRAOUI TEX

EL GHAMRAOUI TEX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

EL GHAMRAOUI TEX
زنقة 3  حي البفكة تجزئة 76  رقم 
39 ، 21651، الدار البيضاء املغرب
EL GHAMRAOUI TEX شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 3  
حي البفكة تجزئة 76  رقم 39 - 
21651 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8  7
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف    5 املؤرخ في 
 EL شركة ذات املسؤولية املحدود7 
GHAMRAOUI TEX  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  درهم   221.111
3  حي البفكة تجزئة  اإلآتلاعي زنقة 
76  رقم 39 - 21651 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  39 رقم    76 حي البفكة تجزئة    3

21651 الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:

و  غلراوي  السعد0ة   السيد)7) 

  7 زنقة  جد0جة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   21771 الشق  عين    7 رقم 

البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم  75976.

792I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

 AL MASSAMIDA

KHADAMATES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البف0د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

 AL MASSAMIDA KHADAMATES

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي القدس 
زنقة 8  رقم 16 - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

376 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MASSAMIDA KHADAMATES
غرض الشركة بإ0جاز : التنظيف، 
والصيانة  والبناء،  والبستنة، 
وتصد0ر  والتجار7،  والتفقية، 

الواردات، واألآهز7.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111  -  16 رقم    8 القدس زنقة 

العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد  امصودن  :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد  امصودن  عنوانه)ا) 
حي القدس تجزئة 717 زنقة واد ازيك 

رقم 265 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محلد  امصودن  عنوانه)ا) 
حي القدس تجزئة 717 زنقة واد ازيك 

رقم 265 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  72/212.

793I

STE TIB COMPT SARL AU

WAFA SORIEM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
15 ، 61111، وآد7 املغرب

WAFA SORIEM شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
القطب الصناعي تجزئة رقم 

37 آلاعة اهل انكاد 61111 
وآد7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29777
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«511.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    5 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 65 .

797I

BA PALAS

OG BAT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O G BAT
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 21311، 
CASABLANCA MAROC

OG BAT شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة 
احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم8 الدار البيضاء املغرب - 

21311  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
77872 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OG  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BAT

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري - بيع مواد البناء.

زنقة    3  : عنوان املقر االآتلاعي 

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

 - املغرب  البيضاء  الدار  األول رقم8 

21311  الدار البيضاء  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد محلد أعسيلة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أعسيلة عنوانه)ا)  السيد محلد 

  3651 تجزئة السالم إمتداد     61

الجد0د7  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

أعسيلة عنوانه)ا)  السيد محلد 

  3651 تجزئة السالم إمتداد     61

الجد0د7  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم 752612.

795I

PHOENIX IMMO

 FIRST PROPRETÉ ET

SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIRST PROPRETÉ ET SERVICES

مكناس ، 51111، مكناس املغرب

 FIRST PROPRETÉ ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

الكائن بالرقم 26، تجزئة الفتح  ، 

توالل - 51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIRST  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.PROPRETÉ ET SERVICES

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

تسييف  و  البستنة  اشغال  النظافة، 

االشغال  الخضراء،  املساحات 

املختلفة و البناء.

املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة الفتح  ،   ،26 الكائن بالرقم 

توالل - 51151 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ثورية الغزيلي :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد 0حيى حليلر :  611 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغزيلي  ثورية  السيد7 
توالل  الفتح  ،  تجزئة   ، 26 رقم 

51151 مكناس املغرب.
السيد 0حيى حليلر عنوانه)ا) رقم 

26 ، تجزئة الفتح  ، توالل 51151 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الغزيلي  ثورية  السيد 
توالل  الفتح  ،  تجزئة   ، 26 رقم 

51151 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   18 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 7  .

796I

PHOENIX IMMO

PHOENIX IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PHOENIX IMMO

مكناس ، 51111، مكناس املغرب

PHOENIX IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 522، 

تجزئة الزهو7، عين معز7، م.ج - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHOENIX IMMO

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة و البناء، االنعاش العقاري.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 522، 

 - م.ج  معز7،  عين  الزهو7،  تجزئة 

51151 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : احبيبي  التهامي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احبيبي  التهامي  السيد 

111.  51151 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  احبيبي  التهامي  السيد 
االول  الطابق   ،2 مرآان      6

51151 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   15 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 27.

797I

A&O

AOE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

21251، الدار البيضاء املغرب

AOE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني اقامة شل�سي الطابق 

9  رقم 92 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7861  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.AOE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

أنشطة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

في  التكوين  و  املرافقة  االستشار7، 

ميدان االبتكار و البحث .

 265  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شل�سي  اقامة  الزرقطوني  شارع 
الدار   21111  -  92 رقم    9 الطابق 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 311   : كسوس  هشام  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد صالح الد0ن قنادلي :  311 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 311   : عشومي  حسن  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد هشام كسوس 
   113  26 ريشونيت  لويس  شارع 

113  لوزان سويسرا.
قنادلي  الد0ن  صالح  السيد 
  119    7 دفال   طريق  عنوانه)ا) 

بولي  119  سويسرا سويسرا.
السيد حسن عشومي عنوانه)ا) 
   طريق دكورل 3961  111  سييف  

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  السيد هشام كسوس 
   113  26 ريشونيت  لويس  شارع 

113  لوزان سويسرا
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 775 76.
798I

ML EXPERTS

 BOMBAFRDIER MOROCCO
 MANUFACTURING

SERVICES
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 BOMBAFRDIER MOROCCO
 MANUFACTURING SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 11   

شارع القدس، شور 2 الطابق األول، 
سيدي معروف - 21271 الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.376777

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9 21 تم اتخاذ  15 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

إقالة السيد ريمي ترمبالي من منصبه 

»نائب  بلقب  للشركة  كلسيفرئي�سي 

غيتة  والسيد7  العلليات»  رئيس 

آابري من منصبها كلسيف7 تنفيد0ة 

للشركة بلقب »مد0ر املكتب» ؛

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

آامبل  لي  شونا  السيد7  تعيين   -

للشركة  آد0د7  رئيسية  كلسيف7 

والسيد  الرئي�سي»  »املد0ر  بلقب 

موالي 0وسف أ0ت القا�سي كلسيف 

تنفيذي آد0د للشركة بلقب »مد0ر 

املكتب» 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم &: الذي 0نص على ما0لي: 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761876.

799I

ML EXPERTS

 BOMBARDIER AEROSPACE

NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 BOMBARDIER AEROSPACE

« NORTH AFRICA

شركة التوصية البسيطة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: النواصر 

املنطقة الحر7 - - الدار البيضاء   

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262 85

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2121 ماي   16 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

. اإلقالة  بأثر فوري اعتباًرا من   ما0و 

 ، بوتفين  فرانسوا  للسيد   ،  2121

 GM576672 حامل آواز السفر رقم

من مهامه كسكرتيف للشركة.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

2. التعيين في منصب سكرتيف الشركة 

السيد كولين طومسون   ، بأثر فوري 

 ،   977 أغسطس   31 في  املولود   ،

من الجنسية البف0طانية وحامل آواز 

وذالك   ،  5797 2688 رقم  السفر 

النظام  من    3.7.3 لللاد7  وفًقا 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم &: الذي 0نص على ما0لي: 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 1 7799.

511I

ML EXPERTS

 BOMBARDIER AEROSPACE

NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 BOMBARDIER AEROSPACE

NORTH AFRICA »شركة التوصية 

البسيطة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: النواصر 

املنطقة الحر7 الدار البيضاء - -  

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262 85

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   21 9 7  شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تجد0د تعيين السيد ستيفن هارولد 

نائًبا لرئيس العلليات واملد0ر   ORR

العام للشركة

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

سكرتيف  منصب  في  التعيين  ما0لي:  

، السيد فرانسوا  الشركة بأثر فوري 

  969 مارس    1 املولود في   ، بوتفين 

، من الجنسية الكند0ة وحامل آواز 

السفر رقم 576672

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

الفوري لتعيين السيد  اإلنهاء  ما0لي: 

كريستان بوبارت كسكرتيف الشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم &: الذي 0نص على ما0لي: 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر 2121 تحت رقم 727186.

51 I

ML EXPERTS

TEAM ACTIVE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

TEAM ACTIVE MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني ، رقم 92 ، معاريف - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري  
.3 3319

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  5  دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 TEAM ACTIVE الوحيد  الشريك 
 875.111 مبلغ رأسلالها    MAROC
 265 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
شارع الزرقطوني ، رقم 92 ، معاريف 
- 21111 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : حل مبكر للشركة.
 265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني ، رقم 92 ، معاريف 

- 21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)7)  محلد    بناني الضخامة 
 Cascogne شارع    3 عنوانه)ا)   و 
 Res  ، الطابق الخامس   ،  et Berne
 ***** املستشفيات  ،حي   Wissam
 (7( كلصفي  املغرب   البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابر7 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761782.
512I

STE HAMMOUCH FAST POWER

 STE HAMMOUCH FAST
POWER

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE HAMMOUCH FAST
POWER

 BLOC B N 89 - HAY NAHDA -
TAZA ، 35000، تاز7 املغرب
 STE HAMMOUCH FAST

POWER شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بلوك ب 
رقم 89 حي النهضة تاز7 تاز7 35111 

تاز7 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 0ونيو    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAMMOUCH FAST POWER
االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة و البناء.
بلوك ب   : عنوان املقر االآتلاعي 
 35111 89 حي النهضة تاز7 تاز7  رقم 

تاز7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : 0ونس  حلوش  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  0ونس  حلوش  السيد 
تاز7  النهضة  حي  س  مجلوعة   29

35111 تاز7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  0ونس  حلوش  السيد 
تاز7  النهضة  حي  س  مجلوعة   29

35111 تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
شتنبف    7 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 723.
513I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PETRO GAZ ELAZOUZI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العلار7  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصاد0ة ، 

76311، اليوسفية املغرب

PETRO GAZ ELAZOUZI شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

شيشاو7 دوار أوالد سلان الفيالليين 

- 76153 الشلاعية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PETRO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GAZ ELAZOUZI

توزيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الغاز

نقل البضائع لحساب الغيف

أشغال مختلفة و البناء

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شيشاو7 دوار أوالد سلان الفيالليين 

- 76153 الشلاعية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم كالتالي:

  : العزوزي  املصطفى  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزوزي  املصطفى  السيد 

رقم  العربي  املغرب  شارع  عنوانه)ا) 

33 76153 الشلاعية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
العزوزي  املصطفى  السيد 

رقم  العربي  املغرب  شارع  عنوانه)ا) 

33 76153 الشلاعية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم  13/212.

517I

والوآيكون

WALOJICONE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

والوآيكون

ظهر املحلة حي الفتح الزنقة ب 9 

رقم 52 ، 61111، وآد7 املغرب

walojicone شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  املحل 

بظهر ملحلة حي الفتح زنقة ب 9 رقم 

52  - 61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3638 

  7 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.walojicone

تثبيت 7   : غرض الشركة بإ0جاز 

اصالح و بيع االت التبف0د.

املحل    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

9 رقم  بظهر ملحلة حي الفتح زنقة ب 

52  - 61111 وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املاموني  0حي  السيد 

1  حي بنيس شارع بنسعيد  61111 

وآد7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد 0حي املاموني  عنوانه)ا) 1  

 61111 حي بنيس شارع بن سعيد  

وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 66 .

515I

ste controle balance sarl

INNOVA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

INNOVA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 56 

تجزئة آنان مكناس 2 مكناس - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5211 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2492

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INNOVA

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء مختلفة 

املتاآر7.
 56 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - مكناس   2 مكناس  آنان  تجزئة 

51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.511   : بومهدي  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.511   : بومهدي  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بومهدي  رشيد  السيد 

الزهور      9 بيفوت زنقة بلغرد رقم 

فاس 51111 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  بومهدي  رشيد  السيد 
 2 مكنس  آنان  تجزئة   56 رقم 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بومهدي  املجيد  عبد  السيد 
آنان  تجزئة   56 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 مكناس   2 مكناس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 317.

516I

STE TIB COMPT SARL AU

BASSATINE BENI DRAR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15 ، 61111، وآد7 املغرب

BASSATINE BENI DRAR شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 

الدار البيضاء - 61111 وآد7 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21853

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

  2.111« أي من  درهم»   288.111»

عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 93 .

517I

STE TIB COMPT SARL AU

LA ROCADE DE MARJANE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15 ، 61111، وآد7 املغرب

 LA ROCADE DE MARJANE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الدرفوفي علار7 72 الطابق الثاني 

رقم 19 61111 وآد7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 139

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 31.111« أي من  درهم»   271.111»

عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 97 .

518I

FLASH ECONOMIE

SONASSEP
إعالن متعدد القرارات

SONASSEP شركة

شركة ذات مسؤولية محدود7 

برأسلال 511.111 درهم

املقر اإلآتلاعي : رقم 7  حي السالم    

شارع 0وسف ابن تاشفين تيفلت

عام  آلع  محضر  بلقت�سى 

تم   212 .1 . 3 بتاريخ   استثنائي  

ما 0لي :

- بيع آليع الحصص التي 0للكها 

 511 االاله،  عبد  الحسياني  السيد 

للحصة  درهم    11 بقيلة  حصة 

الحسياني  امنسة  لفائد7  الواحد7 

سلمى،

من  الشركة  رأسلال  رفع   -

511111 الى 111111  درهم،

الشركة  رأسلال  تقسيم  ليصبح 

على النحو التالي:

- الحسياني سلمى 511 حصة

- اآعني بوشرى 9511 حصة

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ    23 تحت رقم   ، بالخليسات 

212 .1 .21

519I

STE TIB COMPT SARL AU

BAK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15 ، 61111، وآد7 املغرب

BAK IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الدرفوفي علار7 72 الطابق الثاني 

رقم 19 61111 وآد7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27273

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

  2.111« أي من  درهم»   588.111»

عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 

د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 95 .

5 1I

NKH CONSULTING SARL

PIERRE DE TOLKINE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

PIERRE DE TOLKINE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

املعاقلة آلاعة سيدي 0حي زعيف 

سيدي 0حي زعيف 2111  تلار7 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 مارس    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ازريوح  علر   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    11

)7) سعد  السيد  511 حصة لفائد7  

بنسليلة بتاريخ 1  مارس 2121.
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ازريوح  علر   (7( السيد  تفويت 

11  حصة اآتلاعية من أصل 511 

حصة لفائد7  السيد )7) عبدالرحيم 

الصالحي بتاريخ 1  مارس 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر  بتاريخ  2  بتلار7   االبتدائية 

.LI779 212 تحت رقم 

5  I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 TECHNIMÈS INGÉNIERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

 TECHNIMÈS Ingénierie SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االول حي اوالد حد0دو الزنقة 21 

الرقم 66  الفقيه بن صالح 23211  

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

761 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TECHNIMÈS Ingénierie SARL

. AU

مكتب   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

دراسات ,البحث و االستفسار.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 21 الزنقة  حد0دو  اوالد  حي  االول 

  23211 الفقيه بن صالح    66 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : نزهة  هوري  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 هوري نزهة عنوانه)ا) حي 

 66 الرقم    21 الزنقة  اوالد حد0دو 

23211  الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املسناوي 0وسف عنوانه)ا) 

حي اوالد حد0دو الزنقة 21 الرقم 66 

23211   الفقيه بن صالح املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

8  0نا0ر  212 تحت رقم 27.

5 2I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

TONG PLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 9 

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

TONG PLAST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الدار 

البيضاء، اإلقامة بريلا، املكتب رقم 

15 ، الطابق الثالت، الشقة 6 ، 
زاوية مصطفى املعاني و    0نا0ر - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58652 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TONG : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PLAST SARL

تصنيع   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

وانتاج آليع املواد البالستيكية.

املواد  آليع  وتصد0ر  استيفاد   -

البالستيكية.

واالستيفاد  والبيع  الشراء   -

أشكاله  بجليع  والتلثيل  والتصد0ر 

ألي ماد7 أو أي منتوج أآنبي من أي 

االجتفاع  براءات  آليع  وبيع  مصدر 

والتفاجيص  التجارية  والعالمات 

والعلليات لحساب الشركة.

الدار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

البيضاء، اإلقامة بريلا، املكتب رقم 

 ، 6 الشقة  الثالت،  الطابق   ، 15
 - 0نا0ر  زاوية مصطفى املعاني و    

21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : ليوبي  اسلاعيل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الحسوني  ر�سى  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ر�سى الحسوني عنوانه)ا) 
الرقم   59 زنقة   15 معروف  سيدي 

البيضاء  الدار   21111 البيضاء   28

املغرب.

السيد اسلاعيل ليوبي عنوانه)ا) 
زاوية   3 شارع يعقوب املنصور طابق 
 21111 البيضاء  الدار  املهد0ة  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ر�سى الحسوني عنوانه)ا) 
الرقم   59 زنقة   15 معروف  سيدي 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء   28

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762376.

5 3I

compta

MOMEL EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta
 RES ABIR GR9 IMM 2 N°6 SIDI

 MOUMEN CASABLANCA ،
20400، CASABLANCA MAROC
MOMEL EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  5 زنقة 
اسامة بن زيد الطابق الثاني كوت�سي 

املعارف - 1 217 الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78398 

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOMEL EXPORT
تصد0ر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
الطبيعية  التجليل  مستحضرات 

والتقليد0ة.
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عنوان املقر االآتلاعي :  5 زنقة 
اسامة بن زيد الطابق الثاني كوت�سي 
البيضاء  الدار   217 1  - املعارف 

املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ملوك محلد :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملوك محلد عنوانه)ا) 58 
دار الطبيب درب الدالية م ق  21121 

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد هللا الخلطي عنوانه)ا) 
ق ج   52 رقم  زنقة  1  الساملية  1 

21731 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.

5 7I

مكتب الرياني لللحاسبة

 TRANS LA PALME DE
MALLORCA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم231  تطوان ، 

93171، تطوان املغرب
 TRANS LA PALME DE

MALLORCA شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املدعو 
مكاد بلوك 17 الطابق الثالث رقم 

5  وادي الو  - 93111 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
287  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LA PALME DE MALLORCA
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
املدعو   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
مكاد بلوك 17 الطابق الثالث رقم 5  

وادي الو  - 93111 تطوان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : حلان  الياس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حلان  الياس  السيد 
 93111  612 رقم  الوقا0ة  تجزئة 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حلان  الياس  السيد 
 93111  612 رقم  الوقا0ة  تجزئة 

تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1155.
5 5I

STE FIACCOF 

STE MS INOX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MS INOX شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 
2 تجزئة العنبف7 رقم 39 س طريق 
عين السلن زواغة - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MS INOX
مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
في نجار7 االملنيوم االشغال املختلفة 

االستيفاد.
عنوان املقر االآتلاعي : محل رقم 
س طريق   39 رقم  العنبف7  تجزئة   2
فاس   31111  - زواغة  السلن  عين 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : بوشيب  منيف  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوشيب  منيف  السيد 
تجزئة العنبف7  7 س   زنقة    67 رقم 

زواغة  31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بوشيب  منيف  السيد 
تجزئة العنبف7  7 س   زنقة    67 رقم 

زواغة  31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 358.

5 6I

C2A TRANS

C2A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

C2A TRANS

 SOUANI RUE 113 N°2-TANGE ،

TANGER ،90000 املغرب

C2A Trans  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  البفانص 

  زنقة 26 رقم 7 الحي الجد0د - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

    3 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 C2A  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. Trans

سلسر7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النقل الوطني والدولي.

عنوان املقر االآتلاعي :  البفانص 
 - الجد0د  الحي   7 رقم   26 زنقة    

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : الشكاري  بكر  أبو  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الشكاري  عادل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أبو بكر الشكاري عنوانه)ا) 

مستفجوش زنقة 67  91111 طنجة 

املغرب.

السيد عادل الشكاري عنوانه)ا) 

مستفجوش زنقة 67  91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد أبو بكر الشكاري عنوانه)ا) 

مستفجوش زنقة 67  91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم  23778.

5 7I

Aïd comptable

STE EL MSLHA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE EL MSLHA  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 DR وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 EL MSLHA COMMUNE

 BOUCHEFAA OUED AMLIL  -

35111 تاز7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE EL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MSLHA

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS/ TRAVAUX

. DE PLANTATION / NÉGOCE

 DR  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 EL MSLHA COMMUNE

 BOUCHEFAA OUED AMLIL  -

35111 تاز7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : الحلزاوي  نجيم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الحلزاوي  نعيم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجيم الحلزاوي عنوانه)ا) 

تاز7  امليل  وادي  املصلحة  دوار 

35111 تاز7 املغرب.

السيد نعيم الحلزاوي عنوانه)ا) 

 35111 دوار املصلحة بوشفاعة تاز7 

تاز7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد نجيم الحلزاوي عنوانه)ا) 

تاز7  امليل  وادي  املصلحة  دوار 

35111 تاز7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 72.

5 8I

العيون استشارات

STE STAID TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

STE STAID TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع راس 

الخيلة رقم 76 حي الوحد7 12 - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 غشت    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STAID TRANSPORT

غرض الشركة بإ0جاز : النقل.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

راس الخيلة رقم 76 حي الوحد7 12 - 

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد الحسين لحلاد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين لحلاد  عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحسين لحلاد  عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

7  شتنبف  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2121 تحت رقم 78 2.

5 9I

FINCOSA MARRAKECH

ACOPROM.MA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية علار7 81  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 71111، مراكش 

املغرب

ACOPROM.MA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

النواA 7 زنقة ابن سينا، الطابق 

الخامس رقم 52 - 71111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACOPROM.MA

: املعامالت  غرض الشركة بإ0جاز 

العقارية 

التسييف اال0جاري.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  سينا،  ابن  زنقة   A النوا7 

مراكش   71111  -  52 الخامس رقم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .
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  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : روبيف  ريجيس  كلودن  السيد  

11  حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

روبيف  ريجيس  كلودن  السيد  

مراكش   71111 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

روبيف  ريجيس  كلودن  السيد  

مراكش   71111 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 7 97  .

521I

FLASH ECONOMIE

BAHRIA

شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

BAHRIA

 شركة ذات مسؤولية محدود7

رأسلالها:251111 درهم

 مقرها االآتلاعي :رقم 1/18 / 1 

زنقة 0وسف ابن تاشفين -  تيفلت 

رقم التقييد في السجل التجاري 

265 5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

قرر   2121 دآنبف   17 املؤرخ بتاريخ 

ما 0لي

توسيع نشاط الشركة إلى منعش 

عقاري-

النظام  من   3 الفصل  تعد0ل 

األسا�سي للشركة- 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم    

بتاريخ     بالخليسات  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 7 3 

52 I

INFOPLUME

SPA TIME CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

INFOPLUME

79  شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 

املغرب

SPA TIME CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

طانطان، طبق السفلي، رقم   ، 

 TANGER 90000 3 إقامة سوليلان

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2163

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SPA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIME CENTER

حالقة و   : غرض الشركة بإ0جاز 

منتجع صحي سبا.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم   ،  السفلي،  طبق  طانطان، 

 TANGER 91111 3 إقامة سوليلان

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

51 حصة    : السيد7 ليلى الحول 

بقيلة 11  درهم للحصة .

51 حصة    : السيد7 سناء حلين 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحول  ليلى  السيد7 
رقم   ،2 بقعة طوض  طريق الرباط، 

69 51 92 قصر الكبيف املغرب.
عنوانه)ا)  حلين  سناء  السيد7 
املجاهد0ن، مركب الجوار، علار27أ، 

رقم71 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الحول  ليلى  السيد7 
رقم   ،2 بقعة طوض  طريق الرباط، 

69 51 92 قصر الكبيف املغرب
عنوانه)ا)  حلين  سناء  السيد7 
املجاهد0ن، مركب الجوار، علار27أ، 

رقم71 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم -.

522I

VALUE POINT PARTNERS

FAMIA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ،   9

20340، CASABLANCA MAROC
 FAMIA DECO

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 28 زنقة 
العرعار الدور 7 شقة 7  - 21111 

الدار البيضاء  املللكة املغربية.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37197 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 1  دآنبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
شقة   7 الدور  العرعار  زنقة   28»
املللكة  الدار البيضاء    21111  -   7
املغربية» إلى »شارع عبد املؤمن شارع 
رقم  املحل   2 شهرزاد  إقامة  سلية 
املللكة  الدار البيضاء     21111  -  7

املغربية».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

76 611- رقم  تحت  0نا0ر  212 

. 382

523I

STE FIACCOF 

 APPLIED RESEARCH
 IN EMERGING

TECHNOLOGIES      ARET
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 APPLIED RESEARCH IN

      EMERGING TECHNOLOGIES

ARET شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 577 

مكرر زنقة بن احلد غازي حي 

االدارسة - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 APPLIED RESEARCH IN  :

      EMERGING TECHNOLOGIES

.ARET

محلل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

جدمة  مقاول  الكلبيوتر    مصلم 

الكلبيوتر.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

مكرر زنقة بن احلد غازي حي   577

االدارسة - 31111 فاس املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعد رمضان :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 هبة رمضان :  311 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رمضان  سعد  السيد 

577 مكرر خي االدارسة 31111 فاس 

املغرب.

عنوانه)ا)  رمضان  هبة  السيد7 

فيال 3 تجزئة البساتين طريق ا0لوزار 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  رمضان  سعد  السيد 

577 مكرر خي االدارسة 31111 فاس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  36.

527I

ARRIOPH

ARRIOPH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ARRIOPH

97 شارع املقاومة طابق 6 

الدارالبيضاء ، 21111، الدا 

البيضاء املغرب

ARRIOPH  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 97 شارع 

املقاومة طابق 6 - 21111 

الدرالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.371583

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

مبلغ     ARRIOPH الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 

97 شارع املقاومة  مقرها اإلآتلاعي 

طابق 6 - 21111 الدرالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : -منافسة .

ب  التصفية  مقر  حدد  و 

97 شارع املقاومة طابق 6 - 21111 

الدرالبيضاء املغرب. 

و عين:
الصفراوي  املهدي   السيد)7) 

فرنسا   21111 فرنسا  عنوانه)ا)  و 

فرنسا كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم 9 297.

525I

FLASH ECONOMIE

HJRT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HJRT TRAVAUX

 شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:511111 درهم

 مقرها اإلآتلاعي: 22 علار7 أ 

الطابق   حي دالية -  تيفلت
رقم التقييد في السجل التجاري: 

787

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
قرر  0نا0ر  212    3 بتاريخ    املؤرخ 

ما 0لي
رفع رأسلال الشركة من 511111 

درهم إلى 111111  درهم

من   7 و   6 الفصول رقم  تعد0ل 
النظام األسا�سي للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم   

526I

FIDUCO TANTAN

BACTIG TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
« BACTIG TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: الحي 
االداري الوطية طانطان 1 821 

طانطان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5263

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212  املؤرخ في    

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 
من   ( حصة   611  ( تفويت  ما0لي: 
للسيد  باشع  سعيد  السيد  أسهم 

عبدهللا تيكي.
على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 
تيكي   عبدهللا  السيد  تعيين  ما0لي: 
كلسيف للشركة و تخويل اإلمضاء له.

على  0نص  الذي   :13 رقم  قرار 
للشركة  القاني  الشكل  تغييف  ما0لي: 
الى  املسؤولية  محدود7  شركة  من 
بشريك  املسؤولية  محدود7  شركة 

وحيد
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  0نص  الذي   :13 رقم  بند 
ما0لي: اصبح الشكل القانوني للشركة 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
على  0نص  الذي   :17 رقم  بند 
باسم  حصة    111 اصبحت  ما0لي: 

السيد عبدهللا تيكي.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
22 0نا0ر  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

 212 تحت رقم  26/212.
527I

MARCHICA CONSEIL

TADAMANON RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
77 ، شارع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

 TADAMANON RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

السكك الحد0د0ة العروي الناظور - 
62551 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21317
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) رشيد  العظمي 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111
دآنبف   29 بتاريخ  العاللي  محلد 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم 86.
528I

STE FIACCOF 

STE IDEALSOFT FES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE IDEALSOFT FES شركة ذات 
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مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7  شارع 

عتلان بن عفان علار7 ا  محل رقم 

5 املد0نة الجد0د7 - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6583 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IDEALSOFT FES

مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مقاول جدمة  التفكيبات الكهربائية  

الكلبيوتر التجاري.

7  شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

عتلان بن عفان علار7 ا  محل رقم 

فاس   31111  - الجد0د7  املد0نة   5

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

علوي  اسلاعيلي  رشيد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  اسلاعيلي  رشيد  السيد 

محلد  زنقة   37 رقم  عنوانه)ا) 

بنسليلان حي طارق   31111 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

علوي  اسلاعيلي  رشيد  السيد 

محلد  زنقة   37 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   31111 بنسليلان حي طارق  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 359.

529I

STE FIACCOF 

ABMB

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

ABMB شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكاتب 

الصفو7 مطاحن االدريسية الشقة 

8 علار7 3  الطابق 2 زنقة اصيلة 

شارع بيف انزران  - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6  83

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212  في  2  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.111.111»

«111.111.  درهم» إلى »3.111.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 355.

531I

MARCHICA CONSEIL

SKY WATT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
77 ، شارع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

SKY WATT شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي رآا في 
هللا، بوعرك، قلعية ، الناظور -  
62123 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SKY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WATT
غرض الشركة بإ0جاز : التصد0ر و 

االستيفاد.
عنوان املقر االآتلاعي : حي رآا في 

هللا، بوعرك، قلعية ، الناظور -  
62123 الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : معطوك  مراد  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مراد معطوك عنوانه)ا) حي 
 621 1 الناظور  اوندا  املطارتجزئة  

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مراد معطوك عنوانه)ا) حي 

 621 1 الناظور  اوندا  املطارتجزئة  

الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5  0نا0ر 

 212 تحت رقم  1 .

53 I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE ATMAGEP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7 دادس 

الطابق االول ورزازات، 75111، 

ورزازات املغرب

STE ATMAGEP SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار ا0ت 

عثلان ا0ت بوداود  - 77911 زاكور7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ATMAGEP SARL AU

البناء   *  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة
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أنابيب  مجاري  صيانتها  أو  *بناء 

مياه أنابيب الصرف الصحي

تركيب قنوات السقي بالتنقيط .

: دوار ا0ت  عنوان املقر االآتلاعي 

عثلان ا0ت بوداود  - 77911 زاكور7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

 21.111   : تود7 عنون   السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عنون   تود7  السيد7 

حي املسيف7 رقم 78 75111 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 0وسف عثلاني عنوانه)ا) 

حي املسيف7 رقم 551 75111 ورزازات 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم -.

532I

كورباش باكبون

كورباش باكبون
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كورباش باكبون

اقامة فهد شارع املسيف7 الخضراء 

العروي، 62111، الناظور املغرب

كورباش باكبون  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة فهد 

شارع املسيف7 الخضراء  العروي 

62111 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 3 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كورباش باكبون .

: اعالميات  غرض الشركة بإ0جاز 

سوفتوير داتا سنتف .

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

فهد شارع املسيف7 الخضراء  العروي 

62111 الناظور  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الحسيني   السيد علي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  111  : الحسيني   علي  السيد   

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسيني   علي  السيد 

شارع عبد الكريم الخطابي العروي  

62111 الناضور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الحسيني   علي  السيد 

شارع عبد الكريم الخطابي العروي  

62111 الناضور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 37 .

533I

ANDERSEN CONSULTING

INCEB  MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
INCEB  MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 83  شارع 
ولي العهد مركز NREA املكتب رقم 

3  - 91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95995

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) طارق العراي�سي 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   2.511
 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.111

علي برقاد بتاريخ 19 دآنبف 2121.
تفويت السيد )7) طارق العراي�سي 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   2.511
 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.111
دآنبف   19 عتلان الصحراري بتاريخ 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238738.

537I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

آل تليم

)ALL TAMIM( 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
آل تليم )ALL TAMIM) شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عين 

جضر7 الجلاعة القروية زعرور7 

دائر7 موالي عبد السالم قياد7 بني 

آرفط - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

583 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : آل تليم 

.(ALL TAMIM(

جلق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتسييف و استغالل معلل إلنتاج زيت 

الزيتون بأساليب الضغط الحد0ثة.

عين   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

زعرور7  القروية  الجلاعة  جضر7 

بني  السالم قياد7  دائر7 موالي عبد 

آرفط - 92111 العرائش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

251 حصة    : السيد أحلد تليم 

بقيلة 11  درهم للحصة .

251 حصة    : السيد طارق تليم 

بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة   251   : السيد أنس تليم 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : تليم  اإلاله  عبد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تليم  أحلد  السيد 

 81 تجزئة واكريم الطابق األول رقم 

92111 العرائش املغرب.

عنوانه)ا)  تليم  طارق  السيد 

 81 تجزئة واكريم الطابق األول رقم 

92111 العرائش املغرب.
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السيد أنس تليم عنوانه)ا) تجزئة 
واكريم الطابق األول رقم 81 92111 

العرائش املغرب.
السيد عبد اإلاله تليم عنوانه)ا) 
 81 تجزئة واكريم الطابق األول رقم 

92111 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  تليم  طارق  السيد 
 81 تجزئة واكريم الطابق األول رقم 

92111 العرائش املغرب
السيد أنس تليم عنوانه)ا) تجزئة 
واكريم الطابق األول رقم 81 92111 

العرائش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  79/212.
535I

CABINET RAMI EXPERTISE

TARICONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

TARICONSEILS شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم7  

مركب الحرية فاس - 31111 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3225 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 0نا0ر    6 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
  TARICONSEILS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 1.111  درهم وعنوان 
مركب  رقم7   اإلآتلاعي  مقرها 
فاس املغرب   31111  - الحرية فاس 
نتيجة ل : االتفاق على انهاء الشركة.

التصفية ب رقم7   و حدد مقر 

فاس   31111  - مركب الحرية فاس 

املغرب. 

و عين:

و  طارق  0ونس   السيد)7)  

عنوانه)ا) شارع حسان بن ثابت شقة 
فاس املغرب   31111 فاس    3 رقم 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  371/12.

536I

مركز الجبا0ات و املحاسبة

BOULIYAS DENT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبا0ات و املحاسبة
رقم  3 الطابق الرابع علار7 امنار ، 

86351، انزكان املغرب

BOULIYAS DENT شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 

28 زنقة 571 حي افولكي ا0راك 

بواركان اكاد0ر  - 81111 اكاد0ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOULIYAS DENT

- صناعة   : غرض الشركة بإ0جاز 

وترميم االسنان .

شقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
571 حي افولكي ا0راك  زنقة   28 رقم 

اكاد0ر   81111  - اكاد0ر   بواركان 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوال0اس اسلاعيل  :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسلاعيل   بوال0اس  السيد 
ا0راك  زنقة  56    27 رقم  عنوانه)ا) 

بواركان اكاد0ر  81111 اكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اسلاعيل   بوال0اس  السيد 
ا0راك  زنقة  56    27 رقم  عنوانه)ا) 

بواركان اكاد0ر  81111 اكاد0ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   25 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97639.

537I

KYOTO FISH

MODE CORPORATION
إعالن متعدد القرارات

MODE CORPORATION

75  شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

MODE CORPORATION »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: املنطقة 

الصناعية طريق رقم   قطعة  2 

ازيت طنجة - - 91111 طنجة.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8781 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 6  شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

استقالة مسيف الشركة و تعيين مسيف 

آد0د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تفويت 511 حصة من السيد محلد 

املخرشف الى السيد محلد الوراق 

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

استقالة املسيف الثاني للشركة السيد 

السيد  تعيين  و  املخرشف  محلد 

محلد الوراق مسيف وحيد للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238751.

538I

ANDERSEN CONSULTING

INCEB MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

INCEB MED SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 83  شارع 

ولي العهد مركز NREA املكتب رقم 

3  - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95995

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  7  دآنبف  املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) برقاد 

علي كلسيف آجر



2501 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238738.
539I

ANDERSEN CONSULTING

INCEB MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
INCEB MED SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 83  شارع 
ولي العهد مركز NREA املكتب رقم 

3  - 91111 طنجة املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95995

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  7  دآنبف  املؤرخ في 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

الصحراري عتلان كلسيف آجر
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238738.
571I

Synergie Experts

ASCENSIO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Synergie Experts
79, زنقة آون آورس, حي غوتييه ، 

21161، الدار البيضاء املغرب
 ASCENSIO CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9  ، 

شارع عبد املومن، الطابق 2، الرقم 
8 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3337  
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 
 ASCENSIO الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم    1.111
شارع عبد املومن،   ،  9 اإلآتلاعي 
الدار   21111  -  8 الرقم   ،2 الطابق 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم وآود 

سوق كاف للشركة.
 ،  9 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرقم   ،2 الطابق  شارع عبد املومن، 

8 - 21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الحلوي  أمنة   السيد)7) 
تجزئة عرصة الكبيف   ،21 عنوانه)ا) 
الدار   21111 املعاريف  ش32   6 ط 
البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 358 76.
57 I

BEST VERRE

BEST VERRE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BEST VERRE
 Rue REGRAGA Résidence La
 Corniche Appartement N°1

 RDC Immeuble 2 Bourgone ،
21111، الدار البيضاء املغرب

BEST VERRE شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

 Rue وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 REGRAGA Résidence LA

 CORNICHE Appartement N°1
 RDC, Immeuble 2,Bourgone -

21171 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
777785

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VERRE
تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
األشياء  آليع  واستيفاد  وتسويق 
 ، والزآاج  النحاس  من  واألشياء 

املنزلية أو الصناعية
 Rue  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 REGRAGA Résidence LA
 CORNICHE Appartement N°1
 RDC, Immeuble 2,Bourgone -

21171 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : الحن�سي  علراني  توفيق  السيد 
311 حصة بقيلة 30.000,00 درهم 

للحصة .
  : السيد عز الد0ن علراني حن�سي 
311 حصة بقيلة 30.000,00 درهم 

للحصة .
  : حن�سي  علراني  زكية   السيد7 
211 حصة بقيلة 20.000,00 درهم 

للحصة .
  : حن�سي  علراني  سلية  السيد7 
211 حصة بقيلة 20.000,00 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحن�سي  علراني  توفيق  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد بن علر  82 27 

بوسكور7 املغرب.
حن�سي  علراني  الد0ن  عز  السيد 
 E علار7    1 املولد  اقامة  عنوانه)ا) 
الدار   21111 فياللي  هاشمي  شارع 

البيضاء املغرب.

حن�سي  علراني  زكية   السيد7 

املومن  عبد  شارع   273 عنوانه)ا) 

الدار   21 12 شقة    الطابق   

البيضاء املغرب.

حن�سي  علراني  سلية  السيد7 

املومن  عبد  شارع   273 عنوانه)ا) 

الدار   21 12  2 شقة  الطابق   

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الحن�سي  علراني  توفيق  السيد 

عنوانه)ا) دوار اوالد بن علر  82 27 

بوسكور7 املغرب

حن�سي  علراني  زكية   السيد7 

املومن  عبد  شارع   273 عنوانه)ا) 

الدار   21 12 شقة    الطابق   

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم -.

572I

ML EXPERTS

CYNOSURE MAROC
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

CYNOSURE MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: طريق 

ازمور 2 رقم 71 عين د0اب - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.295293

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9 21 تم اتخاذ  املؤرخ في  3 دآنبف 

القرارات التالية: 
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قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

Benjamin SAVIGAR- 7تعيين الساد

كللثلين   Jorge PINEDO و  JONES

 CYNOSURE« لشركة  قانونيين 

FRANCE

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

استقالة السيد ما0كل أنجلو  ما0لي: 

وحيد  كلسيف  منصبه  من  ستيفاني 

CYNOSURE MAROC لشركة

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي:  

تعيين السيد جورخي بينيدو كلسيف 

من   ، محدود7  غيف  ملد7  للشركة 

آواز  وحامل   ، األمريكية  الجنسية 

واملقيم   ،  566763761 رقم  السفر 

 Collins Ave Apt 4208   6699 في 

Sunny Isles Beach ، فلوريدا

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تلد0د غرض الشركة لألآهز7 الطبية

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم &: الذي 0نص على ما0لي:

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  3  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 9 21 تحت رقم 762172.

573I

ISDM CONSULTING

ELECT TANO SUD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

ELECT TANO SUD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

الولجة شارع ميلود الخلوفي 

كاطالونيا رقم  7 مكرر العيون - 

71111 العيون املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2673 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 7  0نا0ر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»علار7 الولجة شارع ميلود الخلوفي 

 - العيون  مكرر  رقم  7  كاطالونيا 

»محج  إلى  املغرب»  العيون   71111

رقم  القوبع  تجزئة  السادس  محلد 
العيون    71111  - مكرر العيون    7 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  217/212.

577I

s2s consulting

GENERAL BAT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

s2s consulting

علارAFA 7 رقم 77  الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23311، البيضاء املغرب

GENERAL BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

   0نا0ر الطابق االول الشقة 69  - 

23311 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7861 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GENERAL BAT

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
االملنيوم.

75 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 -   69    0نا0ر الطابق االول الشقة 

23311 البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : 0وسف صابر     السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
 511   : ا0ت لهري  0اسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  0وسف صابر   عنوانه)ا) 
تجزئة آوهر7 زنقة 2 علار7 93 طابق 
البيضاء    23311 مومن   سيدي   3

املغرب.
السيد 0اسين ا0ت لهري عنوانه)ا) 
ج  ق  الحجر  درب  الحارتي  شارع 

33211 البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد  0وسف صابر   عنوانه)ا) 
تجزئة آوهر7 زنقة 2 علار7 93 طابق 
البيضاء    23311 مومن   سيدي   3

املغرب
السيد 0اسين ا0ت لهري عنوانه)ا) 
ج  ق  الحجر  درب  الحارتي  شارع 

33211 البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 777 76.
575I

ISDM CONSULTING

ELECTOMAR SUD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

ELECTOMAR SUD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

الولجة شارع ميلود الخلوفي 

كاطالونيا رقم 12 العيون - 71111 

العيون املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26773

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 7  0نا0ر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»علار7 الولجة شارع ميلود الخلوفي 

 71111  - العيون   12 كاطالونيا رقم 

محلد  »محج  إلى  املغرب»  العيون 

رقم  7   القوبع  تجزئة  السادس 

العيون - 71111 العيون  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  219/212.

576I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

EXPERTISE RAJAA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

EXPERTISE RAJAA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي وآد7، 

زاوية شارع محلد الدرفوفي و آلال 

الد0ن االفغاني الطابق االول. - 

61111 وآد7 املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 19 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

زاوية شارع محلد الدرفوفي  »وآد7، 

و آلال الد0ن االفغاني الطابق االول. 

- 61111 وآد7 املغرب» إلى »وآد7، 

رقم 6  شارع مامون تدالوي، العونية 

- 61111 وآد7  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 1 2.

577I

Société somicoc

شركة برج الفرج

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة برج الفرج شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1  حي 

شكيب ارسالن اقامة القصر ملعب 

الخيل  - 31111 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 29

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

رايس  احلد   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

  (7( السيد  لفائد7   حصة   2.111

دآنبف    2 بتاريخ  هيتمي  اسامة 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/ 29.

578I

KYOTO FISH

PLASTIC TETOUAN
إعالن متعدد القرارات

PLASTIC TETOUAN

75  شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

PLASTIC TETOUAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: عين 

مشالو7 طريق تطوان طنجة عين 

مشالو7 طريق تطوان طنجة 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 975 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212    5 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

استقالة مسيف الشركة و تعيين مسيف 

آد0د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

من   21811 تفويت مجلوع حصص 

الرحيم  عبد  اكدي,  الحسن  السيد 

املجيد  عبد  اكدي,  احلد  اكدي, 

اكدي و محلد اكدي الى السيد وحيد 

من   5211 و مجلوع حصص  عادل  

السيد الحسين اكدي و الخليل اكدي 

الى السيد7 الشقروني املرواني بشرى

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

عبد  السيد  الشركة  مسيف  استقا7 

الرحيم اكدي و تعيين السيد عادل 

وحيد كلسيف آد0د للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238779.

579I

مكتب االستاد عادل النوري موثق

 ECOLE MOSTAKBALONA
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تفويت حصص

مكتب االستاد عادل النوري موثق
9   شارع عبد املومن الطابق 

السابع شقة 52-53  الدارالبيضاء ، 
21172، الدارالبيضاء املغرب
 ECOLE MOSTAKBALONA
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مراكش 
حي االنار7 بلوك س 7 الرقم 283 - 

71111 مراكش  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6219 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 شتنبف    8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) موالي الحسين  
من  اآتلاعية  حصة   967 العلوي  
أصل 5.811 حصة لفائد7  السيد )7) 
سالم  عي�سي  بتاريخ 8  شتنبف 2121.
تفويت السيد )7) موالي الحسين  
من  اآتلاعية  حصة   967 العلوي  
السيد  لفائد7   حصة   5.811 أصل 
شتنبف    8 اشكاوا بتاريخ  محلد    (7(

.2121
تفويت السيد )7) موالي الحسين  
العلوي  286.  حصة اآتلاعية من 
السيد  لفائد7   حصة   2.911 أصل 
)7) اسلاء  بلخيفي  بتاريخ 8  شتنبف 

.2121
تفويت السيد )7) موالي الحسين  
العلوي  291.  حصة اآتلاعية من 
السيد  لفائد7   حصة   2.911 أصل 
شتنبف    8 بتاريخ  بلخيفي   أمين    (7(

.2121
تفويت السيد )7) موالي الحسين  
العلوي  291.  حصة اآتلاعية من 
السيد  لفائد7   حصة   2.911 أصل 
8  شتنبف  بتاريخ  )7) 0ونس  بلخيفي  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    8 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8671  .

551I

FIDULIMAR

BM-ACHGHAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BM-ACHGHAL  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

 217 حي الوحد7 - 75111 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  15 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2. 11.111»

 2.211.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم  7.

55 I

مركز الجبا0ات و املحاسبة

STIHL WOOD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مركز الجبا0ات و املحاسبة
رقم  3 الطابق الرابع علار7 امنار ، 

86351، انزكان املغرب

STIHL WOOD TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي بوربوح 

القليعة ا0ت ملول - 81111 انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STIHL  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.WOOD TRANS

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن امجرين.

-استيفاد وتصد0ر

-نقل األمتعة غيف املصحوبة..

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 81111  - بوربوح القليعة ا0ت ملول 

انزكان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الوالي رشيد  :  981 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة   21   : السيد الوالي ا0وب  

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد   الوالي  السيد 

 9 1 درب الشيخ عبد السالم زنقة 
رقم 33/31 الدشيف7 انزكان  86352 

انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد   الوالي  السيد 

 9 1 درب الشيخ عبد السالم زنقة 
رقم 33/31 الدشيف7 انزكان  86352 

انزكان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 29 .

552I

ALL PRESTATIONS TELECOM

 ALL PRESTATIONS
TELECOM

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALL PRESTATIONS TELECOM

29 عللية باب منصور العزوزية ، 

71 71، مراكش املغرب

 ALL PRESTATIONS TELECOM

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 29 عللية 

باب منصور العزوزية - 71 71 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  13 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRESTATIONS TELECOM

 Agence  : غرض الشركة بإ0جاز 

 de télécommunication,

 Fourniturede bureau et Matériel

.Informatique

عنوان املقر االآتلاعي : 29 عللية 

 71 71  - العزوزية  منصور  باب 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزوين  زينب  السيد7 

27  شارع النخيل اسكجور املحاميد 

61 71 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الزوين  زينب  السيد7 

27  شارع النخيل اسكجور املحاميد 

61 71 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9567  .

553I

Société somicoc

شركة برج الفرج

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة برج الفرج  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1  حي 

شكيب ارسالن اقامة القصر ملعب 

الخيل - 31111 فاس املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 29

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  املؤرخ في  1 دآنبف 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) هيتمي  

لقبول  تبعا  وحيد  كلسيف  اسامة 

استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/ 29.

557I

INTER-ROUTE PRIME

INTER-ROUTE PRIME

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

INTER-ROUTE PRIME

 lot moly messoud hay  17

 salam meknes 107 lot moly

 messoud hay salam meknes،

50000، meknes Maroc

INTER-ROUTE PRIME شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 17  

تجزئة موالي مسعود حي السالم 

مكناس - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

INTER- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ROUTE PRIME

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف.

  17  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السالم  حي  مسعود  موالي  تجزئة 

مكناس - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 611   : الرحلاني  اسامة  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

711 حصة    : السيد معاد ناصر 

بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة الرحلاني عنوانه)ا) 

شارع  رقم2  ب  بلوك  ابوعام  اقامة 

الجد0د7  املد0نة  امللكي  الجيش 

51111 مكناس املغرب.
السيد معاد ناصر عنوانه)ا) رقم7 

تجزئة لوبابة مكناس 51111 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسامة الرحلاني عنوانه)ا) 

شارع  رقم2  ب  بلوك  ابوعام  اقامة 

الجيش امللكي املد0نة الجد0د7 5111 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 317.

555I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE JABAL FALAWSAN
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE JABAL FALAWSAN TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ظهر ملحلة 

حيلوالي امليلود تجزئة لعلج زنقة 

E2 رقم 23 وآد7 - 61111 وآد7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

367 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JABAL FALAWSAN TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع للغيف وطنيا و دوليا.

عنوان املقر االآتلاعي : ظهر ملحلة 

زنقة  لعلج  تجزئة  امليلود  حيلوالي 
وآد7   61111  - وآد7   23 رقم   E2

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملول محلد :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد ملول عباس :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملول محلد عنوانه)ا) ظهر 
ملحلة تجزئة السالم زنقة A77 رقم 5 

وآد7 61111 وآد7 املغرب.

عنوانه)ا)  عباس  ملول  السيد 

بلجيكا 131  بروكسل بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ملول محلد عنوانه)ا) ظهر 
ملحلة تجزئة السالم زنقة A77 رقم 5 

وآد7 61111 وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم  25.

556I

GLOFID

TURBO ACCESSORIES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

TURBO ACCESSORIES شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

29 شارع جريبكة  - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 9 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.111.111»

«2.111.111 درهم» إلى »7.111.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762137.

557I

CABINET BENHASSAN SARL AU

SETATRADING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب جالد زنقة 73 رقم 5 ق.ج ، 

21771، الدارالبيضاء املغرب

SETATRADING  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 16  

- 61 21 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

377533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 7 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SETATRADING

إنعاش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
العقاري .

زنقة    1  : عنوان املقر االآتلاعي 
  16 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

- 61 21 البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابورزق املصطفى  :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى   ابورزق  السيد 
زنقة  السلاعلة  حي  عنوانه)ا) 
 261 1    21 املنصور الدهبي الرقم 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
املصطفى   ابورزق  السيد 
زنقة  السلاعلة  حي  عنوانه)ا) 
 261 1    21 املنصور الدهبي الرقم 

سطات املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 7 21 تحت رقم 76 635.
558I

Société somicoc

شركة برج الفرج
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل الشكل القانوني للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة برج الفرج شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
و عنوان مقرها االآتلاعي رقم 1  
حي شكيب ارسالن اقامة القصر 

ملعب الخيل - 31111 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29 29

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  1 دآنبف 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
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ذات املسؤولية املحدود7» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/ 29.
559I

د0في اكسبيفتيز

EMERGO SARL
إعالن متعدد القرارات

د0في اكسبيفتيز
إقامة الياسلين زاوية شارع علر 
الخيام وزنقة البنفسج علار7 7 

بوسيجور ، 21221، الدار البيضاء 
املغرب

EMERGO SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 7 زنقة 
قصار املعاريف - 21311 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7 7787

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  28 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
الضلانات  بلوآب   ، التنازل    -
املعتاد7 للوقائع والقانون ، إلى: السيد 
آلال مالك الذي قبل جلسين )51) 
درهم    11 اسلية  بقيلة   

ً
سهلا

للسهم الواحد من أصل 111  سهم 
 .«EMERGO« 0للكها في شركة

التي  بوآندار  سلية  السيد7   
بقيلة   

ً
سهلا  (51( جلسين  تقبل 

اسلية 11  درهم للسهم الواحد من 
في شركة  0للكها  سهم    111 أصل 

.«EMERGO»
على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 
 ، مالك  آلال  السيد  تعيين  ما0لي: 
الرباط  في  مقيم   ، الجنسية  مغربي 
نوفلبف    6 شارع   8 شقة   28 مبنى   ،
 ،  L76785 رقم   CIN أكدال وحامل 
كلد0ر مشارك لشركة   ، الذي 0قبل 

.«EMERGO»

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  بند 
ما0لي: 0تم تشكيلها بلوآب هذا بين 
األسهم  من  الظاهرين  املستفيد0ن 
ذات  شركة  وهي   ، أدناه  املنشأ7 
القانون  مسؤولية محدود7 0حكلها 
الظهيف  وجاصة  املغرب  في  الساري 
شوال   5 في  الصادر    -97-79 رقم 
بإصدار   ( 997 فبفا0ر    3(   7 7
كلا أنها تحكلها   .5-96 القانون رقم 
0تعلق  فيلا  جاصة   ، القوانين  هذه 
باملسائل التي تتطلب أو تسلح األحكام 
القانونية أو التنظيلية باإلشار7 إليها.

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 
مائة  مبلغ  للشركة  الشركاء  0حضر 
 0تم 

ً
ألف )100،000.00) درهم نقدا

السيد   - توزيعها على النحو التالي:  
هيثم مالك  90،000.00 درهم - مدام 
 - درهم   5،000.00 بوآندر   سلية  
السيد آلال مالك 5،000.00 درهم

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
تم تحد0د رأس املال بلبلغ مائة ألف 
وهي مقسلة  درهم.   (100،000.00(
 ( 11( إلى ألف )1،000) سهم بلائة 
 - التالي:   النحو  على  موزعة  درهم 
سهم  تسعلائة  مالك  هيثم  السيد 
بوآندر   سلية   مدام   - سهم   911
السيد   - سهًلا   51 سهًلا  جلسون 
آلال مالك جلسون سهًلا 51 سهًلا 
على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 
ما0لي: تدار الشركة إلى أآل غيف مسمى 
من جالل:  السيد هيثم مالك مغربي 
 ،   2/17/ 986 مواليد   ، الجنسية 
ويعيش   CIN A373797 0حلل رقم 
 Immeuble 28 Apt 8 Avenue في 
و   .16 Novembre Agdal RABAT
السيد آلال مالك ، مغربي الجنسية 
 8 شقة   28 بنا0ة   ، مقيم بالرباط   ،
 CIN نوفلبف أكدال وحامل    6 شارع 

L76785 رقم
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 761927.

561I

ZHAR AHMED

KHROUFI BAT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ،   

30030، FES MAROC

KHROUFI BAT شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي القطعة  

رقم 91أ تجزئة املنتزه 2 طريق 

مكناس، فاس - 31191 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KHROUFI BAT

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

القطعة    : عنوان املقر االآتلاعي 

طريق   2 املنتزه  تجزئة  91أ  رقم 

مكناس، فاس - 31191 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جروفي  الرحلان  عبد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جروفي  الرحلان  عبد  السيد 

كيسان  دارميك  دوار  عنوانه)ا) 

 371 3 تاونات  غفساي  تفرانت 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

جروفي  الرحلان  عبد  السيد 

كيسان  دارميك  دوار  عنوانه)ا) 

 371 3 تاونات  غفساي  تفرانت 

تاونات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  73/212 .

56 I

Société somicoc

شركة برج الفرج
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة برج الفرج شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1  حي 

شكيب ارسالن اقامة القصر ملعب 

الخيل - 31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 29

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  1 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
اقامة  حي شكيب ارسالن    1 »رقم 

فاس   31111  - القصر ملعب الخيل 

املغرب» إلى »علار7 7 حي احلد امين 

 31111  - املد0نة الجد0د7   3 الطابق 

فاس  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  212/ 29.

562I
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مكتب الدراسات املحاسباتية والتسييف

ZERZA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسييف

شارع محلد الخامس علار7 بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

11 35، آرسيف املغرب

ZERZA شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النكد 

تجزئة العريشة رقم 87   - 11 35 

آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZERZA

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 - عقاري  منعش  البناء-  او  مختلفة 

التجار7.

عنوان املقر االآتلاعي : حي النكد 

 35 11 -    87 تجزئة العريشة رقم 

آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 99.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

991 حصة    : السيد آلال زرز7 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زرز7  آلال  السيد 

 35 11   3 رقم  توفيق  تجزئة 

آرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زرز7  آلال  السيد 

 35 11   3 رقم  توفيق  تجزئة 

آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  212/ 97.

563I

STE CECONA SARL

IMMO MAKSINO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

IMMO MAKSINO شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الفتح رقم 3781 الناظور تجزئة 

الفتح رقم 3781 الناظور 62111 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 3  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IMMO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MAKSINO
منعش     : غرض الشركة بإ0جاز 

عقاري
2 بيع وشراء املواد الغدائية عامة

3 مستغل مقهى .
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الناظور   3781 رقم  الفتح 
 62111 الناظور   3781 رقم  الفتح 

الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد نورد0ن مقراني 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  .111  : مقراني  نورد0ن  السيد 

بقيلة 11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نورد0ن مقراني عنوانه)ا) 
 62111 الناظلور  بركان  حا�سي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد نورد0ن مقراني عنوانه)ا) 
 62111 الناظلور  بركان  حا�سي 

الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 27 .

567I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE EURO TEST SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°61

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

SOCIETE EURO TEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الزهور 
2 الرقم 36 الفقيه بن صالح - 
23211 الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3715
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 0وليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قطيش  عزيز   (7( السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
511 حصة لفائد7  السيد )7) محلد 

الزاهري بتاريخ 19 0وليوز 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  
8  0نا0ر  212 تحت رقم  25/212.
565I

zagora consulting sarl

SOTRAPO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

zagora consulting sarl
رقم9    شارع محلد الخامس ، 

77911، زاكور7 املغرب
SOTRAPO شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
تامزموت - 77911 زاكور7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  5 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم  0نا0ر  212    9 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
  1.111« أي من  درهم»   991.111»
عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 16.
566I
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ALTAL SERVICES

ALTAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف نشاط الشركة

ALTAL SERVICES
حي الففتح زنقة الجيز7 رقم 71 ، 

71151، العيون املغرب
ALTAL SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها االآتلاعي  حي الفتح 

زنقة رقم 71 املحل 13 العيون - 
71111 العيون املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 962 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغييف  0نا0ر  212    3 في  املؤرخ 
 Travaux Divers« نشاط الشركة من
 Travaux« إلى   «et Construction
 Divers,travaux de construction,
 Nettoyage, Fourniture et

.«,Matériel de bureau
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  215/2.
567I

ALTAL SERVICES

ALTAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ALTAL SERVICES
حي الففتح زنقة الجيز7 رقم 71 ، 

71151، العيون املغرب
ALTAL SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

النقيب ميلود الخلوفي وقم  5  حي 
الفداء - 71111 العيون املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 962 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3  0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
وقم  الخلوفي  ميلود  النقيب  »شارع 

العيون   71111  - الفداء  حي    5 
»حي الفتح زنقة الجيز7  إلى  املغرب» 
13  - 71111 العيون   71 املحل  رقم 

املغرب ».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  215/2.

568I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 ADVISORY & EXPERTISE
OUED ED-DAHAB

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 ADVISORY & EXPERTISE OUED
ED-DAHAB شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 
زنقة 2 اقامة 3  شقة 5 - 73111 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ADVISORY & EXPERTISE OUED

.ED-DAHAB
: التدقيق،  غرض الشركة بإ0جاز 

االستشار7 واملحاسبة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -  5 شقة    3 اقامة   2 السالم زنقة 

73111 الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : ابوزيد  الزهراء  فاطلة  السيد7 

11  حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ابوزيد  الزهراء  فاطلة  السيد7 

امللكي  الجيش  شارع   9 عنوانه)ا) 

81111 اكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ابوزيد  الزهراء  فاطلة  السيد7 

امللكي  الجيش  شارع   9 عنوانه)ا) 

81111 اكاد0ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم  11/212 .

569I

21 9

أكوالد هولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

21 9

rabat maroc ،71111 ، املغرب

أكوالد هولد0نغ شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سكتور 8 

إقامة نسيم الرياض علار7 6 شقة 

7 حي الرياض - 1111    الرباط  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 37217

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 9 أبريل   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

أكوالد   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

هولد0نغ.

غرض الشركة بإ0جاز :  االستحواذ 

على حصة في شركات مختلفة.

لالستحواذ  قابضة  شركة   -

واالكتتاب  واإلدار7  واالستثلارات 

األوراق  في آليع  املشاركة  ورسللة 

املللوكة  للتحويل  القابلة  املالية 

أو  الصناعية  الشركات  أو  للعقارات 

التجارية أو الشركات.

والتبادل  واالكتتاب  التأسيس   -

املالية  األوراق  ونقل  واالستحواذ 

التجارية في رؤوس أموال الشركات.

املعامالت  آليع   ، أعم  وبشكل 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

التي قد تتعلق   ، املنقولة أو العقارية 

بال�سيء  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
املذكور أعاله ، أو التي قد تعزز تطور 

الشركة.

عنوان املقر االآتلاعي : سكتور 8 

شقة   6 إقامة نسيم الرياض علار7 

الرباط       1111  - الرياض  حي   7

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  املسعودي  السيد 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.

سليف7  بوآد0اني  السيد7 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.

معاد  محلد  املسعودي  السيد 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.
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صوفيا  املسعودي   السيد7 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.

امين  محلد  املسعودي  السيد  

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.

وصال  املسعودي  السيد7 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الواحد  عبد  املسعودي  السيد 

نسيم  إقامة   8 سكتور  عنوانه)ا) 

الرياض علار7 6 شقة 7 حي الرياض 

1111   الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

9 21 تحت رقم 2579.

571I

مكتب املحاسبة

BOULANGERIE LA PLAZA
شركة التوصية البسيطة

قفل التصفية

مكتب املحاسبة

شارع آون كينيدي علار7 أعراب 

الطابق األول رقم ب7 ، 35111، 

تاز7 املغرب

BOULANGERIE LA PLAZA شركة 

التوصية البسيطة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : مشتل 

املقاولة تاز7 العليا - 35111 تاز7 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2121 تقرر حل 

BOULANGERIE LA PLAZA شركة 

رأسلالها  مبلغ  البسيطة  التوصية 

1.111  درهم.

 وعنوان مقرها اإلآتلاعي مشتل 
تاز7   35111  - العليا  تاز7  املقاولة 

املغرب نتيجة لعدم املردود0ة.
و عين:

و  توفيق  الود0ني    السيد)7) 
تاز7  الوفاق  791تجزئة  عنوانه)ا)  
 (7( كلصفي  املغرب  تاز7    35111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي مشتل   2121 أكتوبر   31 بتاريخ 
تاز7   35111  - العليا  تاز7  املقاولة 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 28.

57 I

ripartners sarl

MEGA SAMARI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

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
MEGA SAMARI شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 
بيحات حد حرار7 اسفي-حرار7 

76111 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MEGA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SAMARI

-استيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 
و  املالبس  االحذ0ة   توزيع  و 

مستحضرات التجليل
-توزيع املواد الغذائية

-بيع الحلويات.
دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اسفي-حرار7  حرار7  حد  بيحات 

76111 اسفي املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 51   : ناري�سي  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد حسين السلرا :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ناري�سي  املصطفى  السيد 
حرار7   حد  دوارلبيهات  عنوانه)ا) 

76111 اسفي املغرب.
عنوانه)ا)  السلرا  حسين  السيد 
حي   22 رقم  الشقة  رقم    علار7  

املحلدي 76111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
ناري�سي  املصطفى  السيد 
حرار7   حد  دوارلبيهات  عنوانه)ا) 

76111 اسفي املغرب
عنوانه)ا)  السلرا  حسين  السيد 
حي   22 رقم  الشقة  رقم    علار7  

املحلدي 76111 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.

572I

مكتب الرياني لللحاسبة

ABT CAR
إعالن متعدد القرارات

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم231  تطوان ، 

93171، تطوان املغرب
ABT CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 

الالذقية رقم 31  اقامة السعاد7 

الطوابل 2 تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 835

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

  111 العربيتي  السيد عصام  فوت 

درهم    11 حصة من أسهله بقيلة 

لفائد7 السيد7 هاآر ابويحيى

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

السيد  للشركة  آد0د  مسيف  تعيين 
محلد 0اسين املقري

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :6 رقم  بند 

ما0لي: امتالك السيد7 هاآر ابويحيى 

11111  من رأسلال الشركة 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

امتالك السيد7 هاآر ابويحيى 111  

حصة من أسهم الشركة

على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 

تعيين مسيف آد0د للشركة  ما0لي:   
السيد محلد 0اسين املقري

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1157.

573I

FISCOMPTES

  ENTREPRISE QUARAM

D›ETUDE ET REALISATION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علار7 ب الطابق 

الثاني رقم    ، 61121، وآد7 

املغرب
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  ENTREPRISE QUARAM

 D›ETUDE ET REALISATION

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

القصبة قيسارية 36 رقم 3 مكرر - 

61111 وآد7 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6 95

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«511.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 225.

577I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسييف

M.H.G
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسييف

شارع محلد الخامس علار7 بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

11 35، آرسيف املغرب

M.H.G شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

دوارالضريضر7 راس القصر - 

11 35 آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.M.H.G : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء-التجار7-نقل  او  مختلفة 

البضائع لصالح الغيف.

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - القصر  راس  دوارالضريضر7 

11 35 آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.111   : مقران  علرو  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.111   : السيد سعيد الحتيمي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.111   : الحتيمي  عزيز  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علرو مقران عنوانه)ا) حي 

الشويبيف   11 35 آرسيف املغرب.

السيد سعيد الحتيمي عنوانه)ا) 

القصر  راس  الفقاني  اسليو  دوار 

11 35 آرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  عزيزالحتيمي  السيد 

العلوي   ورطاس  حي   557 زنقة   25

63311 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد علرو مقران عنوانه)ا) حي 

الشويبيف   11 35 آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم 2121/ 98.

575I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

BOIS ARZ TOUGANA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

 BOIS ARZ TOUGANA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ازرو طريق 

مكناس - 11 53 ازرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.737

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) فاطلة  واقروش 

79  حصة اآتلاعية من أصل 79  

حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

لعليم  )7) فاطلة   تفويت السيد 

 96 أصل  من  اآتلاعية  حصة   96

حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) السعد0ة لعليم 

 96 أصل  من  اآتلاعية  حصة   96

حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) نجية لعليم 96 

حصة اآتلاعية من أصل 96 حصة 

لفائد7  السيد )7) منيف لعليم بتاريخ 

 2 دآنبف 2121.

لعليم  محلد   (7( السيد  تفويت 

91  حصة اآتلاعية من أصل 91  

حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

لعليم  صالح   (7( السيد  تفويت 

91  حصة اآتلاعية من أصل 91  

حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) الحسين  لعليم 
91  حصة اآتلاعية من أصل 91  
حصة لفائد7  السيد )7) منيف لعليم 

بتاريخ  2 دآنبف 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   16 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 3.
576I

GLOFID

AL IMDAD IMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

AL IMDAD IMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي منطقة 
LA GIRONDE ر 77  زنقة ربيعة 
العدوية - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 29675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   7. 61.111»
«2.111.111 درهم» إلى »61.111 .6 
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762137.
577I

GLOFID

AL IMDAD IMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود7

جفض رأسلال الشركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب
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AL IMDAD IMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي منطقة 
LA GIRONDE ر 77  زنقة ربيعة 
العدوية - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 29675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 
من  أي  درهم»   3.661.111« قدره 
«61.111 .6 درهم» إلى »2.511.111 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762137.
578I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

BOIS ARZ TOUGANA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل الشكل القانوني للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

BOIS ARZ TOUGANA شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

و عنوان مقرها االآتلاعي ازرو طريق 
مكناس - 11 53 ازرو .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.737
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 دآنبف 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود7» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   16 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 3.
579I

CABINET FICOR

SRJS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FICOR

2  زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

SRJS شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 

أحلد التوكي الطابق التاني  - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 شتنبف   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سندس آسية   (7( تفويت السيد 

من  اآتلاعية  حصة    .111 اسلتي 

أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 

شتنبف   27 بتاريخ   RAY LOTI شركة 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم  7 755.

581I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

BOIS ARZ  TOUGANA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وفا7 شريك

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

   BOIS ARZ  TOUGANA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ازرو طريق 

مكناس - 11 53 ازرو املغرب.

وفا7 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.737

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 دآنبف 2121 تم اإلعالم 

بوفا7 الشريك عبد الرحلان لعليم 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتنبف   13 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل األتي :

السيد)7) فاطلة واقروش  ،  79  

حصة .

 96   ، لعليم   فاطلة  السيد)7) 

حصة .

 96 السيد)7) السعد0ة لعليم  ،  

حصة .

 96   ، لعليم   نجية  السيد)7) 

حصة .

  91   ، لعليم   السيد)7) محلد  

حصة .

  91   ، لعليم   السيد)7) صالح  

حصة .

السيد)7) الحسين لعليم  ،  91  

حصة .

  89   ، لعليم   منيف  السيد)7) 

حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   16 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 3.

58 I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOTASPO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 SOTASPO

شركة ذات مسؤولية محدود7

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
املسيف7 إقامة حلز7 الطابق األول 

رقم 21 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  211 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOTASPO
مختلف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
أعلال البناء وتطوير األرا�سي وتركيب 
الرياضية  الصاالت  وصيانة  وتجهيز 

الداجلية والخارآية.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املسيف7 إقامة حلز7 الطابق األول رقم 

21 - 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوعجاآة  الحي  عبد  السيد 
السو�سي :  111.  حصة بقيلة 11  

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعجاآة  الحي  عبد  السيد 
املسيف7  شارع  عنوانه)ا)  السو�سي 
املسيف7  حلز7شارع  إقامة  الخضراء 
 77 رقم  الرابع  الطابق  إقامة حلز7 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بوعجاآة  الحي  عبد  السيد 
املسيف7  شارع  عنوانه)ا)  السو�سي 
إقامة حلز7 الطابق الرابع  الخضراء 

رقم 77 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238765.
582I



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2512

MULTI EXPERTISE

WELION ADS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE

97 شارع حسن الصغيف الطابق 

األول رقم  8 ، 21111،

 الدار البيضاء املغرب

 WELION ADS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات

 الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 67 زنقة 

عبد هللا املد0وني الطابق 2 املنزل   - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WELION ADS

غرض الشركة بإ0جاز : * توضيب 

و انشاء دورات اشهارية على االنتفنت 

و  التسويق  في  استشار7   *

االتصاالت

* مقر اشهار رقمي.

زنقة   67  : عنوان املقر االآتلاعي 

عبد هللا املد0وني الطابق 2 املنزل   - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 OMAR AYOUCHE السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
 OMAR AYOUCHE : السيد 

111  بقيلة 11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 OMAR AYOUCHE السيد 
طابق  البصر7  زنقة  عنوانه)ا)  5 
 21111 شارع عبد املومن   7 منزل   2

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 OMAR AYOUCHE السيد 
طابق  البصر7  زنقة  عنوانه)ا)  5 
 21111 شارع عبد املومن   7 منزل   2

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 512 76.

583I

CAF MAROC

AZOUTIF
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AZOUTIF شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الحداد 

زنقة 61 رقم 7  - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AZOUTIF
تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

معدات البناء
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 91111  -   7 رقم   61 الحداد زنقة 

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : السيد بن عزوز اآضور 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
اآضور  اللطيف  عبد  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة   511   :

للحصة..
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن عزوز اآضور عنوانه)ا) 
الزنقة 7 رقم 26  حي اساكا 57111 

جنيفر7 املغرب.
اآضور  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا) بلوك 9 رقم 51 حي املصلى 

57111 جنيفر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد بن عزوز اآضور عنوانه)ا) 
الزنقة 7 رقم 26  حي اساكا 57111 

جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 5 6.

587I

شركة فيدابكو ش.م.م

ECO PACK TINGIS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 
الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

91181، طنجة املغرب

ECO PACK TINGIS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الخرب آلاعة سبت الزينات قياد7 

العوامة، امللك املسمى »كد0ة 

أمطوط». - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ECO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PACK TINGIS

تجهيز   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتصنيع األشياء الخشبية..

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الخرب آلاعة سبت الزينات قياد7 

»كد0ة  املسمى  امللك  العوامة، 

أمطوط». - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد عبدالكبيف فريانة  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : الريش  املصوري  أحلد  السيد 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فريانة   عبدالكبيف  السيد 

عنوانه)ا) دوار بني واسين البحراويين 

فحص أنجر7  91111 طنجة املغرب.

الريش  املصوري  أحلد  السيد 

عنوانه)ا) شارع ا0طاليا رقم 31 طابق 

13 الشقة 17 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:



2513 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

فريانة   عبدالكبيف  السيد 
عنوانه)ا) دوار بني واسين البحراويين 
فحص أنجر7  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم -.
585I

GLOFID

BELAMRI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

BELAMRI IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الفرح علار217 الشقة   الطابق 
تحت أر�سي حاج فاتح لساسفة - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289875

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«911.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 762136.
586I

GLOFID

BEL AMRI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

جفض رأسلال الشركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

BEL AMRI IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الفرح علار217 الشقة   الطابق 

تحت أر�سي حاج فاتح لساسفة - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.762136

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  درهم»    11.111« قدره 

 911.111« إلى  درهم»    .111.111»

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 289875.

587I

GLOFID

RIAD AL BAHR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

RIAD AL BAHR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 V - 20000 ر355 شارع محلد

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 57869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.971.111»

 2.981.111« إلى  درهم»    1.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762135.

588I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté «SOFT LIFE« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم  1 املسيف7  , »س» رقم 

32 ، 71111، مراكش املغرب

 Sté «SOFT LIFE« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 6 

الطابق السفلي تجزئة الساقية  - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   21 7 أكتوبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.«SOFT LIFE« SARL AU

تاآرأو   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

وسيط في التصد0ر واالستيفاد.

في  ومقاول  بالتقسيط  تاآر   -

التز0ين والد0كور..
 6 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الساقية   تجزئة  السفلي  الطابق 

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : جليل  نوال  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليل  نوال  السيد7 

الشقة  العراق  زنقة  اعلار7  اقامة 

مراكش   71111 الشتوي   الحي   26

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  جليل  نوال  السيد7 

الشقة  العراق  زنقة  اعلار7  اقامة 

مراكش   71111 الشتوي   الحي   26

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  3 أكتوبر  التجارية بلراكش  

7 21 تحت رقم 263 9.

589I

GLOFID

RIAD AL BAHR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

جفض رأسلال الشركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

 RIAD AL BAHR

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 355 شارع 

محلد V - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 57869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  درهم»    .981.111« قدره 

«2.981.111 درهم» إلى »111.111.  

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762135.

591I

GLOFID

 CENTRE AFRICAIN DE

 PIECE DE RECHANGE

 POUR L›AUTOMOBILE

 ET INDUSTRIELLES AU

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

 CENTRE AFRICAIN DE

 PIECE DE RECHANGE

 POUR L›AUTOMOBILE ET

 INDUSTRIELLES AU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

29 شارع جريبكة - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5992 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   27 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   5.111.111»

«7.111.111 درهم» إلى »9.111.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762133.

59 I

CABINET FICOR

WORLD RAY PRO

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET FICOR

2  زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

WORLD RAY PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

779119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WORLD RAY PRO

غرض الشركة بإ0جاز :  * اإلنعاش 

العقاري بلختلف أشكاله إلى آانب 

أشغال التجهيز و تهييئ األرا�سي املعد7 

للبناء  

األشغال  و  البناء  أشغال   *  

العلومية املختلفة.

و  األرا�سي  كراء  بيع،  شراء،    *

البنا0ات .

توزيع،  و  تلثيل  شراء،  بيع،   *

استيفاد و تصد0ر السلع و امليات و 

مواد أجرى

األجرى  األنشطة  آانب  *إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غيف مباشر،

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

األول - 21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم كالتالي:

الشركة GI RAY :  9.990 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

1  حصة    : السيد7 انشاد ناد0ة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة GI RAY عنوانه)ا) 7 زنقة 

 21111 احلد التوكي الطابق التاني  

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ناد0ة  انشاد  السيد7 

إقامة القلة القصور بوسكور7 فيال 

5  21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ناد0ة  انشاد  السيد7 

إقامة القلة القصور بوسكور7 فيال 

5  21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم 753276.

592I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE MAASARAT SAID

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي 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

 SOCIETE MAASARAT SAID

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحسن الثاني الطابق السفلي  - 

23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 182 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAASARAT SAID

.SARL AU

معصر7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

للزيتون.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - السفلي   الطابق  الثاني  الحسن 

23111 بني مالل املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : سهام  اكريم  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سهام  اكريم  السيد7 

بني   23111  59 رقم  العيون  شارع 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سهام  اكريم  السيد7 

بني   23111  59 رقم  العيون  شارع 

مالل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 23 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 9 1 .

593I
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ECOVIS MOROCCO

إنتيرناسيونال  بيزنس  

كونسيلتينغ  - استشارات 

األعمال الدولية
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc

إنتيفناسيونال  بيزنس  كونسيلتينغ  - 

استشارات األعلال الدولية  شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 72 

، شارع عبد املؤمن ، إقامة وليلي 

، الطابق الثاني ، - 27111  الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 992

العام  الجلع  بلقت�سى 

دآنبف  في  1  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

درهم»   499.999,00« قدره  بلبلغ 

إلى  درهم»   500.001,00« من  أي 

طريق  عن  درهم»   1.000.000,00»

:  إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762215.

597I

FCG AUDIT SARL AU

إيفانسينس
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

إ0فانسينس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 27 شارع 

األميف موالي عبد هللا  - 71111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 16  9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبف    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زيلر   آوليان   (7( السيد  تفويت 

251 حصة اآتلاعية من أصل 251 

حصة لفائد7  السيد )7) تشارلز آاك 

بييف غيوت بتاريخ 1  نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   17 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8737.

595I

FCG AUDIT SARL AU

إيفانسينس
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل الشكل القانوني للشركة

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

إ0فانسينس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

و عنوان مقرها االآتلاعي 27 شارع 

األميف موالي عبد هللا  - 71111 

مراكش  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 16  9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2121 نونبف    1 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   17 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8737.

596I

HANA COMPTA MAROC

«ATLANTIC RESORTS«
إعالن متعدد القرارات

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A 

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

«ATLANTIC RESORTS»    »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: مجلوعة  

سكنية -أطلنتيك -زاوية شارع -ب-، 

الزنقة 21، حي كاليفورنية، الجد0د7 

- - الجد0د7 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.739 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  25 0وليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

 Mouloud السيد  أسهم  تحويل 

في  -حصص   (3(  - اثالثة   OUIDIR

درهم للواحد7    111 الشركة بثلن 

بسعر   Hamza FARIDI إلى السيد  

درهم  آالف  ثالثة  في  حدد  إآلالي 

تصبح  وبالتالي  درهم)   3111  ،  11(

السيد  موزعة كلا 0لي:-  الحصص  

السيد   - حصة.   2 1 غيتي:  محلد 

حصة.   31 فاريدي:  الرحلان  عبد 

حصة.   36 الركبي:  عزيز7  السيد7   -

حصص.   9 شكنيب:  سليف  السيد 

حصص.   6 فصلي:  محلد  السيد   -

3 حصص.   السيد7 كريلة بوآيم:   -

 - حصص.   3 السيد ابراهيم الحلو: 

السيد حلز7 فريدي: 3 حصص.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :6-7 رقم  بند 

األنفة  لللقررات  تبعا  ما0لي:  

الذكر،قرر الجلع العام غيف العادي 

 7 6 و  تغييف مقتضيات الفصول رقم 

من القانون األسا�سي  للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالجد0د7   االبتدائية 

غشت 2121 تحت رقم 25255 .

597I

fiduciaire didi

BEN SEDDIQ MOURAD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire didi

 BD IMAM EL GHAZALI  8

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE N 03 18 BD IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N

03، 60000، oujda maroc

BEN SEDDIQ MOURAD شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مهدوي بن سعيد رقم 781  - 

61111 وآد7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2696 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 BEN SEDDIQ الوحيد  الشريك 

MOURAD  مبلغ رأسلالها 11.111  

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مهدوي بن سعيد رقم 781  - 61111 

وآد7 املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف االآتلاعي.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مهدوي بن سعيد رقم 781  - 61111 

وآد7 املغرب. 
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و عين:
و  مراد   صادق    بن  السيد)7) 
وآد7   61111 وآد7  عنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 218.

598I

FIDORO MULTI-SERVICES

NORAH MODE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
NORAH MODE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي أم 
التون�سي، رقم  3 ، الداجلة. - 

73111 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORAH MODE
وحد7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
تجار7  التصليم واملوضة،  للخياطة، 

عامة، استيفاد وتصد0ر..

أم  حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الداجلة.  رقم  3 ،  التون�سي، 

73111 الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : حاجي  نور7  السيد7 

حصة بقيلة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاجي  نور7  السيد7 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حاجي  نور7  السيد7 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 88.

599I

بروفيد جدمات متعدد7 ش.م.م ش و

ميطال نورط موروكو
إعالن متعدد القرارات

بروفيد جدمات متعدد7 ش.م.م 

ش و

شارع محلد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93171، 

تطوان املغرب

ميطال نورط موروكو »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: دوار 

الصباب قياد7 عين الحصن آلاعة 

السوق القد0م تطوان. تطوان 

93171 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25717

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
نقل مقر الشركة من دوار ازال آلاعة 
قياد7  الصباب  دوار  الى  تطوان  ازال 
عين الحصن آلاعة السوق القد0م 

تطوان
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
للشركة  مساعد  مسيف  تعيين  تم 
السيد اجريف محسن مغربي بطاقة 
في  مزداد   L  7596 8 رقم  وطنية 
986 /8/13  بتطوان ساكن بشارع 

الصقالة درب كيكالن رقم 7 تطوان
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
الصباب  بدوار  الشركة  مقر  حدد 
السوق  الحصن آلاعة  قياد7 عين 

القد0م تطوان
على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 
ما0لي:  986 /8/13  بتطوان ساكن 
رقم  كيكالن  درب  الصقالة  بشارع 
تم تعيين السيد اجريف محسن    -
 7596 8 رقم  وطنية  بطاقة  مغربي 
تطوان  مسيفا مساعدا  L مزداد في7 
تلزم الشركة بصفة   –  2 في الشركة 
صحيحة بالنسبة لجليع األعلال و 
الوثائق املتعلقة بها بالتوقيع املشتفك 

لكل من املسيف0ن.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 27 1.

611I

JIHA FIDUCIAIRE

 INSTITUT AL OFOK
ATTARBAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
 INSTITUT AL OFOK

ATTARBAOUI  شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 312 

حي املرس الدشيف7 - 86361 انزكان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر  0نا0ر  212    2 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل 

 INSTITUT AL OFOK املحدود7 

رأسلالها  مبلغ     ATTARBAOUI

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

املرس  حي   312 زنقة  اإلآتلاعي 

املغرب  انزكان   86361  - الدشيف7 

نتيجة ل : الصعوبات والعراقيل التي 

واآهتها منذ التأسيس  .

و حدد مقر التصفية ب زنقة 312 

انزكان    86361  - حي املرس الدشيف7 

املغرب. 

و عين:

و  متوكل  حكيلة   السيد)7) 
طارق  ابو  تجزئة   67 رقم  عنوانه)ا) 

انزكان    86361 الدشيف7  املرس  حي 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابر7 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 85 .

61 I

JIHA FIDUCIAIRE

SAAD IMM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SAAD IMM شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي توطين 
شركة اوكجيست رقم 16 الزنقة 
3919 حي القدس الدشيف7 . - 

86361 إنزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
222 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAAD  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.IMM
غرض الشركة بإ0جاز :   -منعش 

عقاري
-2 اشغال مختلفة و البناء .

توطين   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الزنقة   16 رقم  اوكجيست  شركة 
3919 حي القدس الدشيف7 . - 86361 

إنزكان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : منيف  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منيف  ابراهيم  السيد 
بلوك أ حي أمزيل بنسركاو    35 رقم 

86361 اكاد0ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  منيف  ابراهيم  السيد 
بلوك أ حي أمزيل بنسركاو    35 رقم 

86361 اكاد0ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 81 .
612I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE MOURABIT

KAMILIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي 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

 SOCIETE MOURABIT KAMILIA

 IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 385 

شارع الحسن الثاني  - 23111 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MOURABIT KAMILIA

.IMMOBILIER

مجزئ   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األرا�سي.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 385 

بني   23111  - الثاني   شارع الحسن 

مالل املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : كاملية  السيد7 مرابط 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كاملية عنوانه)ا)  السيد7 مرابط 

طريق  البفكة  تجزئة   7 رقم  فيال 

ا0لوزار  251 3  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

كاملية عنوانه)ا)  السيد7 مرابط 

طريق  البفكة  تجزئة   7 رقم  فيال 

ا0لوزار  251 3 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 76.

613I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA FENNEKITE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

DAKHLA FENNEKITE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 
رشيد، رقم 7 8، الداجلة. - 73111 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA FENNEKITE

مدرسة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
كا0ت  سورف،  البحرية،  للرياضات 

سورف، ويندسورف، آيت سكي..
عنوان املقر االآتلاعي : حي موالي 
رشيد، رقم 7 8، الداجلة. - 73111 

الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فنيوي هشام :  1 5 حصة 

بقيلة 100,00 درهم للحصة .
السيد فنيوي مهدي :  791 حصة 

بقيلة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  فنيوي  السيد 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب.
عنوانه)ا)  مهدي  فنيوي  السيد 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  فنيوي  السيد 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 59.
617I

محلد دحلاني

ALAMI IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

محلد دحلاني
65، شارع عالل بن عبد هللا ، 
33311، اوطاط الحاج املغرب

ALAMI IRRIGATION
 شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 289 حي 
النهضة - 33311 أوطاط الحاج 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 723

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت  0نا0ر  212  في     املؤرخ 
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املصادقة على :

كريط  محلد   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   611

611 حصة لفائد7  السيد )7) حليد 

بللند0لي بتاريخ    0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    5 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  17/212.

615I

FUDICAIRE ISMAILI

AMOUGHAD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السلار7 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

AMOUGHAD TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 

3 بلوك A 62  السلار7  - 72111 

السلار7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

212 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 0وليوز   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AMOUGHAD TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

العامة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - السلار7     A  62 بلوك   3 السالم 

72111 السلار7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الشركة ادريس د0دي  
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  د0دي   ادريس  السيد 
شارع موالي حفيظ رقم 68 السلار7 

72111 السلار7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  د0دي   ادريس  السيد 
شارع موالي حفيظ رقم 68 السلار7 

72111 السلار7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالسلار7  بتاريخ 17 شتنبف 

2121 تحت رقم 33 .
616I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

STE DRILHOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
STE DRILHOU TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املسيف7  زنقة املسيف7 الخضراء رقم 
71    - 71112 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

378 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DRILHOU TRAVAUX

آليع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أعلال البناء والهدم والتجد0د العام 

السكنية  وغيف  السكنية  لللباني 

والتشطيبات  اإلنشائية  واألعلال 

الداجلية والخارآية  - آليع أعلال 

والصرف  والردم  والتسوية  الحفر 

واالسلنت والرصف........

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم  زنقة املسيف7 الخضراء  املسيف7  

العيون  املر�سى   71112  -     71

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادريس اوبيفو :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : اوبيفو  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين اوبيفو عنوانه)ا) 

زنقة  الخضراء  املسيف7    تجزئة 

املر�سى   71112   65 رقم  البوغاز  

العيون املغرب.

عنوانه)ا)  اوبيفو  ادريس  السيد 

علار7 16 شقة 12 اقامة البستان 3 

الجد0د7  27111 الجد0د7  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  اوبيفو  ادريس  السيد 

علار7 16 شقة 12 اقامة البستان 3 

الجد0د7  27111 الجد0د7  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  85/212 .

617I

CAGEC

 OURIDI & KASSIMI
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 OURIDI & KASSIMI

PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 39 شارع 

لال0اقوت ط.5 شقة د - 21521 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.713 19

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 0ونيو    1 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل 

 OURIDI & KASSIMI املحدود7 

رأسلالها  مبلغ    PROMOTION

مقرها  وعنوان  درهم    1.111

لال0اقوت ط.5  شارع   39 اإلآتلاعي 

شقة د - 21521 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : اسباب  مالية و تقنيية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -    57 رقم  كابول  شارع  القدس 

21521 املحلد0ة املغرب. 

و عين:
و  قاسمي  رشيد    السيد)7)  
كابول  شارع  القدس  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  املحلد0ة   28821   57 رقم 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبف 2121 تحت رقم  77771.

618I
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مكتب ادريس للحسابات

فؤاد لالعمال املختلفة
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب ادريس للحسابات

فاس ، 31111، فاس املغرب

فؤاد لالعلال املختلفة شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املامونية رقم 37 الطابق 2 فاس - 

31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31279

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف    7 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد فؤاد لالعلال 

 21.111 رأسلالها  مبلغ  املختلفة  

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 2 الطابق   37 رقم  املامونية  تجزئة 

فاس - 31111 فاس املغرب نتيجة ل 

: غياب اي نشاط تجاري.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - فاس   2 الطابق   37 املامونية رقم 

31111 فاس املغرب. 

و عين:

و  حنان  محلد   السيد)7) 

املامونية شقة  تجزئة   37 عنوانه)ا) 

فاس  صفرو  طريق  االمان  اقامة   3

 (7( كلصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابر7 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 1 .

619I

LEGAL CONSULTING

GROUP COPARAME
شركة ذات مسؤولية محدود7

 ذات الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطلة بقشان باب 6  رقم 

8  حي النسيم ، 81 21، الدار 

البيضاء املغرب

GROUP COPARAME شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي مد0نة 

الوحد7 بلوك س رقم 5   - 35671 

العيون املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27  5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغييف  0نا0ر  212    3 في  املؤرخ 

 GROUP« من  الشركة  تسلية 

. «PARCODIC« إلى «COPARAME

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  212/ 7 .

6 1I

CRI MEKNES

PARTNERS TORRES CALL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

PARTNERS TORRES CALL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 2 5 

ليفاك سراميطو2 سباتا     - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PARTNERS TORRES CALL

غرض الشركة بإ0جاز : مركز نداء.
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 2 5 

ليفاك سراميطو2 سباتا     - 51111 

مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طه الطريس   :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : الطريس   رانيا  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطريس    السيد طه 
68رياض  باقامة الحد0قة  فيال رقم 

توالل  51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  السيد7 رانيا الطريس  
68رياض  رقم  فيال  الحد0قة  باقامة 

توالل  51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الطريس    السيد طه 
68رياض  باقامة الحد0قة  فيال رقم 

توالل  51111 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  السيد7 رانيا الطريس  
68رياض  رقم  فيال  الحد0قة  باقامة 

توالل  51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 377.

6  I

CRI MEKNES

IMMO ISHAQ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

ذات  شركة    IMMO ISHAQ

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد

اقامة  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

السابع  الطابق  رقم37  الشقة    81

مكناس   51111  - شرف   تجزئة 

املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IMMO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. ISHAQ

-أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة – االنعاش العقاري..

عنوان املقر االآتلاعي : اقامة 81  

الشقة رقم37 الطابق السابع تجزئة 

شرف  - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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  .111   : نبيل   تامدي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل   تامدي  السيد 
رقم 261 زنقة 35 الشطر الثالت حي 

االمان   51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل   تامدي  السيد 
رقم 261 زنقة 35 الشطر الثالت حي 

االمان   51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 372.

6 2I

CRI MEKNES

BOURIMAZ TD SARL
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

BOURIMAZ TD SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 2382 

البساتين 7 الشطر   - - مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212    8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

0نص  الذي  رقم  -:  قرار 

النهائي  اإلغالق  على ما0لي:  

للتصفية و إنهاء آليع أنشطة شركة  

  BOURIMAZ TD SARL

لللصفي السيد عبيد  اإلبراء  إعطاء 

مازوز  

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1 : الذي 0نص على ما0لي: 

إنهاء  و  للتصفية  النهائي  اإلغالق 

 BOURIMAZ آليع أنشطة شركة  

اإلبراء  إعطاء   - TD SARL

لللصفي السيد عبيد مازوز  

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 36.

6 3I

CRI MEKNES

 STE « Y.F.K EQUIPEMENT«

S.A.R.L au
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE « Y.F.K EQUIPEMENT«

S.A.R.L au »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي:  رقم 

 7 الحي العسكري 6 البساتين  - - 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212  املؤرخ في  1 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي   : - رقم  قرار 

للتصفية  النهائي  اإلغالق   - ما0لي: 

 Y.F.K شركة  أنشطة  آليع  إنهاء  و 

اإلبراء  إعطاء   -     EQUIPEMENT

لللصفي السيد 0وسف احلادا  

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :1 رقم  بند 

للتصفية  النهائي  اإلغالق   - ما0لي: 

 Y.F.K شركة  أنشطة  آليع  إنهاء  و 

اإلبراء  إعطاء   -     EQUIPEMENT

لللصفي السيد 0وسف احلادا  

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 19.

6 7I

prensacom

VIGILANCES GNS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

prensacom

  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،

90000، tanger maroc

VIGILANCES GNS   شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  تجزئة 

فلورانسيا  مكتب رقم 8  طريق 

الرباط  - 91111 طنجة تامغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7397 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212    7 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

VIGILANCES GNS    مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  درهم    1.111

فلورانسيا   تجزئة    1 اإلآتلاعي 

مكتب رقم 8  طريق الرباط  - 91111 

في  أزمة   : ل  نتيجة  تامغرب  طنجة 

القطاع.

و حدد مقر التصفية ب 1  تجزئة 

طريق    8 رقم  مكتب  فلورانسيا  

الرباط  - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  العاد0لي  فؤاد    السيد)7) 

رقم   39 حي بنكيفان زنقة   عنوانه)ا) 

طنجة املغرب كلصفي   91111   39

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238511.

6 5I

ALTIS CONSEILS

 TRANSIT TRANSPORT
 HSISSEN ABDELKHALEK

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar  Riffi 3é ,3 1
 étage appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA MAROC
 TRANSIT TRANSPORT HSISSEN
ABDELKHALEK SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابن 
جالوية 7  - 21 21 الدار البيضاء،  

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.212185

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21 7 0ونيو   26 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
  1.111« أي من  درهم»    91.111»
عن  درهم»   211.111« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
غشت 7 21 تحت رقم 555 898 .

6 6I

شركة آهاد املحاسب

شركة ك.ن بترول 
شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
( Sté K.N PETROLE S.A.R.L AU(  
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

شركة آهاد املحاسب

الرقم 12 علار7 نياس شارع احلد 

الطيب بنهيلة املد0نة الجد0د7 

أسفي ، 76111، أسفي املغرب

شركة ك.ن بتفول شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

 Sté K.N PETROLE(  الوحيد

S.A.R.L AU ) شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 87 

حي الرزازقة آلعة سحيم أسفي - 

11 76 أسفي  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

مسؤولية  ذات  شركة  بتفول  ك.ن 

 Sté(  محدود7 ذات الشريك الوحيد

.( K.N PETROLE S.A.R.L AU

استغالل   : غرض الشركة بإ0جاز 

محطة الوقود.

- استغالل مقهى.

-التجار7.
 87 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - الرزازقة آلعة سحيم أسفي  حي 

11 76 أسفي  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد القلقولي نجيب  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد القلقولي نجيب  عنوانه)ا) 
م.ج  حي  الصدفي  تجزئة  او  زنقة   3

اسفي 76111 آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد القلقولي نجيب  عنوانه)ا) 
م.ج  حي  الصدفي  تجزئة  او  زنقة   3

اسفي 76111 آسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.

6 7I

COFIRAD

 STE SALON DE THE AL

ARABIA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES

V.N ، 30200، FES MAROC

 STE SALON DE THE AL ARABIA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم   

تجزئة مكوار  شارع بيفوت الزهور  

فاس - 1 311 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2116 ماي   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SALON DE THE AL ARABIA

غرض الشركة بإ0جاز : مقهى.
رقم     : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الزهور   بيفوت  شارع  مكوار   تجزئة 

فاس - 1 311 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زغاري ادريس :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  زغاري  السيد 

القادسية   اقامة  املامونية  تجزئة 

 311 1 فاس  بورمانة   36 العلار7 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ادريس  زغاري  السيد 

القادسية   اقامة  املامونية  تجزئة 

 311 1 فاس  بورمانة   36 العلار7 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0ونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2116 تحت رقم 626/2116.

6 8I

FISCOFISC

شركة إراميطو

إعالن متعدد القرارات

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

شركة إراميطو »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

الفتح قطعة 8  سيدي ابراهيم - 

31111 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7995
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  املؤرخ في  3 دآنبف 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
تصريح بوفا7 املرحوم العراقي محلد 
املالك ل 9611  حصة إآتلاعية ب 
11  درهم للحصة الواحد7 مع توزيع 
عقد  حسب  اإلآتلاعية  حصصه 

اإلراثة بتاريخ 21 نونبف 2121  
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
أمين،  محلد  العراقي  السيد  تعيين 
محدد7  غيف  مد7  في  للشركة  مسيفا 

جلفا لللرحوم العراقي محلد 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي 0نص على   :7 و    6 بند رقم 
متلتل  اإلآتلاعي  الرأسلال  ما0لي: 
إلى  مقسلة  درهم   2.111.111 في 
  11 ب  إآتلاعية  حصة   21111
كل  الواحد7 مقسلة  للحصة  درهم 
أتي : السيد العراقي عبد األحد 7777  
حسيني  العراقي  السيد7  و  حصة 
7 25 حصة و السيد7 لزرق  لطيفة 
شاد0ة 3  حصة و السيد7 الراقي هند 

26 حصة
على  0نص  الذي   : 6 رقم  بند 
طرف  من  مسيف7  السركة  ما0لي: 
السيد العراقي محلد أمين في مد7 غيف 

محدد7
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  283/212.

6 9I

sté   « PARIS BY LOFT « SARL

VOLAILLES MGHOGHA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

 sté  VOLAILLES MGHOGHA
SARL

55 شارع مو�سى ابن نصيف ، 91111، 
طنجة املغرب
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VOLAILLES MGHOGHA شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 55 شارع 

مو�سى ابن نصيف - 91111 طنجة 

.املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف    1 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«2.271.111 درهم» أي من »1.111  

عن  درهم»   2.281.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238732.

621I

sté   « PARIS BY LOFT « SARL

VOLAILLES MGHOGHA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

جفض رأسلال الشركة

 sté  VOLAILLES MGHOGHA

SARL

55 شارع مو�سى ابن نصيف ، 91111، 

طنجة املغرب

VOLAILLES MGHOGHA شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 55 شارع 

مو�سى ابن نصيف - 91111 طنجة 

.املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف    1 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  درهم»    .281.111« قدره 

«2.281.111 درهم» إلى »111.111.  

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238732.

62 I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 STE DE DEVELOPPEMENT

 DE L›IRRIGATION ET DE LA

 PRODUCTION AGRICOLE

DU MAROC VERT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شارع عالل الفا�سي علار7 2  شقة 

رقم 2 حي سين مراكش ، 71117، 

مراكش املغرب

 STE DE DEVELOPPEMENT

 DE L›IRRIGATION ET DE LA

 PRODUCTION AGRICOLE

DU MAROC VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

طريفة آلاعة مجاط  - 111 7 

شيشاو7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.383

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE DE DEVELOPPEMENT

 DE L’IRRIGATION ET DE LA

 PRODUCTION AGRICOLE DU

رأسلالها  مبلغ    MAROC VERT

مقرها  وعنوان  درهم    1.111

اإلآتلاعي دوار طريفة آلاعة مجاط  

- 111 7 شيشاو7 املغرب نتيجة ل : 

الصعوبات املاد0ة.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 7 111  - مجاط   آلاعة  طريفة 

شيشاو7 املغرب. 

و عين:

و  نبيلة  الحسناوي   السيد)7) 
 256 33 رقم  بلوك  ازكي    عنوانه)ا) 

 (7( 71111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 776/2121.

622I

FIDSAGE SARLAU

EPILCARE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FIDSAGE SARLAU

79  شارع لال 0اقوت الطابق الثالث 

الرقم  7 ، 21181، الدار البيضاء 

املغرب

EPILCARE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6 زنقة 

القا�سي إ0اس الطابق 5 الشقة 1  

املعاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75 6 5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  25 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

EPILCARE  مبلغ رأسلالها 11.111  

 6 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة القا�سي إ0اس الطابق 5 الشقة 

1  املعاريف - 21331 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : عدم وآود منظور 

لألنشطة االآتلاعية.
زنقة   6 و حدد مقر التصفية ب 

  1 الشقة   5 القا�سي إ0اس الطابق 

البيضاء  الدار   21331  - املعاريف 

املغرب. 

و عين:
السيد)7) 0اسين   بكار  و عنوانه)ا) 
بوعز7  دار  رقم  7  البستان  تجزئة 
البيضاء  الدار   27223 النواصر 

املغرب كلصفي )7) للشركة.
و  0يكسل  اغيز    السيد)7) 
باعلران  ا0ت  شارع  عنوانه)ا)   
طابق 8 شقة 32  ع س 21553 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
76 361- رقم  تحت  0نا0ر  212 

.  53

623I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

KAOMA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 722, الطابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
KAOMA شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 3 , 
الطابق 7, 25 شارع األميف موالي عبد 

هللا - 51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23755

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   7.591.111»
 7.791.111« إلى  درهم»   211.111»
مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 
مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 356.

627I

centre d’affaires sicilia

 SOCIETE CHARAFI

PROMOTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

 SOCIETE CHARAFI

PROMOTEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

طيب بن هيلة طابق 2 شقة  3 

املد0نة الجد0د7 اسفي - 76111 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   77

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتضاء  عند 

 SOCIETE CHARAFI  : تسليتها 

.PROMOTEUR

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 3 شقة    2 طابق  هيلة  بن  طيب 

 76111  - اسفي  الجد0د7  املد0نة 

اسفي املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  .111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نزيه الشرفي :  911 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 رقية الشرفي :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  3 السيد نزيه الشرفي عنوانه)ا) 

اسفي  السعاد7  حي  الزعور  تجزئة 

76111 اسفي املغرب.

عنوانه)ا)  الشرفي  رقية  السيد7 

اسفي  سليلان  الكتيفات  دوار 

76111 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الشرفي  رقية  السيد7 

اسفي  سليلان  الكتيفات  دوار 

76111 اسفي اسفي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-

625I

مكتب املحاسبة

DELTA OULMES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

6  زنقة سال السعاد7 2 ، 5111 ، 

الخليسات املغرب

DELTA OULMES شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7  بلوك 

ج 2 حي األمل واملاس - 5111  

الخليسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DELTA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.OULMES
األشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 
املختلفة أو البناء,االستغالل الغبوي, 

املتاآر7.
7  بلوك  عنوان املقر االآتلاعي : 
  5111  - واملاس  األمل  حي   2 ج 

الخليسات املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أجروب عزيز  :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد البوعزاوي امحلد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أجروب عزيز  عنوانه)ا) 2 
5111  الخليسات  حي األمل واملاس 

املغرب.
امحلد  البوعزاوي  السيد 
  5111 واملاس  األمل  حي  عنوانه)ا) 

الخليسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد أجروب عزيز  عنوانه)ا) 2 
5111  الخليسات  حي األمل واملاس 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم 8 .
626I

FIDURIZK

AUTO-LIFE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
AUTO-LIFE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 727 

حي الحليد0ين ب م ع مكناس - 

51161 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

AUTO- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LIFE

صيانة   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

إصالح هياكل السيارات

جيار   ، السيارات  إصالح   -

السيارات

- طالء السيار7.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 727 

 - مكناس  ع  م  ب  الحليد0ين  حي 

51161 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  111  : آالل  العلاري  السيد 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آالل  العلاري  السيد 

ع  م  ب  الحليد0ين  حي   727 رقم 

مكناس 51161 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آالل  العلاري  السيد 

ع  م  ب  الحليد0ين  حي   727 رقم 

مكناس 51161 مكناس املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   31 بتاريخ  التجارية بلكناس  

PM-21 231- رقم  تحت   2121

.MK- 117

627I

fidact

STE FAMILLE HRIDA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

fidact

رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

7211 ، سيدي سللان املغرب

STE FAMILLE HRIDA AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع  

موالي عبد العزيز االقامة  موالي 

عبد العزيز رقم 17 - 7121  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58 69

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAMILLE HRIDA AGRI

غرض الشركة بإ0جاز : - سلسار 

اإلنتاج الغذائي أو الزراعي

- االشغال املختلفة

- التلوين العام.

59 شارع   عنوان املقر االآتلاعي : 

موالي عبد العزيز االقامة  موالي عبد 

القنيطر7    7121  -  17 رقم  العزيز 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 511  : احريد7  نرآس   السيد7 
بقيلة 11  درهم.

 511  : السيد7 الدريسية  احريد7 
بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 نرآس  احريد7 عنوانه)ا) 
حي السالم بلوك 38 رقم 71 7211  

سيدي سليلان املغرب.
احريد7   الدريسية   السيد7 
عنوانه)ا) تجزئة آليل التازي رقم 51 

7211  سيدي سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 نرآس احريد7 عنوانه)ا) 
حي السالم  بلوك 38 رقم 71 7211  

سيدي سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 3  0نا0ر 

 212 تحت رقم 251/ 212.
628I

CABINET BADREDDINE

NIFIK-BTP
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيف7   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 1، مراكش املغرب
NIFIK-BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحاميد 
9 أبراج كتبية  GH 19 علار7 59 

رقم    أسكجور - 71111 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1758 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    NIFIK-BTP
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
كتبية   أبراج   9 املحاميد  اإلآتلاعي 

رقم    أسكجور   59 GH  9 علار7 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   71111  -
من القانون   23 و   22 طبقا للبند0ن 

االسا�سي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب املحاميد 
 59 علار7   GH  9 كتبية   أبراج   9
مراكش   71111  - أسكجور  رقم    

املغرب. 
و عين:

و  نلش  نسرين   السيد)7) 
كتبية   أبراج   9 املحاميد  عنوانه)ا) 
رقم    أسكجور   59 GH  9 علار7 
 (7( 71111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9656  .
629I

FIDUCIAIRE AKIF

GUORFET DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف تسلية الشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N° 9

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
 GUORFET DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي   9 زنقة 
آفيسنيس  - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 38519

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغييف   2121 نونبف    7 املؤرخ في 
 GUORFET« من  الشركة  تسلية 
 DUTCH« إلى   «DISTRIBUTION

. » MOTORS
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
0نا0ر  212 تحت رقم 911 76.

631I

D3BRADERS SARL-AU

D3BRADERS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D3BRADERS SARL-AU
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 ،3 EME ETAGE N° 20 ، 90090

طنجة املغرب
D3BRADERS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 3 EME ETAGE N° 20 - 90090

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.D3BRADERS
-اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء.
 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3
EME ETAGE N° 21 - 91191 طنجة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم  النحيلي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم  النحيلي عنوانه)ا) 

حي الزياتن 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ابراهيم  النحيلي عنوانه)ا) 

حي الزياتن 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238778.

63 I

ESPERE CONSULTING

NORME AUTOMATISME
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

NORME AUTOMATISME شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  7 ب انزا 

العليا - 81111 اكاد0ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORME AUTOMATISME

غرض الشركة بإ0جاز : التفكيبات 
الكهربائية.

عنوان املقر االآتلاعي :  7 ب انزا 
العليا - 81111 اكاد0ر املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   51   : افنكا  السيد آواد 
بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد محلد بورشيد :  51 حصة 
بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  افنكا  آواد  السيد 
تجزئة املسجد زنقة 6 رقم 7 73111 

الداجلة املغرب.
السيد محلد بورشيد عنوانه)ا) 
 81111 انزا  تدارت  حي   2 97 رقم 

اكاد0ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  افنكا  آواد  السيد 
تجزئة املسجد زنقة 6 رقم 7 73111 

الداجلة املغرب
السيد محلد بورشيد عنوانه)ا) 
 81111 انزا  تدارت  حي   2 97 رقم 

اكاد0ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 97997.

632I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ADAMTEL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC
ADAMTEL شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 2 

الطابق األول علار7 فضاء احرازم 

شارع املرينين فاس - 31111 فاس 

املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADAMTEL

مركز   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اإلتصال.
 2 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

احرازم  فضاء  علار7  األول  الطابق 

فاس   31111  - املرينين فاس  شارع 

املللكة املغربية.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 751   : حلو  العيا�سي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : سار7  اموراق  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العيا�سي  حلو  السيد 

فيال 97 تجزئة املامونية طريق صفرو 

فاس 31111 فاس املللكة املغربية.

سار7 اموراق عنوانه)ا)  السيد7  

75 شارع عالل بن عبدهللا م ج فاس 

31111 فاس املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  العيا�سي  حلو  السيد 

فيال 97 تجزئة املامونية طريق صفرو

املللكة  فاس   31111 فاس   
املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  37.
633I

Cabinet LAMRINI HADI

ORIENT 2C
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
ORIENT 2C شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الشقة 

رقم 9 , الطابق الرابع مبنى العثلاني 
عبد سالم ملتقى شارع االداري 
و شارع سيدي محلد - 62111 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.216 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 دآنبف   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوشيخ  ا0لان   (7( السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111
 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111
قاسم مزوز بتاريخ 13 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
  6 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 3769.
637I

FINANCE HOUSE

O&MD CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res.  3

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2526

MAROC

O&MD CAR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مجلع 

25  رقم 9 الطابق األر�سي سيدي 

برنو�سي الدار البيضاء - 21621 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.O&MD CAR

تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

مجلع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
األر�سي سيدي  الطابق   9 رقم    25

برنو�سي الدار البيضاء - 21621 الدار 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد بوشعيب وفيق 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعيب وفيق عنوانه)ا) 

الخضراء  الجزير7  اسبانيا  21   

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بوشعيب وفيق عنوانه)ا) 

الخضراء  الجزير7  اسبانيا  21   

اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 988 76.

635I

STE ANDY LOGISTIQUE SARL AU

 ANDY LOGISTIQUE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ANDY LOGISTIQUE SARL

AU

حي بوحوت زنقة  3 رقم 1  ، 

91111، طنجة املغرب

 ANDY LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

بوحوت زنقة  3 رقم 1  - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   993

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ANDY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LOGISTIQUE SARL AU

النقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البفي الوطني والدولي للبضائع

-استيفاد و تصد0ر.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 91111  -   1 رقم  بوحوت زنقة  3 

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد  عبد الحكيم امزغار :  11  
حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

امزغار  الحكيم  عبد  السيد  
رقم  حي بوحوت زنقة  3  عنوانه)ا) 

2  91111  طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
امزغار  الحكيم  عبد  السيد  
رقم  حي بوحوت زنقة  3  عنوانه)ا) 

2  91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238725.

636I

GOOSAFE

GOOSAFE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

GOOSAFE
212 شارع عبد املومن الرقم5 
الطابق األر�سي الدار البيضاء، 
21211، الدار البيضاء املغرب

GOOSAFE شركة ذات املسؤولية 
املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 212 شارع 
عبد املومن الرقم5 الطابق األر�سي 
الدار البيضاء 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.758382

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   21 املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
GOOSAFE  مبلغ رأسلالها 11.111  
 212 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
الطابق  الرقم5  املومن  عبد  شارع 
الدار   21211 األر�سي الدار البيضاء 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

إنتاآية الشركة.

 212 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  الرقم5  املومن  عبد  شارع 

الدار   21211 األر�سي الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الزعيم  الد0ن    عز  السيد)7) 

 221 تجزئة بوتالمين رقم  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   21211 الرشيد0ة 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 732935.

637I

ADVOLIS

MEBA CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

MEBA CONSTRUCTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 13 ،  

شارع أحفيف الطابق األول رقم 3 - 

61111 وآد7 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 5567

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  29 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

العام  الجلع  أعضاء  اتفق  ما0لي: 

القانون  تحيين  على  وباإلآلاع 

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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: الذي  بند رقم القانون االسا�سي 
القانون  تحيين  ما0لي:  على  0نص 

االسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 223.

638I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

SEP ACTIVITY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 AVENUE ABDELKARIM

 ELKHATABI RESIDENCE

 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME

 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SEP ACTIVITY شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة آواد 

19  الطابق 3 شقة 73 كليز شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة آواد 

19  الطابق 3 شقة 73 كليز 71111 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8856 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

كليز   73 شقة   3 الطابق    19 آواد 

اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

كليز   73 شقة   3 الطابق    19 آواد 

»حي  إلى  املغرب»  مراكش   71111

 - اورير  ا0ت  رقم    محل  ابيضار 

72151 مراكش  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 777.

639I

smaticomp

PAPI COLOR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

PAPI COLOR شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 33 

زنقة 0لين الطابق السفلي رقم 

م17 سيدي بليوط - 5 211 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21151 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

7 21 تقرر حل  22 دآنبف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد PAPI COLOR  مبلغ 

وعنوان  درهم   211.111 رأسلالها 

0لين  زنقة   33 اإلآتلاعي  مقرها 

سيدي  م17  رقم  السفلي  الطابق 

بليوط - 5 211 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : تراآع على مستوى رقم

العلالت.

 33 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

زنقة 0لن الطابق السفلي رقم م17 

سيدي بليوط - 5 211 الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)7) امينة   فهمي و عنوانه)ا) 

 211 5   7 ط  اليلن  زنقة   77

 (7( كلصفي  املغرب  الدارالبضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر 8 21 تحت رقم  116538.

671I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

ERIS SARADEL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ERIS SARADEL شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 23 شارع 
موالي علي تجزئة اآياد رقم 33 - 

71111 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.68275

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ERIS SARADEL حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم    1.111
اإلآتلاعي 23 شارع موالي علي تجزئة 
مراكش   71111  -  33 رقم  اآياد 

املغرب نتيجة لال توآد نشاط.
و عين:

الوهاب    عبد  موالي  السيد)7)  
ديس  سكوير  عنوانه)ا)  و  الوهابي 
    3118 أمبفوآياني   فريريس 
مارسيل فرنسا كلصفي )7) للشركة.

الوهابي  عادل الحبفي   السيد)7) 
  1 دومين دي أورنجس  و عنوانه)ا) 
مارسيل     31 3 فورناكل  أفينو 

فرنسا كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 23 دآنبف 2121 وفي 23 شارع 
 -  33 رقم  اآياد  تجزئة  علي  موالي 

71111 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 613.

67 I

LAMAF SARL

BENSAIDI ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

BENSAIDI ASSISTANCE شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الحسني تجزئة العلج زنقة النبفاس 

رقم 62 وآد7 - 61131 وآد7 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27913

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف  في  3  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

 BENSAIDI الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    ASSISTANCE

مقرها  وعنوان  درهم    1.111

اإلآتلاعي حي الحسني تجزئة العلج 

زنقة النبفاس رقم 62 وآد7 - 61131 

غياب   : ل  نتيجة  املغرب  وآد7 

النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 

النبفاس  زنقة  العلج  تجزئة  الحسني 

رقم 62 وآد7 - 61131 وآد7 املغرب. 

و عين:

و  بنسعيدي  آالل   السيد)7) 

حي الحسني زنقة النبفاس  عنوانه)ا) 

61131 وآد7 املغرب  62 وآد7  رقم 

كلصفي )7) للشركة.
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الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
زنقة  العلج  تجزئة  الحسني  حي   :

النبفاس رقم 62 وآد7
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 7 2.

672I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE PALAIS MOTO SERRAJ
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العلار7 5  الطابق الثاني 
زنقة سبو املد0نة الجد0د7 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111
 STE PALAIS MOTO SERRAJ

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 3 
علار7 ب8 بستان ويسالن مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36557

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  17 دآنبف  املؤرخ في 
 STE 7شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ    PALAIS MOTO SERRAJ
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
علار7 ب8   3 مقرها اإلآتلاعي رقم 
 51111  - مكناس  ويسالن  بستان 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

اقتصاد0ة.
 3 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
 - بستان ويسالن مكناس  علار7 ب8 

51111 مكناس املغرب. 
و عين:

الجعدوني  عدراء   السيد)7) 
أكدال  حي   867 رقم  عنوانه)ا)  و 
 (7( 51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 27.

673I

karama conseil

STE SPEED MIXLUB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

STE SPEED MIXLUB SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 13  

تجزئة آنان الزيتون تعاونية مهد0ة 

بن سود7 فاس - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56595

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«331.111 درهم» أي من »731.111 

عن  درهم»   731.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف  بتاريخ     بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3593/2121.

677I

CABINET FICOR

GROUPE ELFADILI NACIRI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET FICOR

2  زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

 GROUPE ELFADILI NACIRI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 77  شارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 

رقم 22  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7862 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE ELFADILI NACIRI

غرض الشركة بإ0جاز : * اإلنعاش 

العقاري بلختلف أشكاله إلى آانب 

أشغال التجهيز و تهييئ األرا�سي املعد7 

للبناء                                

األشغال  و  البناء  أشغال   *  

العلومية املختلفة.

و  األرا�سي  كراء  بيع،  شراء،    *

البنا0ات .

توزيع،  و  تلثيل  شراء،  بيع،   *

استيفاد و تصد0ر السلع و امليات و 

مواد أجرى

األجرى  األنشطة  آانب  *إلى   

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غيف مباشر،  

عنوان املقر االآتلاعي : 77  شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم 

22  - 21111 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد7 الفاضلي فاطلة الزهراء :  
511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 
  : الهدى  نور  الفاضلي  السيد7 
511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 الفاضلي فاطلة الزهراء 
 85 رقم  مرآانة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21111 معروف  سيدي 

البيضاء  املغرب.
الهدى  نور  الفاضلي  السيد7 
 85 رقم  مرآانة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21111 معروف  سيدي 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 الفاضلي فاطلة الزهراء 
 85 رقم  مرآانة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21111 معروف  سيدي 

البيضاء  املغرب
الهدى  نور  الفاضلي  السيد7 
 85 رقم  مرآانة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21111 معروف  سيدي 

البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 978 76.

675I

KYOTO FISH

RINCO ULTRASONICS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RINCO ULTRASONICS
75  شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc
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RINCO ULTRASONICS شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قطعة 

26 ب بات د  مكتب رقم 5 طابق 2 

منطقة التصد0ر الحر7 بوجالف  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RINCO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ULTRASONICS

صيانة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وإصالح وصيانة امالت.

قطعة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 2 5 طابق  26 ب بات د  مكتب رقم 

 - بوجالف   الحر7  التصد0ر  منطقة 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 32.595 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بتاميا سيفجي  :  311 حصة 

بقيلة 108,65 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سيفجي   بتاميا  السيد 

سانت   9111 سانت غال سويسرا  

غال  سويسرا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سيفجي   بتاميا  السيد 

سانت   9111 سانت غال سويسرا  

غال  سويسرا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238529.

676I

COMPT NET

ايكس طوب برينت
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

ا0كس طوب برينت شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي علي بلقاسم زنقة ا7 رقم 5  - 

61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3672 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

ا0كس   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

طوب برينت.

اعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الطباعة.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 -  5 موالي علي بلقاسم زنقة ا7 رقم 

61111 وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 911   : 0وسف  الريوي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0وسف  الريوي  السيد 
حي الجوهر7 زنقة د 6 رقم 3  61111 

وآد7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  0وسف  الريوي  السيد 
حي الجوهر7 زنقة د 6 رقم 3  61111 

وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 252.

677I

SOCIETE PRESSING TEAM SARL 

 SOCIETE PRESSING TEAM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

SOCIETE PRESSING TEAM SARL

  شارع أنوال علار7 املومني ، 

61111، وآد7 املغرب

 SOCIETE PRESSING TEAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي    شارع 

أنوال علار7 املومني - 61111 وآد7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE PRESSING TEAM

.SARL

غسيل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
بالعلليات  املالبس  كي  مالبس  
اعلال  من  غيفها   و  امليكانيكية  

املصبنة.
:    شارع  عنوان املقر االآتلاعي 
61111 وآد7   - أنوال علار7 املومني 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد7  دليلة مخفي :  751 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف مومني :  751 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مخفي  دليلة  السيد7  
الحسن  موالي  العهد    ولي  شارع 
رياض إيسلي رقم 212 61111 وآد7 

املغرب.
مومني  اللطيف  عبد  السيد 
موالي  العهد    ولي  شارع  عنوانه)ا) 
الحسن رياض إيسلي رقم 212 وآد7 

وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  مخفي  دليلة  السيد7  
الحسن  موالي  العهد    ولي  شارع 
رياض إيسلي رقم 212 61111 وآد7 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 259.

678I

MOORISH

LES SEPT PILLIERS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

MOORISH
39 شارع لال 0اقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
LES SEPT PILLIERS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي : محافظة 

دوار بيال أوالد حسون  - 71111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.88383

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  23 دآنبف  املؤرخ في 

ذات  شركة   LES SEPT PILLIERS

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

أوالد  بيال  دوار  محافظة  اإلآتلاعي 

املغرب  مراكش   71111  - حسون  

نتيجة لال 0وآد نشاط.

و عين:

و  مروش  عادل    السيد)7)  

فرنسا   92611 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا كلصفي )7) للشركة.

و  فيداغ  فتاح    السيد)7)  

فرنسا   92611 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 23 دآنبف 2121 وفي محافظة 

 71111  - حسون   أوالد  بيال  دوار 

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 617.

679I

IMP SAHARA

MLIT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 7  رقم   
مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب

MLIT شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

االمل بلوك   رقم 783 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.MLIT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإ0جاز : - جدمات 
تقد0م الطعام

وآليع  الطعام  تقد0م   -
االستهالك في املوقع وتنظيم الحفالت 
واالحتفاالت واملؤتلرات واملهرآانات 

)تقد0م الطعام).
- آليع التجار7 والتجار7 العامة

التجار7 في اللوازم املكتبية وأآهز7 
وتجار7  املراقبة  وكاميفات  الحاسوب 

املعدات واملنتجات املختلفة.
استيفاد وتصد0ر وتجار7 آليع   -
 ، الصناعية  واملعدات  املنتجات 
ومعدات   ، الصناعية  واملعدات 
التشغيل ، ومعدات التشغيل الطبية 

، ومعدات آلع النفا0ات الطبية ،
- تجار7 واستيفاد وتصد0ر املعدات 
الطبية  واملعدات   ، التقنية  الطبية 
لللستشفيات ، والتطهيف ، ومكافحة 
امفات ، ومكافحة امفات ، ومنتجات 
ومكافحة   ، األبعاد  ثالثي  التطهيف 

امفات وعلليات مكافحة امفات ،
لوازم  وتجار7  وتصد0ر  -استيفاد 
وتنظيف  التنظيف  ومنتجات 
ومنتجات  الطبية  الخدمات 
وفطريات  املختبف0ة  الكواشف 

املختبفات ،.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111  -  783 رقم  بلوك    االمل 

العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الساملة آامع  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آامع  الساملة  السيد7 

تجزئة 377 بلوك د 3رقم 7   71111 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سويدي فريسن عنوانه)ا) 

تجزئة 377 بلوك د 3رقم 7   71111 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 7  دآنبف 

2121 تحت رقم 16/2121 3.

651I

FIDSAGE SARLAU

ANWAL TRADE CENTER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDSAGE SARLAU

79  شارع لال 0اقوت الطابق الثالث 

الرقم  7 ، 21181، الدار البيضاء 

املغرب

ANWAL TRADE CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 82  

شارع انوال الطابق   الرقم 7 - 

21513 الدار البيصاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.266837

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21 9 املؤرخ في  2 مارس 

شركة   ANWAL TRADE CENTER

ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم.

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

الرقم  الطابق    انوال  شارع    82

املغرب  البيصاء  الدار   21513  -  7

نتيجة لعدم وآود منظور لألنشطة 

االآتلاعية.

و عين:

بن  محسن    محلد  السيد)7) 

شقرون بلعبلس و عنوانه)ا) 7  زنقة 

جليج القلر عين الدئاب 21152 الدار 

البيصاء املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ  2 مارس 9 21 وفي 82  شارع 

 21513  -  7 الرقم  الطابق    انوال 

الدار البيصاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

76 359- رقم  تحت  0نا0ر  212 

.  52

65 I

cabinet jdaini

DIMA KHOUT AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE

   ETAGE HAY EL HASSANI

 BERKANE ، 63300، berkane

maroc

شركة   DIMA KHOUT AUTO

ذات املسؤولية املحدود7

زنقة  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - بركان  املسيف7  حي   3 رقم  البفوج 

63311 بركان املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DIMA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.KHOUT AUTO

*كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - بركان  املسيف7  حي   3 رقم  البفوج 

63311 بركان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد رابحي احلد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : مليكة  اعراب  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 رابحي مريلة :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رابحي احلد عنوانه)ا) دوار 

 62911 زا0و  ستوت  اوالد  الفوارس 

زا0و املغرب.

عنوانه)ا)  مليكة  اعراب  السيد7 

بوكراع  حي   72 رقم  الكتبية  زنقة 

بركان 63311 بركان املغرب.

عنوانه)ا)  مريلة  رابحي  السيد7 

بركان  بوكراع  حي  الكتبية  72زنقة 

63311 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

هللا   عبد  بو  اسامة  السيد 

عنوانه)ا) حي الفرح العروي الناظور 

62551 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  37/212.

652I

FINGEST CONSEIL SARL

SOCIETE AZEN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

369  مكتب   مراكش ، 71111، 

مراكش املغرب

SOCIETE AZEN شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املجلع 

السكني 0وسف ابن تاشفين بلوك 

c رقم 8  شارع االميف موالي عبدهللا 

مراكش  - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2118 فبفا0ر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AZEN

مستثلر   : غرض الشركة بإ0جاز 

عقاري .

املجلع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بلوك  تاشفين  ابن  0وسف  السكني 
8  شارع االميف موالي عبدهللا  c رقم 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

أطل�سي  الخليل  إبراهيم  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أطل�سي  الخليل  إبراهيم  السيد 

عبد  بن  احلد  تجزئة  عنوانه)ا) 

  . مراكش   تاركة   31 رقم  الرحلان 

مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

أطل�سي  الخليل  إبراهيم  السيد 

عبد  بن  احلد  تجزئة  عنوانه)ا) 

  . مراكش   تاركة   31 رقم  الرحلان 

مراكش  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

مارس   17 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2118 تحت رقم 35527.

653I

MOHAMED LAAGOUBI

STE W9TECH  
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

  STE W9TECH  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر رقم 

26 زنقة آنان الخندري حي الركيبة 

البهاليل، إقليم صفرو. -  

11  3 البهاليل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 0وليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE    : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. W9TECH
أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة والبناء.
عنوان املقر االآتلاعي : متجر رقم 
زنقة آنان الخندري حي الركيبة   26

البهاليل، إقليم صفرو. -  
11  3 البهاليل املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

أمين  محلد  فقودي  السيد 
درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  محلد  فقودي  السيد 
املنزه  تجزىة   2 1 رقم  عنوانه)ا) 

صفرو  111 3 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
أمين  محلد  فقودي  السيد 
املنزه  تجزىة   2 1 رقم  عنوانه)ا) 

111 3 صفرو املغرب صفرو   
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  1 شتنبف  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 399.

657I

KALAI MUSTAPHA

SOMEXIMP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA
 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،
NADOR MAROC

SOMEXIMP شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 شارع 
الجنفال أميز0ان شقة رقم 2  الناظور 

62111 الناظور املغرب



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2532

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOMEXIMP

بيع    -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

لبناء  ا  أعلال   2- الرجام    وتركيب 

وأعلال اجرى  -3 استيفاد وتصد0ر.

82 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الجنفال أميز0ان شقة رقم 2  الناظور 

62111 الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة    .111   : السيد ماز7 علي 

بقيلة 11  درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  علي  ماز7  السيد 

الناظور   62111 بوعرورو  املطار 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  علي  ماز7  السيد 

الناظور   62111 بوعرورو  املطار 

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 98.

655I

cofiber sarl

RENAIS SENS BY ANGAD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، , 7

60300، berkane maroc

 RENAIS SENS BY ANGAD

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

مرزوقي تجزئة 25  أغبال - 61151 

احفيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

755 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RENAIS SENS BY ANGAD

 -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

استخالص الزيوت النباتية

- تصد0ر واستيفاد

العلليات  كل  عامة  بصفة  و 

و  املالية  العقارية،  التجارية، 

الصناعية املرتبطة بلوضوع الشركة 

و التي تساهم في تنليتها.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 61151  - أغبال    25 مرزوقي تجزئة 

احفيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

املختاري  الناصر  عبد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املختاري  الناصر  عبد  السيد 
بوعرفة  البغدادي  زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 32 61151 أحفيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
املختاري  الناصر  عبد  السيد 
بوعرفة  البغدادي  زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 32 61151 احفيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  35/212.

656I

HIGH EDGE CONSULTING

WOCH NATURE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

WOCH NATURE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل  رقم 

6 - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WOCH NATURE
إدار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األمناء واألمن والنظافة والبستنة..
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم  النخيل   التاني مكاتب  الحسن 

6 - 93111 تطوان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عثلان الشرقاوي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشرقاوي  عثلان  السيد 
عنوانه)ا) شارع عثلان بن عفان نقة 

27 رقم 7  93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الشرقاوي  عثلان  السيد 
عنوانه)ا) شارع عثلان بن عفان نقة 

27 رقم 7  93111 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 37 .

657I

CAUDEC CONSEIL

أبسيس برتنارز
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

أبسيس برتنارز شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد



2533 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

0نا0ر    الطابق   شقة 69  - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : أبسيس 

برتنارز.

مكتب   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

متعدد7  و  التقنية  الدراسات 

التخصصات

75 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

 -   69 شقة  الطابق    0نا0ر    

21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد سعد التازي :  11  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
التازي  سعد  محلد  السيد 
عنوانه)ا) 9  زنقة دي كلومب الوازيز 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
التازي  سعد  محلد  السيد 
عنوانه)ا) 9  زنقة دي كلومب الوازيز 

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762176.

658I

MON COMPTABLE SARL

 OASIS CONDITIONNMENT

DE FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 OASIS CONDITIONNMENT

DE FRUITS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 

علر بن الخطاب - 61111 وآد7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 OASIS CONDITIONNMENT DE

.FRUITS

تغليف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الفاكهة -االستيفاد والتصد0ر.
زنقة   7  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

وآد7   61111  - الخطاب  بن  علر 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : رشيد  عالوي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عالوي رشيد عنوانه)ا) 71 
زنقة الحجاز 61111 وآد7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عالوي رشيد عنوانه)ا) 71 
زنقة الحجاز 61111 وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 311.

659I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 AGRO PLANET VERT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

 AGRO PLANET VERT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  حي نزهة 

2 الرقم  36 الفقيه بن صالح - 

23211 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

76  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGRO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PLANET VERT SARL AU

تسويق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

منتجات الصحة النباتية والتجار7 .

عنوان املقر االآتلاعي :  حي نزهة 

 - صالح  بن  الفقيه  الرقم  36   2

23211 الفقيه بن صالح املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : آالل  مشابك  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آالل  مشابك  السيد 

الفقيه   17 الرقم  الخنساء  تجزئة 

الفقيه بن صالح   23211 بن صالح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آالل  مشابك  السيد 

الفقيه   17 الرقم  الخنساء  تجزئة 

الفقيه بن صالح   23211 بن صالح 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

 2 0نا0ر  212 تحت رقم 37.

661I

KADACHTRAV

POSITIF SRVICE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POSITIF SERVICE

علار7 سللان شقة رقم 31 الطابق 

الثاني شارع    0نا0ر الطريق رقم 19 

، 71111، مراكش املغرب

POSITIF SRVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

سللان شقة رقم 31 الطابق الثاني 

شارع    0نا0ر الطريق رقم 19 - 

71111 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.POSITIF SRVICE
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
امجرين  عن  نيابة  البضائع 

واملسافرين
بيع الوقود

او  االعلال  مختلف  في  مقاولة 
البناء.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني   31 سللان شقة رقم 
 -  19 رقم  الطريق  0نا0ر  شارع    

71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم كالتالي:
السيد7 فاطلة البشيفي :  1.111  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 فاطلة البشيفي عنوانه)ا) 
السلاللية    3 رقم  حازم  ابن  زنقة 

71111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 فاطلة البشيفي عنوانه)ا) 
السلاللية    3 رقم  حازم  ابن  زنقة 

71111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9812  .

66 I

BCF CONSEIL

 STE DE PEINTURE ET

 DE CONSTRUCTION

AMEDDAH L›ART  «SPCAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

BCF CONSEIL

 AVENUE MOHAMED 217

 BOUZIANE SIDI OTHMAN ،

21611، الدار البيضاء املغرب

 STE DE PEINTURE ET DE

 CONSTRUCTION AMEDDAH

L›ART  «SPCAL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي

شارع موالي عبد هللا شارع القدس 

زنقة 311 رقم 3

عين الشق - 21781 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.257685

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امداح  العربي    (7( تفويت السيد 

81.111  حصة اآتلاعية من أصل 

 (7( السيد  حصة لفائد7    611.111

فؤاد  امداح بتاريخ 28 دآنبف 2121.

امداح  العربي    (7( تفويت السيد 

81.111  حصة اآتلاعية من أصل 

السيد  لفائد7   حصة   611.111

دآنبف   28 امداح بتاريخ  حسن    (7(

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761967.

662I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 PREMIUM MULTISERVICES

MOSAIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 1   حي الحسني شارع موالي 

رشيد ورزازات ، 75111، ورزازات 

املغرب

 PREMIUM MULTISERVICES

MOSAIC SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

279 حي املسيف7 ورزازات - 75111 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 7

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 PREMIUM MULTISERVICES

. MOSAIC SARL AU

اشغال    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الالت  -كراء  والبناء  العامة  املقاولة 

والتصد0ر- -االستيفاد  والتجهيزات 

التجار7 بشكلها العام. .

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 279 

حي املسيف7 ورزازات - 75111 ورزازات 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الوهاب ازناك :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ازناك  الوهاب  عبد  السيد 

  879 رقم  الوحد7  حي  عنوانه)ا) 

75111 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ازناك  الوهاب  عبد  السيد 

  879 رقم  الوحد7  حي  عنوانه)ا) 

75111 ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 72.

663I

ME FIDUCIAIRE 

BIBLIO LE GUIDE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

BIBLIO LE GUIDE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  1  شارع 

موالي عبد العزيز  اقامة الصنوبر 

مكتب رقم 7  - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BIBLIO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LE GUIDE SARL

غرض الشركة بإ0جاز : بائع كتب .

عنوان املقر االآتلاعي :  1  شارع 

اقامة الصنوبر  العزيز   موالي عبد 

القنيطر7    7111  -   7 رقم  مكتب 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد هشام أقرو 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : أجنداف  0اسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام أقرو عنوانه)ا)  5 

علار7 2 تجزئة الحلد بلوك 6  عين 

عتيق  2116  تلار7 املغرب.

السيد 0اسين أجنداف عنوانه)ا) 

شارع واد تانسيفت الطابق االول رقم 

91  93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد هشام أقرو عنوانه)ا)  5 

علار7 2 تجزئة الحلد بلوك 6  عين 

عتيق  2116  تلار7 املغرب

السيد 0اسين أجنداف عنوانه)ا) 

شارع واد تانسيفت الطابق االول رقم 

91  93111 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 117 8.

667I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SOMALEV SUD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

SOMALEV SUD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عقارات 

مجلع السالمه 3 رقم   حي موالي 

رشيد الطابق 3 لعيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

378 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOMALEV SUD

املناولة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 ، الشحن   ، نقل املصانع   ، الرفع   ،

وتخزين آليع السلع واملنتجات.

عقارات   : عنوان املقر االآتلاعي 

حي موالي  رقم     3 مجلع السالمه 

 71111  - لعيون   3 الطابق  رشيد 

العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
مقسم كالتالي: درهم،    11.111

 SOMALEV CRANES الشركة 
حصة   § LOGISTICS   :  1.000

. درهم للحصة    11 بقيلة 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

: وصفات ومواطن الشركاء 
 SOMALEV CRANES الشركة 
81 شارع  LOGISTICS § عنوانه)ا) 
 77 رقم   5 طابق  سليلان  موالي 
 21251 عين السبع الدار البيضاء 

املغرب. الدار البيضاء 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

الشركة: ومواطن مسيفي 
عنوانه)ا)  مفيد   محلد  السيد 
املد0نة   367 فيال  كرين  كازا 
البيضاء  الدار  بوسكور7  الخضراء 

املغرب الدار البيضاء   27 82
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 
رقم  تحت  0نا0ر  212   2 

.21 86/212 

665I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE AM TRANS
CASH

شركة ذات مسؤولية محدود7 
ذات الشريك الوحيد

شركة تأسيس 

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسلاعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 
11 26، برشيد املغرب

  SOCIETE AM TRANS CASH
شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
تجزئة  وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

82-2 شارع املسفلة  العلر7 
البي�سي 2 - 11 26 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
 7539 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE AM TRANS CASH

تحويل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االموال.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

2-82 شارع املسفلة البي�سي  العلر7 

2 - 11 26 برشيد املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : اغواني  أمين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اغواني  أمين  السيد 

علار7    رقم 1  طابق 2 م س   ب 

فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر  

82 27 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  اغواني  أمين  السيد 

علار7    رقم 1  طابق 2 م س   ب 

فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر  

82 27 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 77.

666I
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FUTURE CONSEIL

JAD DRIVE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 0وسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11 26، برشيد املغرب

JAD DRIVE  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 65 تجزئة 

الفرج الطابق الثاني برشيد - 611 2 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JAD  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DRIVE

تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املقر االآتلاعي : 65 تجزئة 

الفرج الطابق الثاني برشيد - 611 2 

برشيد املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : فاجر   الد0ن   صالح  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

فاجر   الد0ن   صالح  السيد 
عنوانه)ا) درب الكبيف زنقة 7  رقم 88 
الدارالبيضاء    21251 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
فاجر   الد0ن   صالح  السيد 
عنوانه)ا) درب الكبيف زنقة 7  رقم 88 
الدارالبيضاء    21251 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 81.
667I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE DU NORD PRODUITS
DE BEAUTE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العلار7 5  الطابق الثاني 
زنقة سبو املد0نة الجد0د7 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111
 STE DU NORD PRODUITS DE
BEAUTE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 21 شارع 
ادريس 2 علار7 ميلوز7 الشقة رقم 
5 املد0نة الجد0د7 مكناس - 51111 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75563

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  2  دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 STE DU NORD الوحيد  الشريك 
 PRODUITS DE BEAUTE SARL
درهم    1.111 رأسلالها  مبلغ    AU
شارع   21 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
علار7 ميلوز7 الشقة رقم   2 ادريس 

 51111 5 املد0نة الجد0د7 مكناس - 
االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

االقتصاد0ة.
و حدد مقر التصفية ب 21 شارع 
علار7 ميلوز7 الشقة رقم   2 ادريس 
 51111 5 املد0نة الجد0د7 مكناس - 

مكناس املغرب. 
و عين:

السيد)7) فاطلة الزهراء  الجامعي 
38تجزئة بنكيفان طريق  و عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   31111 فاس  ا0لوزار 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 23.
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 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

STE  DETO CLEAN SARL
  شركة د0تو كلين ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 1   حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 75111، ورزازات 

املغرب
STE  DETO CLEAN SARL  شركة 

د0تو كلين ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي تاآد7 
ترميكت ورزازات  - 75111 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  225
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

شركة د0تو    DETO CLEAN SARL

كلين ش.م.م.

بيع    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وانتاج آليع انواع مواد وصابونات 

التنضيف و التعقيم .

عنوان املقر االآتلاعي : حي تاآد7 

ورزازات   75111  - ترميكت ورزازات  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد العلراني معتصم  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : رشيد  العلراني  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

معتصم   العلراني  السيد 

ورزازات  ترميكت  تاآد7  عنوانه)ا) 

75111 ورزازات املغرب.

العلراني رشيد عنوانه)ا)  السيد 

 75111 ورزازات  ترميكت  تاآد7 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد لعلراني معتصم  عنوانه)ا) 

 75111 ورزازات  ترميكت  تاآد7 

ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 52.
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MOORISH

 SIAMER OURICH FRUIT
DRAGON

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال 0اقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
 SIAMER OURICH FRUIT

DRAGON شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة آواد 19  
الطابق 3 شقة 73 كليز مراكش 

71111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SIAMER OURICH FRUIT

.DRAGON
إنتاج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتاآر نباتات وفاكهة التنين
• التاآر

• االستيفاد والتصد0ر.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
آواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
19  الطابق 3 شقة 73 كليز مراكش 

71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  11   : السيد الحسين �سي اعلر 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد جالد عوريش :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اعلر  �سي  الحسين  السيد 
هولندا  هولندا  661  عنوانه)ا) 

هولندا.
عنوانه)ا)  عوريش  جالد  السيد 
 21 رقم  التدالوي  درب  بوسكري 

71111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
اعلر  �سي  الحسين  السيد 
هولندا  هولندا  661  عنوانه)ا) 

هولندا
عنوانه)ا)  عوريش  جالد  السيد 
 21 رقم  التدالوي  درب  بوسكري 

71111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9 98  .
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

DAMAN ASSISTANCE
SARL AU 

إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen walili  85
 ،parc 3eme etg N°11 ، 20360

الدار البيضاء املغرب .
  DAMAN ASSISTANCE SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدود7 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 7 2, 
امتداد شارع الروداني, اقامة 

الفتح الطابق االول رقم  3 - - الدار 
البيضاء املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.375899
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي   : رقم     قرار 
ما0لي: بيع آليع األسهم املكونة لرأس 
مال الشركة املللوكة للسيد بن عبد 
الجليل لعربي رقم البطاقة الوطنية 

BE835737, لفائد7 السيد القدادي 

الوطنية  البطاقة  رقم  ادريس 

C36572

على  0نص  الذي   :  2 رقم  قرار 

ما0لي: قبول استقالة السيد بن عبد 

الجليل لعربي رقم البطاقة الوطنية 

وتعيين السيد القدادي   BE835737

الوطنية  البطاقة  رقم  ادريس 

C36572 كلسيف آد0د للشركة ملد7 

غيف محدد7

قرار رقم 3 : الذي 0نص على ما0لي: 

إقرار النظام األسا�سي للشركة بشكله 

الجد0د

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762128.
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Société somicoc

شركة باملهدي برومو دو فاس
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة باملهدي برومو دو فاس 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

جليل رقم 51 الوفاء   طريق صفرو 

فاس - 31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78585

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

51 الوفاء   طريق  »شارع جليل رقم 

31111 فاس املغرب»  صفرو فاس - 

»حي طرفا0ة طريق صفرو تجزئة  إلى 

الوفاء   متجر رقم 29 فاس - 31111 

فاس  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 378/2121.
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 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

AVADIS-SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVADIS-SARL-AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 بشريك فريد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ   : أوال 
القانون  وضع  تم  في  212/ 8/1  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود7 بشريك فريد في طور التكوين 

باملواصفات املختصر7 امتية :

التسلية 

AVADIS»-SARL-AU»

املقر االآتلاعي : 

)السفلي   2 رقم  التجاري  املحل 

الرحيم  عبد  شارع  نوار7،  )،إقامة 

البف0د   953 )ص.ب.  بوعبيد، 

الرئي�سي)، مد0نة أكاد0ر،

استخراج،   : االآتلاعي  الغرض 

اركان  منتوآات  وتصد0ر  انتاج 

والبذور الزيتية،

مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تقييدها بالسجل التجاري،  
رأس املال االآتلاعي : 3.111.111 

حصة   31.111 إلى  مقسم  درهم 

درهم    11 فئة  من  اآتلاعية 

نقدا وحررت  كلها  اكتتبت  للواحد7 

بكاملها وسللت للشريك الفريد،

آلال  السيد   : الفريد  الشريك 

حي  باكاد0ر،  ساكن  مغربي،  اوباري، 

فونتي، سكتور ب، 
 رقم 19 ،

آلال  السيد  قرر  التسييف: 

اوباري، الشريك الفريد، تسييف وادار7 

الشركة بنفسه بصفته املسيف الفريد 

القانوني ملد7 غيف محدود7.
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تم إنجاز اإل0داع القانوني   : ثانيا 
بكتابة الضبط لد7 املحكلة التجارية 
تحت  بتاريخ  212/ 25/1  باكاد0ر 

عدد 98156.             
تم تقييد الشركة بالسجل   : ثالثا 
بتاريخ  املحكلة  نفس  لدى  التجاري 
 212/ 25/1 تحت عدد 75859 من 

السجل التحليلي.
ملخص قصد النشر

آلال   : القانوني  الفريد  املسيف 
اوباري

673I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

BLUE-ACCESS-SAY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
72  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وآد7، 61111، وآد7 املغرب
BLUE-ACCESS-SAY شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
ابراهيم الروداني تجزئة النخيل 

طريق H2  رقم 76 - 61111 وآد7 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
BLUE- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ACCESS-SAY
مركز   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

النخيل  تجزئة  الروداني  ابراهيم 

وآد7   61111  -  76 رقم    H2 طريق 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد 0وسف صغيفي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0وسف صغيفي عنوانه)ا) 

شارع ابراهيم الروداني تجزئة النخيل 
وآد7   61111  76 رقم  ه2  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد 0وسف صغيفي عنوانه)ا) 

شارع ابراهيم الروداني تجزئة النخيل 
وآد7   61111  76 رقم  ه2  زنقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 221.
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STE FIDUKARS SARL

STE BAS CASH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE BAS CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار تغيفت 

توندوت ورزازات - 75111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BAS CASH

تحويل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االموال.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 75111  - ورزازات  توندوت  تغيفت 

ورزازات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 3.111   : السيد الحسن اعلوم  

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

 3111  : السيد الحسن اعلوم    

بقيلة 1  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن اعلوم  عنوانه)ا) 

 75111 امينوالون  نوزرو  اكرد 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحسن اعلوم  عنوانه)ا) 

 75111 امينوالون  نوزرو  اكرد 

ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 77.

675I

control journal bilan

 TRAVAUX ET
CONSTRUCTIONS HAJJAJ
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

control journal bilan

5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 

فاس ، 31111، فاس املغرب

 TRAVAUX ET

  CONSTRUCTIONS HAJJAJ

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

الحسنية الطريق الوطنية رقم 6 تاز7 

- 35111 تاز7  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS

. HAJJAJ

اعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الحسنية الطريق الوطنية رقم 6 تاز7 

- 35111 تاز7  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

3.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

حجاج  الد0ن  صالح  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة   7.511   :

للحصة .

 7.511   : حجاج  عصام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  5.111   : السيد محلد حجاج 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حجاج  الد0ن  صالح  السيد 
الخامس  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

اكنول تاز7 35111  تاز7 املغرب.
عنوانه)ا)  حجاج  عصام  السيد 
تاز7  اكنول  الخامس  محلد  شارع 

35111  تاز7 املغرب.
عنوانه)ا)  حجاج  محلد  السيد 
تاز7  اكنول  الخامس  محلد  شارع 

35111  تاز7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حجاج  محلد  السيد 
تاز7  اكنول  الخامس  محلد  شارع 

35111  تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 89.
676I

Soconef sarl

I-SOFT NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soconef sarl
2  شارع محلد الحنصالي رقم 
  القنيطر7 ، 7111 ، القنيطر7 

املغرب
I-SOFT NETWORK شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة اميف7 

اللة عيشة اقامة 27-26 مكتب 
9  طابق 3 القنيطر7 - 7111  

القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 I-SOFT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NETWORK
بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البفمجيات والبفامج
استشارات االدارية

تصليم, برمجة والتحليل .
عنوان املقر االآتلاعي : زنقة اميف7 
  9 مكتب   27-26 اللة عيشة اقامة 
طابق 3 القنيطر7 - 7111  القنيطر7 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد7 ليلى ا0ت الحوس :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحوس  ا0ت  ليلى  السيد7 
شرق  طالب  ولد  دوار  عنوانه)ا) 
القنيطر7    7111 الطيبي   سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الحوس  ا0ت  ليلى  السيد7 
شرق  طالب  ولد  دوار  عنوانه)ا) 
القنيطر7    7111 الطيبي   سيدي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 81975.
677I

امغار مبارك

OUACHINVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار مبارك
حي االمل   زنقة الزهور رقم  7  

الطابق السفلي تيط مليل ، 21671، 
الدار البيضاء املغرب

OUACHINVEST شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 شارع 

ببوم الطابق السادس حي املحطة 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUACHINVEST

غرض الشركة بإ0جاز : بيع وشراء 

العقارات او علليات عقارية اجرى.

عنوان املقر االآتلاعي :  2 شارع 

املحطة  حي  السادس  الطابق  ببوم 

21111 الدارالبيضاء   الدارالبيضاء - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : محلد وشواش  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  محلد وشواش عنوانه)ا)  

3 شارع ادريس الحارتي  حي السالمة  

الدارالبيضاء    21111  6 الرقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد  محلد وشواش عنوانه)ا)  

3 شارع ادريس الحارتي  حي السالمة  

الرقم 6 21111 الدارالبيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762727.

678I

TS AUDIT ET CONSEIL

TS AUDIT ET CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

TS AUDIT ET CONSEIL

29 زنقة باپوم الطابق الرابع مكتب 

رقم 21 حي املحطة الدار البيضاء ، 

21111، الدار البيضاء املغرب

TS AUDIT ET CONSEIL  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 29 زنقة 

باپوم الطابق الرابع مكتب رقم 21 

حي املحطة  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AUDIT ET CONSEIL

آليع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والتدقيقية  االئتلانية  األعلال 

واملحاسبية والتنظيلية

باستخدام  واملحاسبة  التنظيم 

آليع األنظلة، بلا في ذلك تكنولوآيا 

املعلومات

املعلومات  نظم  آليع  تنظيم 

املؤسسية
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أي تشخيص وأي دراسات  إآراء 

ومحاسبية  وقانونية  اقتصاد0ة 

ومالية واآتلاعية

تقييم الشركات

االستشارات القانونية والضريبية 

واملحاسبية واملالية واالآتلاعية

دراسة وصياغة آليع السندات 

اإلآراءات  كافة  وإتلام  والعقود 

0تعلق  فيلا  وجاصة  بها  املتعلقة 

بالشركات

تنظيم الندوات

العلليات  آليع   ، أعم  وبشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

املحتلل  من  التي  أو  الشركة  بهدف 

أن تعزز تحقيقه وتطويره بشرط أال 

الشريف  الظهيف  أحكام  تنتقص من 

رآب    7 املؤرخ    -92- 39 رقم 

الصادر   ( 993 0نا0ر   8(   7 3

القانون رقم 89-5  الذي 0نظم مهنة 

هيئة   0ؤسس  و  املحاسبين  الخبفاء 

الخبفاء املحاسبين.

زنقة   29  : عنوان املقر االآتلاعي 

 21 الرابع مكتب رقم  الطابق  باپوم 

الدار البيضاء   21111  - حي املحطة  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 اسبع طارق :  951 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة   51   : فؤاد  اسبع  السيد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  اسبع  السيد 

  1111 69   ح ي م   حي املنزه رقم 

الرباط املغرب.

حي  السيد اسبع فؤاد عنوانه)ا) 

  1111 م   ي  ح     63 رقم  املنزه 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  طارق  اسبع  السيد 

  1111 69   ح ي م   حي املنزه رقم 

الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762779.

679I

TCJ CONSEIL

CAFE CAMORA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT HAY

 SALAM AV 20 AOUT SALE ،

11140، SALE MAROC

CAFE CAMORA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي عبد الحافيظ زنقة تازناجت 

رقم 2  حي الفرح القرية سال - 71   

سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3275 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAFE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CAMORA

غرض الشركة بإ0جاز : - مقهى

-2استيفاد و التصد0ر.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

موالي عبد الحافيظ زنقة تازناجت 

رقم 2  حي الفرح القرية سال - 71   

سال املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الغزواني ابراهيم :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الغزواني ابراهيم عنوانه)ا) 

ا0طاليا 7/5 كازا ا0طاليا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الغزواني ابراهيم عنوانه)ا) 

ا0طاليا 7/5 كازا ا0طاليا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم  3578.

681I

Naciri & Associés

ARYS Holding
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ARYS Holding

املسـؤوليـة  محـدود7  شركة 

رأسلالها 67.211 .37 درهم

زنقة سكور7،   8 املقر االآتلاعي: 

  1.111  – السادس  محلد  محج 

الرباط املغرب

تحت  بالرباط  التجاري  السجل 

رقم ]3 783 

إعالن بتأســيـــــس

بلقتضـى النظام األسا�سي املؤرخ 

في بالرباط بتاريـخ 27 نونبف 2121، تم 

املسـؤوليـة  محـدود7  شركة  تأسيـس 

مليزاتها كالتالي :

ARYS Holding :التسلـيـــــة

محـدود7  شركة  النـــــــــــوع: 

املسـؤوليـة.

املساهلة  )املوآـــز)  الغـــــــــــــرض: 

عن  مباشر7،  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

طريق شركات قابضة أو شركات ذات 

بصفة مباشر7 أو  إنجاز،  نوع آجر، 

سيلا  ال  استثلارات  مباشر7،  غيف 

غيف  أو  مباشر7  بصفة  املانحة،  منها 

مباشر7، ملساهلات برأسلال شركات 

املتواآد7 داجل املغرب و جارآه؛

السندات  آليع  في  االستثلار 

القيم  املالية،  األوراق  االستثلارية، 

الجلاعية  االستثلارات  املنقولة، 

أو  للتحويل  القابلة  املالية  لألوراق 

آليع  في  االستثلار  عامة  بصفة 

املنتجات املالية؛

آليع العلليات  و بصفة عامة،   

املالية و التجـارية و الصناعية و املدنية 

املرتبطة   ، املنقولة  غيف  أو  املنقولة 

بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 بأحد 

غرض  لكل  أو  املخصصة  األهداف 

ملاثل أو مرتبط به أو من شأنه تيسيف 

تطور ذمة الشركة املالية . 
  37. 67.211 الشـركـــة:  رأسلال 

واحد  و  ثالثلائة  إلى  مقــسـم  درهم، 

و  اثنان  و  وستلائة  ألفا  سبعين  و 

سبعين )672. 37) حصـة اآتلاعية 

ذات قيلة اسلية قدرها مائة )11 ) 

درهم للحصة الواحـد7، تم اكتتابها و 

تحريرها بالكامل من طرف الشركاء 

بالتناسب مع اشتفاكهلا.
زنقة سكور7،   8 املـقـر االآتلاعي: 

  1.111  – السادس  محلد  محج 

الرباط املغرب.

99 سنـــة ابتداء من تاريــخ  املـــــــــــد7: 

تقييــد الشـركة بالسـجل التـجاري.

الشــــــركــــاء:

عباس  مهدي  السيد   -

املزداد  الجنسية،  املغربي  مرسيل، 

بالصخور    968 أبريل   21 بتاريخ 

السوداء، الحي املحلدي عين السبع، 
زنقة   ،8 بالرقم  القاطن  و  املغرب 

و  املغرب   ، الرباط  املطار،  الزيا0د7 

للتعريف  الحامل للبطاقة الوطنية  
. A267718 رقم
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مريم  مليكة  السيد7   -
املزداد7  مغربية الجنسية،  مــرسيل، 
 ، بليون    967 دآنبف    7 بتاريخ 
زنقة   ،8 بالرقم  القاطنة  و  فرنسا 
املغرب  الرباط،  زعيف،  باب  سكور7 
والحاملة للبطاقة الوطنية  للتعريف 

. A275113 رقم
الكبيف7  ناآية  السيد7   -
املزداد7  مغربية الجنسية،  مــرسيل، 
بتاريخ    شتنبف 963  بليون ، فرنسا 
و القاطنة برياض األندلس القصبة 2 
العلار7 7  الشقة   ، حي الريـــاض، 
للبطاقة  الحاملة  و  املغرب  الرباط، 
. A275112 الوطنية  للتعريف رقم

عباس  مهدي  السيد  0لثلها 
مرسيل.

املسيف:
من النظام   31 بلقتضــى الفصل 
تم تعيين كلسيف  األسا�سي للشركة، 

أول للشركة ملد7 غيف محدد7:
عباس  مهدي  السيد   -
املزداد  الجنسية،  املغربي  مرسيل، 
بالصخور    968 أبريل   21 بتاريخ 
السوداء، الحي املحلدي عين السبع، 
زنقة   ،8 بالرقم  القاطن  و  املغرب 
و  املغرب   ، الرباط  املطار،  الزيا0د7 
للتعريف  الحامل للبطاقة الوطنية  

. A267718 رقم
بالســجــل  الشــركة  تقييـــد  تـــم 
دآنبف    6 التجـــاري بالربــــــاط بتاريـــخ 

2121 تحت رقـــم 3 783 .

68 I

Soconef sarl

TECHNO-HAS-FER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soconef sarl
2  شارع محلد الحنصالي رقم 
  القنيطر7 ، 7111 ، القنيطر7 

املغرب
TECHNO-HAS-FER شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 

مالي عبد العزيز شارع مالي عبد 

العزيز رقم 7 القنيطر7  - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECHNO-HAS-FER

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الحداد7

نجار7 أملنيوم

أعلال البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : 59 اقامة 

عبد  مالي  شارع  العزيز  عبد  مالي 

  7111  - القنيطر7    7 رقم  العزيز 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد 0وسف الجداد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0وسف الجداد عنوانه)ا) 
زنقة السرور رقم 7 قطاع بدرالعيا0د7 

سال 151   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد 0وسف الجداد عنوانه)ا) 
زنقة السرور رقم 7 قطاع بدرالعيا0د7 

سال 151   سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 23 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 81666.

682I

KAMAR BENOUNA

STE TRUST TEXTIL ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca MAROC

STE TRUST TEXTIL ش م م  

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 

الكيليا الحي الصناعي عين السبع  - 

21251 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.392 27

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  25 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

  .111.111 من  راسلال  في  الزياد7 

بجلب  درهم   3.111.111 الى  درهم 

الحساب الجاري 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

زنقة  من  االآتلاعي  املقر  تحويل 

السبع  عين  الصناعي  الحي  الكيليا 

الى طريق 1   شارع الشفشاوني كلم 

   .511

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف البند الثالث  السادس و السابع 

من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

آلب

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

راسلال

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762377.

683I

مكتب الحسابات ح ل

STE PROMO ZYAD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل

21 شارع الداجلة الطابق االول قرية 

الجلاعة ، 21731، الدار البيضاء 

املغرب

STE PROMO ZYAD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 محج 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول  

- 21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

318883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 7 ماي    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROMO ZYAD

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

استيفاد   - عام  ميكانيك   - البضائع 

وتصد0ر.

26 محج   : عنوان املقر االآتلاعي 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول  

- 21111 البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراد  كنون  السيد 

ا0طاليا 11 39 ا0طاليا ا0طاليا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

جد0جة  الليلوني  السيد7 

عنوانه)ا) 86  درب العرصة 11 27 

ازمور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 7 21 تحت رقم -.

687I

FIDUS FETHI

 MAROUANE TRAVAUX ET

GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

 MAROUANE TRAVAUX ET

GARDIENNAGE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 6 3 رقم 

7  حي املقاومة بركان - 63311 

بركان املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.771 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغييف  0نا0ر  212    9 في  املؤرخ 

»بائع الكاشطات  نشاط الشركة من 

من أآسام حد0د0ة قد0لة

أو  العامة  املباني  أمن  شركة 

الخاصة

إنشاءات  أو  أعلال  مقاول 
متنوعة» إلى »استئجار مواقع متنوعة
أآسام  من  الكاشطات  بائع 

حد0د0ة قد0لة 
أو  العامة  املباني  أمن  شركة 

الخاصة».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/ 7.
685I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 sSTE BORJAGAFAY  SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز كلاسة شيشاو7 ، 71111، 

مراكش املغرب
 sSTE BORJAGAFAY  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

 DR وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 AIT ALI OUMHAND AGAFAY
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93867

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 شتنبف  في     املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«711.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 1 98  .
686I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 STE DE TRANSPORT
OUAAZIZ LAHOUCINE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 STE DE TRANSPORT OUAAZIZ

LAHOUCINE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23  ، زنقة 

سبو رقم 5، اكدال  - 1191  الرباط 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7539 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE DE TRANSPORT OUAAZIZ

رأسلالها  مبلغ    LAHOUCINE

مقرها  وعنوان  درهم    1.111
 ،5 زنقة سبو رقم   ،   23 اإلآتلاعي 

املغرب  الرباط    1191  - اكدال  

التصفية االراد0ة و الحل   : نتيجة ل 

املسبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 23  ، زنقة 

سبو رقم 5، اكدال  - 1191  الرباط 

املغرب. 

و عين:

و  وعزيز  الحسين   السيد)7) 

الريان  حي   3 لساسفة  عنوانه)ا) 
 21 91 البيضاء  الدار    5 رقم 

 (7( املغرب كلصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 536.

687I

SAFOMAR DU NORD

2A.M.A. LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°7519

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

2A.M.A. LOGISTIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املجلع 

الحسني اقامة عدنان رقم 72  - 

911111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. 2A.M.A. LOGISTIQUE

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضاءع لحساب الغيف .

املجلع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -   72 رقم  عدنان  اقامة  الحسني 

911111 طنجة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبداللطيف  مرون  السيد 

درهم    11.111 بقيلة  حصة    11

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداللطيف  مرون  السيد 

عنوانه)ا) حي بوطويل زنقة 3   رقم 

17 91111  طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عبداللطيف  مرون  السيد 

عنوانه)ا) حي بوطويل زنقة 3   رقم 

17 91111  طنجة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238377.

688I

 centre de developpment profesionnel des

competences

KARKOUB CAR

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

KARKOUB CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املسيف7 الخضراء الشطر الثالث رقم 

772الشقة مكتب رقم    املر�سى 

العيون - 71111 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2615 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) محلود كركوب 

371 حصة اآتلاعية من أصل 11  

محلد   (7( السيد  لفائد7   حصة 

الرزمة بتاريخ 21 0نا0ر  212.

تفويت السيد )7) محلود كركوب 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

بابا   (7( السيد  لفائد7   حصة    11

بومخروطة بتاريخ 21 0نا0ر  212.

تفويت السيد )7) محلود كركوب 

331 حصة اآتلاعية من أصل 11  

محلد   (7( السيد  لفائد7   حصة 

0نا0ر   21 بتاريخ  هللا  بارك  سعيد  

.212 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  95/212 .

689I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE CITY SERVICE

 TELECOMMUNICATION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العلار7 5  الطابق الثاني 
زنقة سبو املد0نة الجد0د7 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111

 STE CITY SERVICE

 TELECOMMUNICATION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شقة رقم 

5أ علار7 5  الطابق الثاني شارع 

سبو املد0نة الجد0د7 مكناس - 

51111 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38  3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 21 9 دآنبف  في  3  املؤرخ 

 STE CITY SERVICE حل  تقرر 

 TELECOMMUNICATION SARL

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 

11.111  درهم.

اإلآتلاعي شقة  مقرها  وعنوان   
الثاني  الطابق    5 علار7  5أ  رقم 
شارع سبو املد0نة الجد0د7 مكناس - 
51111 مكناس املغرب نتيجة الألزمة 

االقتصاد0ة.
و عين:

و  الشدادي  منيف   السيد)7) 
عنوانه)ا) 7 درب سيدي اآبل تزيمي 
املغرب  مكناس   51111 مكناس 

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ  3 دآنبف 9 21 وفي شقة رقم 
5أ علار7 5  الطابق الثاني شارع سبو 
 51111  - مكناس  الجد0د7  املد0نة 

مكناس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 22.

691I

PRO & WISE ADVISORY

INTERMARKET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PRO & WISE ADVISORY
زنقة سلية، إقامة شهرزاد 3 ، 
الطابق الخامس، رقم 22، حي 

النخيل ، 21371، الدار البيضاء 
املغرب

INTERMARKET SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 216 زنقة 
أبو زيد الدادو�سي الدار البيضاء  - 

21331 الدار البيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.377855

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  17 دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 INTERMARKET الوحيد  الشريك 
  1.111 رأسلالها  مبلغ    SERVICE

درهم.

 216 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   
زنقة أبو زيد الدادو�سي الدار البيضاء  
املغرب   البيضاء   الدار   21331  -
على  الحصول  صعوبة   : ل  نتيجة 

صفقات .
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين   13 الرقم    1 الزنقة  زكرياء 
الشق الدار البيضاء  - 21771 الدار 

البيضاء  املغرب . 
و عين:

السيد)7) محلد   رضا  و عنوانه)ا) 
 13 الرقم    1 الزنقة  زكرياء  تجزئة 
 21771 البيضاء   الدار  الشق  عين 
 (7( كلصفي  املغرب   الدار البيضاء  

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 71 762.
69 I

MCDF

ICE & BAKERY COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCDF
 rue daoud eddahiri ، , 23
20330، Casablanca Maroc
 ICE & BAKERY COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

 rue , 23 وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 Daoud Eddahiri- Résidence
 Alia – 1er étage – Maârif –

 CASABLANCA CASABLANCA
21331 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ICE &  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BAKERY COMPANY

غرض الشركة بإ0جاز :   استغالل 

-متلجات-   مقهى  لنشاط  املحالت 

مطعم - مخبز7 و بيع الحلويات .

 , 23  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 rue Daoud Eddahiri- Résidence

 Alia – 1er étage – Maârif –

 CASABLANCA CASABLANCA

21331 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .

 251.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 GROUPE VENEZIA الشركة 

SA :  2.500 حصة بقيلة 11  درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 GROUPE VENEZIA SA الشركة

 rue daoud eddahiri , 23 (عنوانه)ا

 - Maârif 20330 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الصغيف بوكرين عنوانه)ا) 

 rue chala - Hay el Hana  ,  

1 212 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762181.

692I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 NEW HORIZONS

ACADEMY PRIVÉE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

 NEW HORIZONS ACADEMY

PRIVÉE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

االمان    شارع محلد الزفزاف 

اقامة صفية 2 الطابق 7 رقم 

5  سيدي مومن الدار البيضاء - 

21251 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HORIZONS ACADEMY PRIVÉE

معهد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

على  التدريب  0قدم  جاص  تدريب 

وكذلك  املعلومات  تكنولوآيا  إدار7 

التدريب املنهي العام  وكالتدريب على 

اللغة. .

التنلية  مجاالت  في  التدريب 

املستدامة والعلوم اإلنسانية..

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الزفزاف  محلد  شارع  االمان    

  5 رقم   7 الطابق   2 صفية  اقامة 

سيدي مومن الدار البيضاء - 21251 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

البيضوري  فاطنة  السيد7 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البيضوري  فاطنة  السيد7 

املشنة  الدحتات مد0رية   عنوانه)ا) 

مد0نة اب اليلن -- IBB اليلن.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

البيضوري  فاطنة  السيد7 

املشنة  الدحتات مد0رية   عنوانه)ا) 

مد0نة اب اليلن -- IBB اليلن

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762398.

693I

MCDF

F2CO ALMAZ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
استلرار نشاط الشركة

MCDF

 rue daoud eddahiri ، , 23

20330، Casablanca Maroc

F2CO ALMAZ »شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

 Centre :وعنوان مقرها االآتلاعي

 Commercial ALMAZAR – Lot

 n° E28  - MARRAKECH - -

.MARRAKECH MAROC

»استلرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9771

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر  2121 شتنبف   29 في   املؤرخ 

 ما 0لي:

 .    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رأسلال  تخفيض      .2

بلبلغ يساوي   درهم

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم  877  .

697I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

 NEW TECHNOLOGY OF
( BUILDING SLABS ( NTBS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES

PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،

61 71، مراكش املغرب

 NEW TECHNOLOGY OF

  ( BUILDING SLABS ( NTBS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الخليل 

  رقم 99 املحاميد مراكش -    - 

61 71 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 TECHNOLOGY OF BUILDING

. ( SLABS ( NTBS
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غرض الشركة بإ0جاز :   االشغال 
دراسة   2 البناء  واشغال  املختلفة 

مشاريع البناء واالشغال العلومية.
عنوان املقر االآتلاعي : الخليل   
رقم 99 املحاميد مراكش -    - 61 71 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
331 حصة    : السيد7 كوثر بلينز7 

بقيلة 11  درهم للحصة .
 371   : الكنيك�سي  لبنى  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد7 جولة رفيق :  331 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلينز7  كوثر  السيد7 
املحاميد برج الزيتون علار7 61 شقة 

6 61 71 مراكش املغرب.
السيد7 لبنى الكنيك�سي عنوانه)ا)  
رقم 72  سكتور 2 تجزئة رياض اوالد 

امطاع  61 1  تلار7 املغرب.
عنوانه)ا)  رفيق  جولة  السيد7 
حي   25 رقم  الغالوي  القا�سي  زنقة 

الشهداء 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بلينز7  كوثر  السيد7 
املحاميد برج الزيتون علار7 61 شقة 

6 61 71 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9756  .

695I

atelier conseil

MEDIUM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain  6/ 7

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

MEDIUM TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بقعة 77 
الحي الصناعي دار بوعز7  - 27223 

الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 56753

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2  أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
الحي الصناعي دار بوعز7    77 »بقعة 
- 27223 الدار البيضاء  املغرب» إلى 
إقامة طيبة   7 »تجزئة االزدهار بلوك 
الدار   27 82  - بوسكور7   5 بقعة 

البيضاء   املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761796.
696I

Ste Abdoune Conseil

 BEST INGENIERIE SAIS
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 7 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
31111، فاس املغرب

 BEST INGENIERIE SAIS
CONSEIL  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9-887 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 
فاس - 31111  فاس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75 19
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 0نا0ر 8 21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
طريق  القرويين  تجزئة   887-9»
فاس    31111  - عين الشقف فاس 
الجليل  الهواء   35« إلى  املغرب» 

بنسود7 الطابق 3 مكتب 2  فاس  - 

31111  فاس   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

فبفا0ر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

8 21 تحت رقم 8 /773.

697I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SMART CONSO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

SMART CONSO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 75 الطابق  السفلي 

سيدي البفنو�سي الدار البيضاء - 

1 216 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SMART CONSO

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  املعدات  وتجار7  وتصد0ر 

واملائية والزراعية.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق    75 رقم   6 زنقة  القدس 

الدار  البفنو�سي  سيدي  السفلي 

البيضاء  الدار   216 1  - البيضاء 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : صياد  فاطلة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 زينب مصلي :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 0وسف مبفد :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صياد  فاطلة  السيد7 

 28821 املحلد0ة  النهضة  حي   659

املحلد0ة املغرب.

عنوانه)ا)  مصلي  زينب  السيد7 

 28821 املحلد0ة  النهضة  حي   659

املحلد0ة املغرب.

 3 السيد7 0وسف مبفد عنوانه)ا) 

 21313 مكرر ملر دليسال ص س  

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)   صياد  فاطلة  السيد7 

 28821 املحلد0ة  النهضة  حي 

املحلد0ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 736 76.

698I

KYOTO FISH

DOUBLE H SEVENTEEN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DOUBLE H SEVENTEEN

75  شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

DOUBLE H SEVENTEEN  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي اللة 

الشافية شارع ا رقم 6 إقامة رقم 6 

طابق 3 - 91111 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DOUBLE H SEVENTEEN

التسويق   : غرض الشركة بإ0جاز 

الرقمي وجدمة االتصال .

حي اللة   : عنوان املقر االآتلاعي 

 6 إقامة رقم   6 الشافية شارع ا رقم 

طابق 3 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 DOUBLE H الشركة 

حصة   SEVENTEEN LTD :  1.000

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 DOUBLE H الشركة 

لندن  عنوانه)ا)   SEVENTEEN LTD

لندن   EC2P2E شارع أركاد0ا   27-26

لندن.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حلز7  الحاجي  السيد 

برانس منطقة فضيلة زنقة 5 رقم 12 

91111 طنجة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238527.

699I

BAHAJJOUB

HLLOW VERT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعاد7 زنقة الكتبية رقم   

اليوسفية ، 76311، اليوسفية 

املغرب

HLLOW VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي لودا0ة 

املركز مراكش - 71111 لودا0ة  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HLLOW VERT

البسنة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اشغال متنوعة استفاد والتصد0ر.

لودا0ة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

لودا0ة    71111  - مراكش  املركز 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : مستعين  أ0وب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بنشكر7  محسن  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مستعين  أ0وب  السيد 

لودا0ة املركز مراكش 71111 مراكش 

املغرب.

السيد محسن بنشكر7 عنوانه)ا) 
مراكش   71111  867 رقم  املسيف7  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  مستعين  أ0وب  السيد 

لودا0ة املركز مراكش 71111 مراكش 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9725  .

711I

N2M CONSEIL-SARL

INTEGRAL YASSINE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INTEGRAL YASSINE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 9  الطابق 
الثاني رقم 7 - 62111 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INTEGRAL YASSINE

غرض الشركة بإ0جاز : - التصد0ر 
و االستيفاد.

بيع و توزيع مواد التنضيف و   -
مستحضرات التجليل..

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة 5 رقم 9  الطابق 
الناظور   62111  -  7 رقم  الثاني 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : 0اسين  اسباعي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  0اسين  اسباعي  السيد 
 62111 دوار اوالد علي اعلار فرجانة 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  0اسين  اسباعي  السيد 
 62111 دوار اوالد علي اعلار فرجانة 

الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 28 .

71 I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

YERS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID MARRAKECH ،

61 71، مراكش املغرب
YERS DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

اوالد رحو اغواطيم الحوز - 72317 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 



2547 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  151 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YERS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

توزيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
مقاول  و  بالجللة  الغدائية  املواد 

صناعية  او  تجارية  مستغالت  تدبيف 

او  املدنية  الخدمات  في  فالحية  او 

تاآر بالتقسيط لالالت   2- عسكرية 

الكهربائية و مستلزماتها.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 72317  - اوالد رحو اغواطيم الحوز 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد عبدالرحلان ا0ت املودن 

371 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

 331   : العيسوي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 331   : السيد عبدالواحد حاجي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املودن  ا0ت  عبدالرحلان  السيد 

عنوانه)ا)  ابواب مراكش منطقة 9  

علار7 ب 67 شقة 2 51 71 مراكش 

املغرب.

السيد محلد العيسوي عنوانه)ا) 

الحوز  اغواطيم  رحو  اوالد  دوار 

72317 مراكش املغرب.

حاجي  عبدالواحد  السيد 

دار   9 املحاميد  اسكجور  عنوانه)ا) 

 71 61     9 السلطان علار7 د رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

املودن  ا0ت  عبدالرحلان  السيد 

عنوانه)ا)  ابواب مراكش منطقة 9  

علار7 ب 67 شقة 2 51 71 مراكش 

املغرب

السيد محلد العيسوي عنوانه)ا) 
الحوز  اغواطيم  رحو  اوالد  دوار 

72317 مراكش املغرب

حاجي  عبدالواحد  السيد 

دار   9 املحاميد  اسكجور  عنوانه)ا) 

 71 61     9 السلطان علار7 د رقم 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9737  .

712I

ARYAS CONSULTING

YANINAS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 5 /Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

YANINAS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم   الطابق األول,  إقامة محلد 

مروان 79/ 5 , تجزئة راطلا مراكش 

- 71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YANINAS

توزيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والشبه  الصيدالنية  شبه  املنتجات 

طبية-التجار7 اإللكتفونية-   اإلستيفاد 

والتصد0ر.

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
إقامة محلد  الطابق األول,   رقم   

مروان  79/5 , تجزئة راطلا مراكش 

- 71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد 0اسر قبال :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0اسر قبال عنوانه)ا) آنان 

مراكش       العزوزية   27 رقم  السبيل 

71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد 0اسر قبال عنوانه)ا) آنان 

مراكش        العزوزية   27 رقم  السبيل 

71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9819  .

713I

ترانس سيفڤانتيس

ترانس سيرڤانتيس
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ترانس سيفڤانتيس

 AVENUE PRINCE HERITIER    

 ،6 ETAGE  TANGER  ، 90000

طنجة املغرب

ترانس سيفڤانتيس شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي    شارع 
ولي العهد الطابق السادس طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5665

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9 21 تقرر حل  27 دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد ترانس سيفڤانتيس  
مبلغ رأسلالها 1.111  درهم وعنوان 
مقرها اإلآتلاعي    شارع ولي العهد 
 91111  - طنجة  السادس  الطابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط بشكل تام.
و حدد مقر التصفية ب    شارع 
 - ولي العهد الطابق السادس طنجة 

91111 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)7) علر   دسولي و عنوانه)ا) 
   شارع ولي العهد الطابق السادس 
املغرب  طنجة   91111 طنجة 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابر7 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7886.

717I

ساآيس كونساي

CLINIQUE TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ساآيس كونساي
مكاتب املنار7 شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

31111، فاس املغرب
CLINIQUE TAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد السادس، - 35111 تاز7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE TAZA

استغالل   : غرض الشركة بإ0جاز 

مصحة.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تاز7   35111  - السادس،  محلد 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 آوهر7 اغري�سي :  2.511 

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

السيد محلد أنس مجبف :  7.375 

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

 7.375   : مجبف  هشام  السيد 

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

 7.375   : مجبف  0اسين  السيد 

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

7.375 حصة    : السيد طه مجبف 

بقيلة 1  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اغري�سي  آوهر7   السيد7 

شارع محلد  عنوانه)ا) مصحة تاز7، 

السادس  35111  تاز7 املغرب.

السيد محلد أنس مجبف عنوانه)ا) 
علار7   3 القصبة،  األندلس،  رياض 

 2، الشقة  1111  الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  مجبف  هشام  السيد 

شارع محلد السادس  مصحة تاز7، 

35111  تاز7 املغرب.

عنوانه)ا)  مجبف  0اسين  السيد 
 227 رقم  السادس،  محلد  شارع 

35111  تاز7 املغرب.

عنوانه)ا)  مجبف  طه  السيد 

علار7   ، ريسور  آولف  كاليفورنيا 

املد0نة الخضراء،  الشقة ؤ،  23 ب، 

البيضاء  الدار   21111 بوسكور7  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  مجبف  0اسين  السيد 
 227 رقم  السادس،  محلد  شارع 

35111  تاز7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 97.

715I

سوآيستيو ليكسوس

ن . هـ إكسبريس
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوآيستيو ليكسوس
زنقة احلد املنصور الدهبي رقم   ، 

92111، العرائش املغرب

ن . هـ إكسبفيس شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابن 

الخطيب رقم 25 الطابق الثاني 

العرائش - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
هـ   . ن   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

إكسبفيس.
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف .
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني   25 ابن الخطيب رقم 

العرائش - 92111 العرائش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نجيب الهشكوري  :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الهشكوري   نجيب  السيد 
السعد0ين   زنقة   21 رقم  عنوانه)ا) 

9211 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الهشكوري   نجيب  السيد 
 21 رقم  السعد0ين  زنقة  عنوانه)ا) 

العرائش 92111 العرائش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

716I

YF CONSULTING SERVICES

 H AND Y GERMANY
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 H AND Y GERMANY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
االمل إضافي الطابق   رقم 321 

القنيطر7 - 7111  القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 H  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AND Y GERMANY TRAVAUX
غرض الشركة بإ0جاز : - مقاول في 

اشغال الكهرباء
- اعلال متنوعة

- استيفاد وتصد0ر.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 321 رقم  الطابق    إضافي  االمل 
القنيطر7 - 7111  القنيطر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد 0وسف حلرو�سي :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حلرو�سي  0وسف  السيد 
حي   299 رقم    9 زنقة  عنوانه)ا) 

الصفاء 7111  القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
حلرو�سي  0وسف  السيد 
حي   299 رقم    9 زنقة  عنوانه)ا) 

الصفاء 7111  القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 2 1 8.

717I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 NEGOCE GESTION«

«SERVICE

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد0د7 املغرب

 «NEGOCE GESTION SERVICE»

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 

موالي عبد هللا، رقم 63  مكرر، 

سيدي بوزيد، الطابق األول، 

الجد0د7. - 27111 الجد0د7 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 186 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

نقل مقر الشركة من زنقة موالي   -

سيدي  مكرر،    63 رقم  هللا،  عبد 

إلى  الجد0د7  األول،  الطابق  بوزيد، 

مراب رقم 6 ، تجزئة رياض السالم، 

ابراهيم  السيد  تعين    - الجد0د7. 

عبد املجيب كلسيف للشركة ملد7 غيف 

عبدالرحيم  للسيد  جلفا  محدود7 

عليطي. 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :7- 3 رقم  بند 

تعيين   - الشركة.  مقر  نقل   - ما0لي: 

مسيف للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالجد0د7  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم 25886.

718I

EVOLUTION CONSEIL

SECRET PARA

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

SECRET PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ح.م تجزئة  

االحباس  سقار رقم 55 - 71111  

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  15 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SECRET PARA

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

ح.م   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -  55 رقم  سقار  االحباس   تجزئة  

71111  مراكش  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 331   : السيف   هند  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 371   : السيف   ا0لان  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 331   : السيف   احالم  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 ا0لان السيف  عنوانه)ا) 
 55 االحباس  سقار رقم  ح.م تجزئة  

71111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  السيف   السيد7 هند 
د0ور مرآان م س 7 علار7 2  الشقة 

7  71111 مراكش املغرب.
السيد7 احالم السيف  عنوانه)ا) 

كندا  J8L 1B2 كندا  كندا .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 ا0لان السيف  عنوانه)ا) 
 55 االحباس  سقار رقم  ح.م تجزئة  

71111 71111 71111
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9775  .

719I

STE AGEFICO SARL

TOKYO STORE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 91111، طنجة املغرب
TOKYO STORE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي قيسارية 
9 أبريل محل 6  أ طنجة 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOKYO STORE

تجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
األدوات اإللكتفونية و السلعيات .

قيسارية   : عنوان املقر االآتلاعي 
 91111 طنجة  أ    6 محل  أبريل   9

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   71   : السيد اعبو املهدي 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد احوزي محلد :  31 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اعبو املهدي عنوانه)ا) حي 
طنجة   91111  7 رقم    1 زنقة  بليف 

املغرب.
عنوانه)ا)  محلد  احوزي  السيد 
البقر  سوق   2 رقم  باآة  ابن  زنقة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد اعبو املهدي عنوانه)ا) حي 
طنجة   91111  7 رقم    1 زنقة  بليف 

املغرب
عنوانه)ا)  محلد  احوزي  السيد 
البقر  سوق   2 رقم  باآة  ابن  زنقة 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238375.

7 1I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

GTMZO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
GTMZO شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

3 زنقة سان لويس اقامة مفتاحة 

املد0نة الجد0د7 فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GTMZO

انتاج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االحد0ة و مكوناتها.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
مفتاحة  اقامة  لويس  سان  زنقة   3

املد0نة الجد0د7 فاس - 31111 فاس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 211   : تللساني  الطالب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : تللساني  مهدي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : تللساني  غيتة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 زبيد7 سبتي :  211 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطالب تللساني عنوانه)ا) 

7 شارع املنامة الزهور   فاس 31111 

فاس املغرب.

السيد مهدي تللساني عنوانه)ا) 

7 شارع املنامة الزهور   فاس 31111 

فاس املغرب.

السيد7 غيتة تللساني عنوانه)ا) 
7 شارع املنامة الزهور   فاس 31111 

فاس املغرب.
 7 السيد7 زبيد7 سبتي عنوانه)ا) 
 31111 شارع املنامة الزهور   فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الطالب تللساني عنوانه)ا) 
7 شارع املنامة الزهور   فاس 31111 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  38.
7  I

مصلح الوزاني

EDIFICES BTPُ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مصلح الوزاني
سيدي بورمانة شارع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي رقم    ، 51 92، 

القصر الكبيف املغرب
Edifices BTPُ شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

العرائش حي البساتين زنقة 6  رقم 
1  مكرر - 51 92 القصر الكبيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Edifices BTPُ

 La  : بإ0جاز  الشركة  غرض 
 promotion immobilière,
 entreprise générale de Bâtiment

.et travaux publics
طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم    6 العرائش حي البساتين زنقة 
الكبيف  القصر   92 51  - مكرر    1

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 71.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد 0اسر الرفاعي :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرفاعي  0اسر  السيد 
 3 شقة  الكبيف  القصر  زنقة   ، 2

حسان 1121  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الرفاعي  0اسر  السيد 
 3 شقة  الكبيف  القصر  زنقة   ، 2

حسان 1121  الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم  2.
7 2I

موثق لزرق علي

ROTOMOULAGE DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وفا7 شريك

موثق لزرق علي
387 شارع محلد الخامس ، 
21251، الدار البيصاء املغرب

  ROTOMOULAGE DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 31 
الطريق الرئيسية لالكاد0ر تيزنيت 

85111 تيزنيت املغرب.
وفا7 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.627

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  3 غشت 2121 تم اإلعالم 

بوفا7 الشريك  ALI GACIMI و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

ماي   21   13 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 GACIMI السيد)7) 

 SALAH,AHMED, HICHAM,

 NABIL, BRAHIM, FATIMA,

 ZAINA, NAIMA, HIND, FATIHA

 ,NAWAL,  RIM et EL MRABET

MACHKOUR AMINA  ،  6 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  3 دآنبف  االبتدائية بتيزنيت  

2121 تحت رقم   8.

7 3I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

L’ATELIER DES SŒURETTES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

 Angle Rue Regraga et Rue Jules

 Verne Rés. la corniche GH3

RDC Appt N° 1 عم\لة  الدار 

البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

 L’ATELIER DES SŒURETTES

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

26 زنقة أبو املحاسين حي 
راسنغ الدرالبىيضاء - 11 21  

الدرالبىيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387197

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  L’ATELIER DES SŒURETTES

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 زنقة أبو 

 - املحاسين حي راسنغ الدرالبىيضاء 

11 21  الدرالبىيضاء املغرب نتيجة 

ل : االخسائر املتفاكلة.
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زنقة   26 و حدد مقر التصفية ب 

أبو املحاسين حي راسنغ الدرالبىيضاء 

- 11 21  الدرالبىيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)7)  إمان  نفيد و عنوانه)ا) 

عين  رقم  3   71 زنقة  علرية  نحي 

الشق  21111  الدرالبىيضاء املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762311.

7 7I

موثق لزرق علي

ROTOMOULAGE DU SUD

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن

موثق لزرق علي

387 شارع محلد الخامس ، 

21251، الدار البيصاء املغرب

 ROTOMOULAGE DU SUD

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 31 

الطريق الرئيسية لالكاد0ر - 85111 

تيزنيت املغرب.

»تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.627

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2121 غشت  في  3  املؤرخ 

املسيف0ن  مهام  مزاولة  مد7  تجد0د 

ملد7: مد7 دائلة و غيف محدد7 سنوات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  3 دآنبف  االبتدائية بتيزنيت  

2121 تحت رقم   8.

7 5I

بيتزا فيز0ون

 BOULANGERIE-PATISSERIE
INASS SARL

عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري

 BOULANGERIE-PATISSERIE
INASS SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
أعطى   2121 دآنبف  قي  2 
 BOULANGERIE-PATISSERIE
بالسجل  املسجل   INASS SARL
التجارية  باملحكلة   21 33 التجاري 
لألصل  الحر  التسييف  حق  بطنجة 
التجاري الكائن ب 31 شارع الفا0يت 
لفائد7  املغرب  طنجة   91111  -
ملد7   RBN7-TELEMARKETING
و  0نا0ر  212  2 سنة تبتدئ من  1 
تنتهي في  3 دآنبف 2123 مقابل مبلغ 

شهري قيلته 2.111  درهم.
7 6I

VARENNA

VARENNA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VARENNA
3 زنقة احلد املجاطي اقامة   االلب 
الطابق االول رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء ، 21331، الدار البيضاء 

املغرب
VARENNA شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة 
احلد املجاطي اقامة االلب الطابق 
االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء  

- 21331 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VARENNA

االنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري.

زنقة    3  : عنوان املقر االآتلاعي 

احلد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء  - 

21331 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد طارق الحلزاوي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طارق الحلزاوي عنوانه)ا) 

سيدي مومن حي الركبوت زنقة 5 رقم 

3  21711 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد طارق الحلزاوي عنوانه)ا) 

 5 زنقة  الركبوت  حي  مومن  سيدي 

رقم 3  21711 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  87 76.

7 7I

ربدكوم

SAKTAN PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ربدكوم

1  زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

11 26، برشيد املغرب

SAKTAN PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

3 مارس بقعة 23 مراب  - 11 26 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAKTAN PLUS

استغالل   : غرض الشركة بإ0جاز 

مقهى عصرية مطعم سناك وآبات 

سريعة تنضيم الحفالت واملناسبات.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 26 11  - مراب    23 مارس بقعة   3

برشيد املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البشيف سكتن :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد بوشتى سكتن :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سكتن  البشيف  السيد 
زنقة الكتبية حي املغرب الجد0د    7 

11 26 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  سكتن  بوشتى  السيد 
زنقة الكتبية حي املغرب الجد0د    3 

11 26 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سكتن  البشيف  السيد 
زنقة الكتبية حي املغرب الجد0د    7 

11 26 برشيد املغرب
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عنوانه)ا)  سكتن  بوشتى  السيد 
زنقة الكتبية حي املغرب الجد0د    3 

11 26 برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 87.

7 8I

 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاذ 

 call Management technologie et اسليلاني

services

AGRI ANOUAL SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاذ اسليلاني
 Management technologie et

services
رقم 8  الطابق االول و الثاني  زنقة 
موريتانيا الواد االحلر الرشيد0ة ص 
- ب : 81، 52111، الرشيد0ة املغرب  

- عــــــلـــــى اآـــــــراءات
AGRI ANOUAL SNC  شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار انوال 
تاليسنت 252 6 تالسينت  بوعرفة  

- 252 6 تالسينت املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   21 9 أكتوبر   1 
األسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AGRI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. ANOUAL SNC
غرض الشركة بإ0جاز : االستغالل 

الفالحي .
عنوان املقر االآتلاعي : دوار انوال 
تاليسنت 252 6 تالسينت  بوعرفة  - 

252 6 تالسينت املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد صغيف  :  37 حصة 
بقيلة 311 درهم للحصة .

33 حصة    : السيد محلد جليل  
بقيلة 311 درهم للحصة .

 33   : السيد عبد العالي الطيبي  
حصة بقيلة 31 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صغيف   محلد  السيد 
دوار انوال تالسينت 252 6 تالسينت 

املغرب.
عنوانه)ا)  جليل   محلد  السيد 
دوار انوال تالسينت 252 6 تالسينت 

املغرب.
الطيبي   العالي  عبد  السيد 
تالسينت  انوال  دوار  عنوانه)ا) 

252 6 تالسينت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  محلد صغيفي  السيد 
دوار انوال تالسينت 252 6 تالسينت 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
نونبف   21 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2121 تحت رقم 236.
7 9I

BOUCHAHMA HICHAM

MENARA CAMPUS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
MENARA CAMPUS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 BUREAU 01 GR SCOLAIRE
 ASSABILA DE L›ENseignement

 e2 lot zerktouni bouakkaz
 mhamid MARRAKECH 40000

MARRAKECH املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MENARA CAMPUS

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 HEBETGEMENT CAMPUS

.UNIVERSITAIRE

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 BUREAU 1  GR SCOLAIRE

 ASSABILA DE L’ENseignement

 e2 lot zerktouni bouakkaz

 mhamid MARRAKECH 40000

MARRAKECH املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : نبيل  السيد فؤاد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد7 بوشرى بنطالب  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  فؤاد  السيد 

مدارس السبيلة الزرقطوني املحاميد  

71111 مراكش املغرب.

السيد7 بوشرى بنطالب  عنوانه)ا) 

مدارس السبيلة الزرقطوني املحاميد  

71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  فؤاد  السيد 

مدارس السبيلة الزرقطوني املحاميد  

71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9181  .
721I

G.MAO.CCF

STE LUX TP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 27

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE LUX TP شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل  رقم 
  القطعة  95  تجزئة  الليلون  

بنسود7 فاس محل  رقم   القطعة  
95  تجزئة  الليلون  بنسود7 فاس 

31111 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 917

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم  0نا0ر  212   18 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«511.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  373/212.
72 I

METREK COMPTA PRO

 STE HIBABIL TRANS
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
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 STE HIBABIL TRANS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 75 
وداد0ة  كواتلي حي بويطة - 52 6  

بالقصيفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
77 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HIBABIL TRANS SARL A.U
نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع و اشغال مختلفة.
 75 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
  6 52  - كواتلي حي بويطة  وداد0ة  

بالقصيفي املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املكاوي عادل :  911 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املكاوي عادل عنوانه)ا) حي 
بام بلوك 8  رقم 87 7211  سيدي 

سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد املكاوي عادل عنوانه)ا) حي 
بام بلوك 8  رقم 87 7211  سيدي 

سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  بلقصيفي   بلشرع  االبتدائية 

 2 0نا0ر  212 تحت رقم 27.
722I

MACOSIS CONSULTING

KBM DUAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
KBM DUAGNOSTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي كدار7 

طريق الغوازي قرية با محلد  - 
31111 تاونات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 327
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  7  دآنبف  املؤرخ في 
ذات  شركة   KBM DUAGNOSTIC
رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
اإلآتلاعي حي كدار7 طريق الغوازي 
تاونات   31111  - محلد   با  قرية 

املغرب نتيجة لصعوبات مالية.
و عين:

و  سقال  محلد   السيد)7) 
 31111 محلد  با  القرية  عنوانه)ا) 

تاونات املغرب كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 7  دآنبف 2121 وفي حي كدار7 
 - محلد   با  قرية  الغوازي  طريق 

31111 تاونات املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

 212 تحت رقم  17/212.
723I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

جيمينوس أنترناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 7EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

آيلينوس أنتفناسيونال  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 - GH 7 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

ب7 زهور تاركة  - 71111 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9679 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

«GH 7 - ب7 زهور تاركة  - 71111 

 2 مراكش املغرب» إلى »قرية النخيل 

- علار7 ب -7 شقة رقم 1  - 71111 

مراكش  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 852.

727I

موثق لزرق علي

PRO BTP MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

موثق لزرق علي

387 شارع محلد الخامس ، 

21251، الدار البيصاء املغرب

PRO BTP MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 71 , 

 BL D›ANFA, 1er ETAGE , N°8 -

21371 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 31 9 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

 ANTOINE  (7( السيد  تفويت 

حصة   RUIZ SOLER 6.000

حصة   7.611 أصل  من  اآتلاعية 

 JUAN ANTONIO (7( لفائد7  السيد

RUIZ MARTINEZ بتاريخ  2 دآنبف 

.2121

 ANTOINE  (7( السيد  تفويت 

حصة   RUIZ SOLER 1.000

حصة   7.611 أصل  من  اآتلاعية 

 GEORGES  (7( السيد  لفائد7  

بتاريخ   LIONEL RUIZ MARTINEZ

 2 دآنبف 2121.

 ANTOINE  (7( السيد  تفويت 

RUIZ SOLER 600 حصة اآتلاعية 

من أصل 7.611 حصة لفائد7  السيد 

 EMILIENNE RUIZ SOLER  (7(

بتاريخ  2 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1 2 76.

725I

RETAJE TRAVAUX

ريتاج ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

RETAJE TRAVAUX

 RESI AL INBIAAT B2 IMM 14

 APP 168 AMAL 2 BENSERGAO،

80000، AGADIR MAROC

ريتاج ترافو شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

اإلنبعاث ب 2 علار7 7  شقة 68  

أمل 2 بنسركاو - 81111 أكاد0ر 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23967

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الد0ن  آلال   (7( السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من   5 1 بوحفيظ 
أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 
محلد كدر�سي بتاريخ 5  0نا0ر  212.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   22 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 98123.

726I

SAGASUD

IBOURK DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االميف موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
IBOURK DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
الوحد7 رقم 7 5 بوآدور - 111 7 

بوآدور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IBOURK DISTRIBUTION
ما  كل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
الغدائية  املواد  وشراء  ببيع  0تعلق 
بالجللة وتقسيط ، نقل البضائع .....
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 7 111  - بوآدور   5 7 الوحد7 رقم 

بوآدور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضا ابورك :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 السيد رضا ابورك : 111  بقيلة 

11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضا ابورك عنوانه)ا) دوار 

 6172 رقم  املوحد0ن  شارع  البتوع 

ا0ت   81111 ملول  ا0ت  التلسية 

ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد رضا ابورك عنوانه)ا) دوار 

 6172 رقم  املوحد0ن  شارع  البتوع 

ا0ت   81111 ملول  ا0ت  التلسية 

ملول املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  27/212 .

727I

Fidaz

 AZROU SANI AGGLOS
BETON

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidaz

 hay saidia meknes ، 217

50000، Meknes Maroc

 AZROU SANI AGGLOS BETON

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي فيال امال 
زنقة مراكش احداف  - 11 53 ازرو 

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.AZROU SANI AGGLOS BETON

غرض الشركة بإ0جاز : انتاج مواد 
البناء

االشغال املختلفة
استغالل املقالع.

عنوان املقر االآتلاعي : فيال امال 
زنقة مراكش احداف  - 11 53 ازرو 

مغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : ابراهيم   السيد بسام 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابراهيم  بسام  السيد 
احداف   2 فيال حي االطلس   26 رقم 

11 53 ازرو مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  ابراهيم  بسام  السيد 
احداف   2 فيال حي االطلس   26 رقم 

11 53 ازرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
728I

NJ BUSINESS

Y.SS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

Y.SS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب 9  شارع 

عبد الكريم بنجلون املد0نة الجد0د7 
فاس - 31111 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.672 5
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«911.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 5 2.
729I

LMT AUDITING

 INNOVATIVE
 MAINTENANCE

SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 INNOVATIVE MAINTENANCE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 
الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

786537

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 INNOVATIVE MAINTENANCE

.SOLUTIONS

صيانة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

سيارات اإلطفاء.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق5  شهرزاد3،  إقامة  سلية، 

 - املغرب  البيضاء،  الرقم22,الدار 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ابد الرحلان الهيفش :  11  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الهيفش  الرحلان  ابد  السيد 

تجزنة    657 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مر حلة ب  اليانس دارنا الشطر  1 

القنيطر7    7121 القنيطر7  مهد0ه 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الهيفش  الرحلان  ابد  السيد 

تجزنة    657 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مر حلة ب  اليانس دارنا الشطر  1 

القنيطر7    7121 القنيطر7  مهد0ه 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762395.

731I

ARKOS

BRICOS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

BRICOS شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 25 
 Rue Mohammed ben Ahmed
 albakkal, Quartier de la gare,

 Belvédère, Casablanca. - 20500
.CASABLANCA Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.233383
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبف   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7) 0وسف  حا�سي 
  11 حصة اآتلاعية من أصل   71
توفيق    (7( السيد  لفائد7   حصة 

آد0ر بتاريخ 5  نونبف 6 21.
تفويت السيد )7) 0وسف  حا�سي 
  11 حصة اآتلاعية من أصل   31
حصة لفائد7  السيد )7) هشام آد0ر 

بتاريخ 5  نونبف 6 21.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762377.

73 I

GENERATION CONSEIL

صاطيبا سيستام فانيو
إعالن متعدد القرارات

GENERATION CONSEIL
 33AVENUE HASSAN SEGHIR
 CASABLANCA ،21111 ، 8-B7

MAROC
صاطيبا سيستام فانيو »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زينيث 
ميلينيوم، املبنى  ، املجلع السكني 

التوفيق، سيدي معروف الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 37 85
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2121 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
نقل املقر االآتلاعي من مبنى زينيث 
  الطابق األول سيدي معروف، الدار 
مبنى   ، إلى زينيث ميلينيوم  البيضاء، 
  ، املجلع السكني التوفيق، سيدي 

معروف الدار البيضاء.
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
د0جاردان  آيف0مي  السيد  تعيين 
 92711 شارع دوناتيلو،   3 املقيم في 
من  بدال  مسيفا  فرنسا  كوربيفوي 
السيد آان لويس بوربون اعتبارا من 

1 / 1/2121
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 17: الذي 0نص على ما0لي: 
ميلينيوم،  ’زينيث  اإلآتلاعي  املقر 
التوفيق،  السكني  املجلع  املبنى  ، 
البيضاء’.  الدار  معروف  سيدي 
ويلكن نقله إلى أي مكان آجر بلوآب 

قرار 0تخذه حامل األسهم الوحيد.
على  0نص  الذي   :27 رقم  بند 
0قرر  الوحيدالذي  املساهم  ما0لي:  

تعيين املسيف في قانون منفصل.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761897.

732I

مـكـتب الكــوهن

IDENTIPLAST ELECTRONIC
إعالن متعدد القرارات

مـكـتب الكــوهن
52 شـارع الزرقطــونـي  - الدار 

البيضاء ، 71 21، الدار البيضاء 
املغــرب

 IDENTIPLAST ELECTRONIC

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 69زنقة 

كالي   69RUE DE CALAIS انفا - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53277

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  أكتوبر 2121 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

من  مقيت  رضا  محلد  استقالة 

منصب مسيف الشركة

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

وأمال  مقيت  املنتقم  عبد  تعيين 

غيف  ملد7  للشركة  كلسيفان  مقيت 

محدود7 

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

ما0لي: تكليل غرض الشركة بفقرتين 

اضافيتين

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تكليل  و  7 و5   الفصول  تغييف 

االسا�سي  القانون  من  الفصل3 

للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 7  762.

733I

ISDM CONSULTING

 STE WI2AM PROSPECTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
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 STE WI2AM PROSPECTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

اكفول رقم 8  حي جط رحلة  1 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3785 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 WI2AM PROSPECTION SARL

.AU
و  البناء    : غرض الشركة بإ0جاز 

اشغال اجرى.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رحلة  1  حي جط    8 رقم  اكفول 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هبة حليد :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حليد  هبة  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حليد  هبة  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  6/212 2.

737I

LMT AUDITING

MF LOC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

MF LOC شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786535

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MF  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOC

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

واللوآيسيك.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق5  شهرزاد3،  إقامة  سلية، 

 - املغرب  البيضاء،  الرقم22,الدار 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 BASMA HOLDING الشركة 

درهم    11 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 BASMA HOLDING الشركة 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السوني  براد7  مهدي  السيد 

رقم  شحو  سيدي  تجزئة  عنوانه)ا) 

18 كاليفورنيا البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762397.

735I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسييف

NAOUFAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسييف

شارع محلد الخامس علار7 بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

11 35، آرسيف املغرب

NAOUFAL CASH شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املريجة 

املركز - 11 35 آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ENCOURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAOUFAL CASH

وكيل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

لتحويل االموال.

املريجة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املركز - 11 35 آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 99.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 991   : مومن  سليف7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مومن  سليف7  السيد7 

حي النكد آرسيف 11 35 آرسيف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  مومن  سليف7  السيد7 

حي النكد آرسيف 11 35 آرسيف 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم  986/212.

736I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسييف

HT.T.G
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسييف

شارع محلد الخامس علار7 بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

11 35، آرسيف املغرب

HT.T.G شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي زنقة 

موالي الحسن رقم 5 الطابق الثالث 

- 11 35 آرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

. 859

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الري  مشاريع  انجاز  و  دراسة 

بالتنقيط - تركيب الطاقة الشلسية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم  979/212.

737I

حلدي بي �سي

حمدي بي �سي
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

حلدي بي �سي

طريق طا0رت تجزئة بن عبد املومن 

، 61111، وآد7 املغرب

حلدي بي �سي  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

طا0رت تجزئة بن عبد املومن وآد7 

61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : حلدي 

بي �سي .

غرض الشركة بإ0جاز : بيع و شراء 

واالآهز7  الحاسوب  لوازم  و  اآهز7 

االلكتفونية, اصالح و صيانة االآهز7 

االلكتفونية,  انشاء و تطوير املواقع و 

الصفحات االلكتفونية.

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
طا0رت تجزئة بن عبد املومن وآد7 

61111 وآد7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حلدي هشام :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد7 حلدي سليف :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  حلدي  السيد 
شارع مهداوي بنسعيد تجزئة بنعبد 

املومن رقم 6 61111 وآد7 املغرب.
عنوانه)ا)  سليف  حلدي  السيد 
طريق طا0رت تجزئة عبد املومن رقم 

6 61111 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  حلدي  السيد 
شارع مهداوي بنسعيد تجزئة بنعبد 

املومن رقم 6 61111 وآد7 املغرب
عنوانه)ا)  سليف  حلدي  السيد 
طريق طا0رت تجزئة عبد املومن رقم 

6 61111 وآد7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 272.

738I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE AUTO ABATOUY
NWJS S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، آرسيف 

املغرب
 SOCIETE AUTO ABATOUY
NWJS S.A.R.L.AU شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 

بالطابق االول.ملك دار سبة2.بشارع 

محلد لخامس وشارع احنصال 

آرسيف - 11 35 آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AUTO ABATOUY

.NWJS S.A.R.L.AU

تعليم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السياقة.

شقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بالطابق االول.ملك دار سبة2.بشارع 

احنصال  وشارع  لخامس  محلد 

آرسيف - 11 35 آرسيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الدوائري  بدر  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدوائري  بدر  السيد 

آرسيف  الخامس  محلد  شارع 

11 35 آرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الدوائري  بدر  السيد 

آرسيف  الخامس  محلد  شارع 

11 35 آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  991/212.

739I

مينار7 فينانس آروب

كسارا
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

مينار7 فينانس آروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع آليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب
كسارا شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
محلد 6» مراكش آولف سيتي» 

شقة رقم 39  الطابق االر�سي آليز 
- 71111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73583
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر  0نا0ر  212   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  كسارا  حل 
  1.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
سيتي»  آولف  مراكش   «6 محلد 
الطابق االر�سي آليز    39 شقة رقم 
نتيجة  املغرب  مراكش   71111  -

لخسار7 الشركة.
و عين:

السيد)7) سار7   هفتي و عنوانه)ا) 
اقامة بابيلون شقة ج رقم    شارع 
املغرب  مراكش   71111  6 محلد 

كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي  0نا0ر  212   18 بتاريخ 
سيتي»  آولف  مراكش   «6 محلد 
الطابق االر�سي آليز    39 شقة رقم 

- 71111 مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم  986  .

771I
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MELIUS CONSULTING

SMART PLV

إعالن متعدد القرارات

MELIUS CONSULTING

رقم 79 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 21 21، الدار البيضاء 

املغرب

SMART PLV »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، املستشفيات - 

21361  الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75 223

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  املؤرخ في  3 دآنبف 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

3/7 من رأس املال عن طريق  تحرير 

الشركة  د0ون  مع  مقاصة  إآراء 

املحدد7 املقدار واملستحقة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

رأس املال الشركة املحدد بخلسلائة 

مقسلة  وهي  درهم،  آالف  وعشر7 

إلى جلسة آالف ومائة حصة بقيلة 

بالكامل  مائة درهم للحصة مكتتبة  

وتخصص  نقدا  بالكامل  ومدفوعة 

للشركاء بلا 0تناسب مع مساهلاتهم...

)باقي البند دون أي تغييف).

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762377.

77 I

مينار7 فينانس آروب

كاليري كباري

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مينار7 فينانس آروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع آليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب

كاليفي كباري شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  6 شارع 

0وغوسالفيا طريق الغندوري  رقم 

 6 آليز  - 71111 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28719

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212    3 املؤرخ في 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد كاليفي كباري  

درهم    1.111 رأسلالها  مبلغ 

شارع  اإلآتلاعي  6  مقرها  وعنوان 

رقم  الغندوري   طريق  0وغوسالفيا 

مراكش املغرب   71111  - آليز    6 

نتيجة ل : جسار7 الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  6 شارع 

رقم  الغندوري   طريق  0وغوسالفيا 

 6 آليز  - 71111 مراكش املغرب. 

و عين:

و  كباري  الحبيب   السيد)7) 

الشقة  بوكانفيليي  اقامة  عنوانه)ا) 

مراكش   71111 بةوكارن  تجزئة   71

املغرب كلصفي )7) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :  6 شارع 

رقم  الغندوري   طريق  0وغوسالفيا 

 6 آليز مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9867  .
772I

sahara decision

 Ste BETON ARME CONSEIL 
  ETUDE TECHNIQUE

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

sahara decision
شارع مكة علار7 مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

 Ste BETON ARME CONSEIL 
 ETUDE TECHNIQUE  S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي ساحة 
الدشيف7 علار7 معطى هللا الطابق 

الثاني رقم 3  العيون 1 711 العيون 
املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2295
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغييف  0نا0ر  212  في  2  املؤرخ 
»الدراسات  من  الشركة  نشاط 
»مكتب  إلى  الهندسية»  واالعلال 

الدراسات التقنية والهندسية .».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  212/ 23.
773I

مكتب محاسبة

QUALITY WASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علار7  7 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيد0ة ، 52117، 

الرشيد0ة املغرب

  QUALITY WASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 82 

الزنقة 7 حي أزمور الجد0د الرشيد0ة  
- 52111 الرشيد0ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. QUALITY WASH SARL AU
غسل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات
األشغال املختلفة.

 82 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
الزنقة 7 حي أزمور الجد0د الرشيد0ة  

- 52111 الرشيد0ة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أمين ابرهو :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  ابرهو عنوانه)ا)  أمين  السيد 
لالستثلار  الجهوي  املكتب  االطر 
الفالحي لتافياللت الرشيد0ة 52111 

الرشيد0ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
حي  ابرهو عنوانه)ا)  أمين  السيد 
لالستثلار  الجهوي  املكتب  االطر 
الفالحي لتافياللت الرشيد0ة 52111 

الرشيد0ة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 72.

777I

د0وان الخدمات

TAHIRI TRAVEL MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

د0وان الخدمات

شارع محلد الخامس رقم 97 سيدي 

قاسم ، 6111 ، سيدي قاسم 

املغرب

 TAHIRI TRAVEL MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع وزان 

رقم 2  حد كرت - 6151  احد 

كورت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

765

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TAHIRI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRAVEL MOROCCO

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االشخاص

نقل البضائع.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

وزان رقم 2  حد كرت - 6151  احد 

كورت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد الطاهري عزد0ن 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطاهري عزد0ن عنوانه)ا) 
د  بلوك   529 و    85 زنقة  رامي  بيف 
القنيطر7  البحر  نسيم   225 اقامة 

7121  القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الطاهري عزد0ن عنوانه)ا) 
د  بلوك   529 و    85 زنقة  رامي  بيف 
القنيطر7  البحر  نسيم   225 اقامة 

7121  القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 - بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.
775I

GLOFID

NM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

NM TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة ر  
تجزئة الياسلين   سيدي عثلان - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.317775

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
NM TRANS  مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
تجزئة  ر   تجزئة  اإلآتلاعي  مقرها 
 21111 الياسلين   سيدي عثلان - 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
بلوغ األهداف السامية.

و حدد مقر التصفية ب تجزئة ر  
 - تجزئة الياسلين   سيدي عثلان  

21111 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الهاشمي  ناد0ة    السيد)7) 
عنوانه)ا) تجزئة زين السالم علار7   
تيت   21111 مليل   تيت   3 الطابق 

مليل املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762521.
776I

GLOFID

TALENTS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

TALENTS TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ر   تجزئة 
الياسلين   الطابق 2 حسنية 3  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21868 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبف   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
  TALENTS TRANS الشريك الوحيد 
مبلغ رأسلالها 1.111  درهم وعنوان 
مقرها اإلآتلاعي ر   تجزئة الياسلين 
 21111  -   3 حسنية   2 الطابق    
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ األهداف السامية.

و حدد مقر التصفية ب ر   تجزئة 

 -   3 حسنية   2 الطابق  الياسلين   

21111 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  الهاشمي  ناد0ة   السيد)7) 

عنوانه)ا) تجزئة زين السالم علار7   

تيت   21111 مليل  تيت   3 الطابق 

مليل املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  76252.

777I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

GREENSTORMING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب رقم 2 علار7 0اسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 

11 53، أزرو املغرب

GREENSTORMING شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

توفصطلت عين اللوح - 53152 

افران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 75 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GREENSTORMING

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

و  الحراسة  و  والتصد0ر  واالستفاد 

آليع  وعلوما  االعلال.  مختلف 

االعلال التجارية والصناعية واملالية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بغرض الشركة واملساهلة في تنليتها..

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 53152  - اللوح  عين  توفصطلت 

افران املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : 0اسين  سينا  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0اسين  سينا  السيد7 

 75 زنقة 6  االرز 3 أحداف 11 53 

أزرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  0اسين  سينا  السيد7 

 75  زنقة 6  االرز 3 أحداف 11 53 

أزرو املغرب

السيد 0وسفي الحسين عنوانه)ا) 

 53152 اللوح  دوار توفصطلت عين 

افران املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 29.

778I

مكتب محاسبة

SOMARA DIAGNOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

مكتب محاسبة

علار7  7 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيد0ة ، 52117، 

الرشيد0ة املغرب

  SOMARA DIAGNOS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 515 

تجزئة وادي الذهب الرشيد0ة - 

52111 الرشيد0ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3829

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هاشيمي  سناء   (7( تفويت السيد 

من  اآتلاعية  حصة   311 علوي  

السيد  لفائد7   حصة   311 أصل 

0نا0ر    9 سفيان أغروش بتاريخ   (7(

.212 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  32/212.

779I

مكتب محاسبة

IRRILAVANCE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

مكتب محاسبة

علار7  7 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيد0ة ، 52117، 

الرشيد0ة املغرب

IRRILAVANCE SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر أ0ت 

مسعود مدغر7 الرشيد0ة  - 52111 

الرشيد0ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7 69

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) محند  اليوسفي 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

عبد الحفيض عزيز بتاريخ 22 دآنبف 

.2121

تفويت السيد )7) محند  اليوسفي 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

دآنبف   22 بتاريخ  بوي  إسلاعيل  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم  33/212.

751I

مينار7 فينانس آروب

ب ج س
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

مينار7 فينانس آروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع آليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب

ب ج س شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي رياض 

رقم 8 فور سيزن طريق املسبح قرب 

املنار7 مراكش - 71111 مراكش 

املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9179 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغييف   2121 7  دآنبف  املؤرخ في 

إلى  »ب ج س»  الشركة من  تسلية 

»باشا ج س» .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9863  .

75 I

مكتب محاسبة

ERAMATRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

مكتب محاسبة

علار7  7 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيد0ة ، 52117، 

الرشيد0ة املغرب

ERAMATRAV SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 18 

زنقة عالل بن عبد هللا الرشيد0ة - 

52111 الرشيد0ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7773

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسان    (7( السيد  تفويت 

11  حصة اآتلاعية من  الودغيفي 

 (7( السيد  351 حصة لفائد7   أصل 

عبد الكريم  الهواري بتاريخ 5  دآنبف 

.2121

هللا  عبد   (7( السيد  تفويت 

11  حصة اآتلاعية من  الودغيفي 

 (7( السيد  251 حصة لفائد7   أصل 

عبد الكريم  الهواري بتاريخ 5  دآنبف 

.2121

العربي   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   71 السعيدي 

 (7( السيد  251 حصة لفائد7   أصل 

عبد الكريم  الهواري بتاريخ 5  دآنبف 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم  212/ 2.

752I
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3D BAT SARL AU

3د بات

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

3D BAT SARL AU

بلد بردلة مسر7 رقم 9  بالطابق 

السفلي غوش ، 31111، فاس 

املغرب

3د بات شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : بلد بردلة 

مسر7 رقم 9  بالطابق السفلي 

غوش - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52173

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 نونبف   23 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  بات  3د  حل 

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مسر7  بردلة  بلد  اإلآتلاعي  مقرها 

 - غوش  السفلي  بالطابق    9 رقم 

فاس املغرب نتيجة لتوقف   31111

تام عن النشاط.

و عين:

و  الحلداوي  عزيز   السيد)7) 

الطابق  هنبل  بن  شرع  عنوانه)ا) 

لهبطات   7 الشقة  فدوى  السفلي 

دكرت 31111 فاس املغرب كلصفي 

)7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

2121 وفي بلد بردلة  23 نونبف  بتاريخ 

مسر7 رقم 9  بالطابق السفلي غوش 

- 31111 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3837/121.

753I

CAGESTCOM MAROC

 ASSALAT ALKAFTAN

MAROCAINE
شركة التضامن

قفل التصفية

CAGESTCOM MAROC

 GR ZENATA 4-HAY AL  6 -

 QODS BERNOUSSI، 20610،

CASABLANCA MAROC

 ASSALAT ALKAFTAN

MAROCAINE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

السالوي زنقة 213  رقم 28/26 

بونعالت الدشيف7 - 86361 انزكان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 7287

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر    1 في  املؤرخ 

 ASSALAT ALKAFTAN حل 

التضامن  شركة   MAROCAINE

مبلغ رأسلالها 51.111 درهم وعنوان 

مقرها اإلآتلاعي حي السالوي زنقة 

26/28 بونعالت الدشيف7  213  رقم 

نتيجة  املغرب  انزكان   86361  -

لتداعيات األزمة اإلقتصاد0ة.

و عين:

أهنو و عنوانه)ا)  هند   السيد)7) 

شارع املهدي بن بركة رقم 28 الدشيف7 

 (7( املغرب كلصفي  انزكان   86361

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

حي  وفي   2121 أكتوبر    1 بتاريخ 

 26/28 رقم    213 زنقة  السالوي 

انزكان   86361  - الدشيف7  بونعالت 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 56 .

757I

fidexpertise

DINSK ALLEMAND
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidexpertise

3  زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  1  معارف الدارالبيضاء. 

، 21111، الدارالبيضاء. املغرب

DINSK ALLEMAND شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة 

القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 21331 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

778229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DINSK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ALLEMAND

تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

آليع املواد الزراعية

بوكلين  رافعات  آليع  تاآر 

ماكينات مواد البناء

استيفاد وتصد0ر تاآر أو وسيط.

زنقة    3  : عنوان املقر االآتلاعي 

املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 

21331 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99سنة سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد باحتف :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 السيد عبد املجيد باحتف : نقد0ة 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املجيد باحتف عنوانه)ا) 
طنجة   9 رقم   79 زنقة  البوغاز  حي 

21331 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد املجيد باحتف عنوانه)ا) 
طنجة   9 رقم   79 زنقة  البوغاز  حي 

21331 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم -.

755I

مينار7 فينانس آروب

س م توريزم
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مينار7 فينانس آروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع آليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب

س م توريزم شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : فيال 

38 سلناح إقليم الحوز مقاطعة 

تاحناوت آلاعة تلصلوحت - - 

71111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53175

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

توريزم شركة ذات مسؤولية  س م 

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسلالها 1.111  درهم.
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فيال  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

مقاطعة  الحوز  إقليم  سلناح   38

 -  - تلصلوحت  آلاعة  تاحناوت 

نتيجة  املغرب  مراكش   71111

لخسار7 الشركة.

و عين:

ان  بريجيت  كوليت  السيد)7) 

شارع   3 تيتانكر و عنوانه)ا)  ماري   

فوش 6  75 باريس فرنسا كلصفي 

)7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

فيال  وفي  0نا0ر  212   17 بتاريخ 

مقاطعة  الحوز  إقليم  سلناح   38

 -  - تلصلوحت  آلاعة  تاحناوت 

71111 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9861  .

756I

الفا�سي حسناء

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

الفا�سي حسناء

27 زنقة انفا الحسيلة ، 32111، 

الحسيلة املغرب

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي أكاد0ر 

بني بوعياش - 32111 الحسيلة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3127

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبف   21 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR

مبلغ رأسلالها    INVESTISSEMENT

11.111  درهم.

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

 32111  - بوعياش  بني  أكاد0ر  حي 

: التوقف  الحسيلة املغرب نتيجة ل 

النهائي للنشاط التجاري للشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي أكاد0ر 

الحسيلة   32111  - بوعياش  بني 

املغرب. 

و عين:

السيد)7) عبدهللا  اوالد عبد النبي  

حي ازكيفن بني بوعياش  و عنوانه)ا) 

كلصفي  املغرب  الحسيلة   32111

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 7 .

757I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

PRO AUTOMOTIVE CITY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 75AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،

TANGER MAROC

PRO AUTOMOTIVE CITY شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

276، املنطقة الحر7  طنجة  

أوطوموتيف ستي آلاعة الجوامعة 

إقليم فحص أنجر7 - 9111  طنجة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PRO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AUTOMOTIVE CITY

التفويج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والتأآيف الصناعي.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

طنجة   الحر7   املنطقة   ،276

أوطوموتيف ستي آلاعة الجوامعة 

طنجة     9111  - إقليم فحص أنجر7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 9 .6 3 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : حسين  الجغاوي  السيد 

حصة بقيلة 916,13 درهم للحصة .

 78   : محلد  الجغاوي  السيد 

حصة بقيلة 916,13 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجغاوي حسين عنوانه)ا) 

 VLETSTRAAT 50 F 3035ZE

.ROTTERDAM PAYS BAS

السيد الجغاوي محلد عنوانه)ا) 

 VLETSTRAAT 50 F 3035ZE

.ROTTERDAM PAYS BAS

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الجغاوي حسين عنوانه)ا) 

 VLETSTRAAT 50 F 3035ZE

ROTTERDAM PAYS BAS

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238267.

758I

فيدي البشرى

فضاء بنجدية
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

فيدي البشرى

55  زنقة 76 الطابق األول الشقة 

رقم 2 حي األلفة، 21221، الدار 

البيضاء املغرب

فضاء بنجد0ة شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

س/1 7 ، بلوك أوه، ليساسفة - 

91 21 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.891

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 دآنبف 2121 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

أوه،  بلوك  س/1 7 ،  »رقم  من 

البيضاء  الدار   21 91  - ليساسفة 

األمين،  قصبة  »تجزئة  إلى  املغرب» 

91 21 الدار  56 ، ليساسفة -  رقم 

البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 167 76.

759I

sté   « PARIS BY LOFT « SARL

JANNANE NAWAIM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté   JANNANE NAWAIM  SARL

AU

زنقة بعلبك 8  مجلع تهدارت مجد 

طابق سفلي رقم   ، 91111، طنجة 

املغرب

JANNANE NAWAIM شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

بعلبك 8  مجلع تهدارت مجد 

طابق سفلي رقم   - 91111 طنجة 

.املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

   899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JANNANE NAWAIM

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز7 

القيام  والتصد0ر،  االستيفاد 

ببيع  الخاصة  العلليات  بجليع 

املالبس الجاهز7

الصناعية،  العلليات  آليع 

التجارية واملالية التي لها صلة بهدف 

الشركة
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بعلبك 8  مجلع تهدارت مجد طابق 

سفلي رقم   - 91111 طنجة .املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : السيد عبد العزيز آنان 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز آنان عنوانه)ا) 

وزان    6211 زومي  العنصار  دوار 

.املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد العزيز آنان عنوانه)ا) 

وزان    6211 زومي  العنصار  دوار 

.املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم  23833.

761I

SAOURI EL MAHDI

AZURI

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAOURI EL MAHDI

 NUM 44,RESIDENCE ASSEDK,

 ANGLE RUES LAHOR ET SAYED

 KOTB,TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AZURI شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 

بيتوفن 2 طابق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 5 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.AZURI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

االستيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

و التصد0ر.

ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 

 91111 -  82 3 رقم  2 طابق  بيتوفن 

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عروب  نبيل  السيد 
93 11111 مكناس  2 رقم  التضامن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عروب  نبيل  السيد 
93 11111 مكناس  2 رقم  التضامن 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238582.

76 I

فيدي البشرى

أ س كونتيكو أنترناسيونال
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيدي البشرى

55  زنقة 76 الطابق األول الشقة 
رقم 2 حي األلفة، 21221، الدار 

البيضاء املغرب

أ س كونتيكو أنتفناسيونال شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

سيدي بليوط، رقم 31، الطابق 

األول، زنقة كلال محلد - 21371 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.718827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد أ س كونتيكو 

رأسلالها  مبلغ  أنتفناسيونال  

مقرها  وعنوان  درهم    1.111.111
رقم  اإلآتلاعي مركز سيدي بليوط، 
31، الطابق األول، زنقة كلال محلد 

- 21371 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : االنحالل املسبق للشركة.

مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   ،31 رقم  بليوط،  سيدي 
  21371  - زنقة كلال محلد،  األول، 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  أحروش  سعيد   السيد)7) 
عنوانه)ا) حي الفرح الزنقة 62 الرقم 
املغرب  البيضاء  الدار   21552  61

كلصفي )7) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر7 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : تفويض السلطة 
للسيد  توقيعه  0جب  ما  توقيع  و 
آليع  في  املصفي  سعيد  أحروش 
مراحل تصفية الشركة املسلا7 أ س 

كونتيكو أنتفناسيونال
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 166 76.
762I

مكتب املحاسبة

AL HAFAWA
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة
6  زنقة سال السعاد7 2 ، 5111 ، 

الخليسات املغرب
AL HAFAWA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: شقة 35 
الطابق الرابع علار7 أ 2, حدائق 

زمور - - الخليسات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28817

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
من  اآتلاعية  حصة   511 بتفويت 
السيد  من  للحصة  درهم  مائة  فئة 
بنشريف  السيد  إلى  توفيق  أوناصر 
أنوار و تغييف الشكل القانوني للشركة 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدود7  مسؤولية  دات  شركة  إلى 
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تأكيد  تم  أنه  كلا  وحيد  بشريك 
وحيد  كلسيف  بنشريف  أنوار  السيد 

للشركة مع آليع الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  السابع:  و  األول  رقم  بند 
الشكل القانوني و  0نص على ما0لي: 

الحصص االآتلاعية
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم 323 .
763I

AMJ MANAGEMENT

SKY COMERCIAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة 0امنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 
طنجة املغرب

SKY COMERCIAL شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع  

االردن اقامة 0لنا 2   الطابق األول 
رقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SKY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMERCIAL
غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر  املواد واملنتجات الغذائية.

شارع    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق األول     2 االردن اقامة 0لنا 

طنجة    91111  - طنجة   ،  31 رقم 

املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : الدردب   السيد رضوان 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان الدردب  عنوانه)ا) 

بلجيكا  اقامة  حسنونة  زنقة  2 ب 

 91111 5  طنجة   13 شقة  الطابق 

طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد رضوان الدردب  عنوانه)ا) 

بلجيكا  اقامة  حسنونة  زنقة  2 ب 

 91111 5  طنجة   13 شقة  الطابق 

طنجة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238569.

767I

NETWORK GEAR

BESPORT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BESPORT MAROC

حي بيل ا0ر 27 زنقة عبد العزيز 

القروي قطعة 778 ، 91111، 

طنجة املغرب

BESPORT MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي بيل ا0ر 

27 زنقة عبد العزيز القروي قطعة 

778  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BESPORT MAROC

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أنواع  آليع  وتوزيع  وبيع  تصد0ر  و 

معدات الرياضة.

حي بيل   : عنوان املقر االآتلاعي 
القروي  العزيز  عبد  زنقة   27 ا0ر 

قطعة 778  - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 751   : البقالي  الخليل  السيد 

حصة بقيلة 511 درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف البقالي :  751 

حصة بقيلة 511 درهم للحصة .

11  حصة    : السيد علر البقالي 

بقيلة 511 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقالي  الخليل  السيد 

مدريد 91111 مدريد اسبانيا.

البقالي  اللطيف  عبد  السيد 

طنجة   91111 بوبانة  عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  البقالي  علر  السيد7 

طنجة البالية 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  البقالي  الخليل  السيد 

مدريد 91111 مدريد اسبانيا

البقالي  اللطيف  عبد  السيد 

طنجة   91111 بوبانة  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238519.

765I

NETWORK GEAR

NETWORK GEAR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

NETWORK GEAR
حفيظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

رقم 7 ، 91111، طنجة املغرب
NETWORK GEAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حفيظ ابن 
عبد البار إقامة األندلس إنزران لقم 

7 - 91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93529

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 
مبلغ رأسلالها    NETWORK GEAR
مقرها  وعنوان  درهم   51.111
اإلآتلاعي حفيظ ابن عبد البار إقامة 
 91111  -  7 لقم  إنزران  األندلس 
طنجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

أهداف الشركة .
التصفية ب حفيظ  و حدد مقر 
ابن عبد البار إقامة األندلس إنزران 

لقم 7 - 91111 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)7) طارق  بخات و عنوانه)ا) 
طنجة   91111   3 زنقة  الزاود0ة 

املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7893.

766I
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cabinet bidiagh

VERGER MAAMORA
إعالن متعدد القرارات

cabinet bidiagh

تقاطع زنقة روما وزنقة امستفدام 

اقامة ريم رقم 9 ، 21791، الدار 

البيضاء املغرب

VERGER MAAMORA »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

 Bd Rahal :وعنوان مقرها االآتلاعي

 El Meskini, Borj El Yacout, Imm

 B, 2éme étage Bureau 4 - 20480

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  18 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

 Mohamed املسيف  تفويض  نها0ة 

 ALAMI LAAROUSSI

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

 Khalid السيد  آد0د:  مسيف  تعيين 

حاصل  الجنسية،  مغربي   BERKIA
القاطن ب     ،XA59  رقم CNI على 
تيفلت ، زنقة ميلوزا, الحي اإلداري ؛

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

 Mohamed ALAMI السيد   ما0لي: 

امللكية  0حول  و  0LAAROUSSIنقل 

في  له  عائد7  الكاملة)661)حصة 
 Khalid السيد  إلى  الشركة  رأسلال 

BERKIA

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

املحدثة ومواءمتها  القوانين  -اعتلاد 

واملكلل  املعدل   2 - 9 القانون  مع 

ذات  في شكل شركة   5-96 للقانون 

مسؤولية محدود7 لللساهم الوحيد 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762523.

767I

مكتب التوتيق

H&K
شركة ذات مسؤولية محدود7

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب التوتيق

اقامة 0اسلينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء، 11 21، الدار البيضاء 

املغرب

H&K  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 8 ، زنقة 

الجياللي الغافيفي، عين السبع، الحي 

املحلدي، الدار البيضاء. - 21251 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   21 5 مارس   13 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«911.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 

د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 5 21 تحت رقم 11571813.

768I

مكتب التوتيق

H&K
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب التوتيق

اقامة 0اسلينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء، 11 21، الدار البيضاء 

املغرب

H&K  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 8 ، زنقة 
الجياللي الغافيفي، عين السبع، الحي 
املحلدي، الدار البيضاء. - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21 7 دآنبف   17 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   511.111« قدره 
«6.551.111 درهم» إلى »7.151.111 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 
مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
دآنبف 7 21 تحت رقم 11653256.
769I

 Groupe Growth de Conseil et des

Investissements

 GROUPE GROWTH« 
 DE CONSEIL ET DES
«INVESTISSEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

 Groupe Growth de Conseil et
des Investissements

 AVENUE Al Abtal N° 4 Agdal , 5
Rabat ، 10000، الرباط املغرب

 GROUPE GROWTH« 
 DE CONSEIL ET DES

INVESTISSEMENTS» شركة 
ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

األبطال، رقم 5  شقة 7 أكدال - 
1191  الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99869
العام  الجلع  بلقت�سى 
دآنبف   19 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ذات  شركة  حل  تقرر   2121
 GROUPE« املحدود7   املسؤولية 
 GROWTH DE CONSEIL ET

مبلغ    «DES INVESTISSEMENTS
وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي شارع األبطال، رقم 
الرباط    1191  - أكدال   7 شقة    5

املغرب نتيجة ل :  قرار الشركاء.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - أكدال   7 شقة    5 رقم  األبطال، 

1191  الرباط املغرب. 
و عين:

الحجراوي  موحسين   السيد)7) 
بلوك ج رقم    6 قطاع  و عنوانه)ا)  
  1 11 زنقة االس حي الرياض     1
الرباط املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شارع األبطال، رقم 5  شقة 7 أكدال 

الرباط
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 17775  .
771I

FIDUBAC SARL

ن
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع 0وسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc
ن شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املطار 

مقر 273  سول وزار7 األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الناظور - 

62111  الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : ن.

-صنع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املالبس

-استيفاد و تصد0ر.

عنوان املقر االآتلاعي : حي املطار 

األوقاف  وزار7  سول    273 مقر 

 - الناظور  اإلسالمية  والشؤون 

62111  الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 سليلة بوحالوت :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحالوت  سليلة  السيد7 

بني �سي شيكر  انعال  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62111  الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بوحالوت  سليلة  السيد7 

بني �سي شيكر  انعال  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62111  الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 38 .

77 I

TCJ CONSEIL

TROPS PATISS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT HAY

 SALAM AV 20 AOUT SALE ،

11140، SALE MAROC

TROPS PATISS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 27 

شارع االميف سيدي محلد حي الرشاد 

القرية سال - 71   سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TROPS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PATISS

بائع    -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

محتويات املعجنات و الحلويات.

-2 االستيفاد و التصد0ر.
 27 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

شارع االميف سيدي محلد حي الرشاد 

القرية سال - 71   سال املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا0ت عبد الرحلان الحسن 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا0ت عبد الرحلان الحسن 
حي كريلة شارع   276 رقم  عنوانه)ا) 

سالم سال 71   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ا0ت عبد الرحلان الحسن 
حي كريلة شارع   276 رقم  عنوانه)ا) 

سالم سال 71   سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 35781.

772I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

 STÉ OTHMANE

EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البف0د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

 Sté Othmane Equipements

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 313 

بلوك ج مد0نة الوحد7 - 71111 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

377  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Othmane Equipements

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو تشييد

ومعدات  املعدات  تجار7  معدات 

املكاتب 

استيفاد التصد0ر

عقارية  أو  صناعية  معاملة  أي 

بهذا  أو جدماتية مرتبطة  أو عقارية 

النشاط بشكل مباشر أو غيف مباشر 

أو قانوني.

والتكليف  ومعالجة  بيع  شراء, 

والتوزيع  والتسويق  والتلثيل 

أنواع  آليع  وتصد0ر  واستيفاد 

الشتالت  الصنع،  التامة  املنتجات 

لوازم  الخام،  املواد  الجاهز7، 

املواد،  االكسسوارات،  املعدات، 

السلع والسلع من أي نوع أو منشأ، 

وعلوما  النشاط  مجاالت  آليع  في 

أي التجارية واملالية واألوراق املالية، 

أو غيفها من املعامالت التي قد تكون 

مباشر7،  غيف  أو  مباشر7  صلة  ذات 

من  أو  محدد  أي  إلى  آزئيا  أو  كليا 

والتلداد  التنلية  تعزز  أن  املرجح 

اإلنصاف  أجذ  مع   ، الشركة  إنشاء 

، واإلدار7 في آليع أشكالها في آليع 

املجتلعات

األغذ0ة العامة ومنتجات النظافة 

ومستلزماتها

واملعدات  والكلبيوتر  املكتب، 

العنوان العام واملفروشات  التقنية، 

املنزلية السلعية البصرية، واألآهز7، 

واملعدات،

البناء والهندسة املدنية والسباكة 

والكهرباء وأي هيئة للدولة

البناء  ومواد  العامة،  األدوية 

ومنتجات  واألغذ0ة العامة،  األآهز7، 

ومواد  الغيار،  وقطع  الصيانة، 

والطالء  مختبف  والتهّيم،  التشحيم، 

السيارات.

اقتناء أو استئجار آليع املركبات 

لنقل األفراد أو البضائع.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 313 

 71111  - الوحد7  مد0نة  ج  بلوك 

العيون  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد عبد الكريم ربعطي :  11  

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ربعطي  الكريم  عبد  السيد 

الزرقطوني  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 13 71111 العيون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ربعطي  الكريم  عبد  السيد 

الزرقطوني  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 13 71111 العيون  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  5/212  .

773I

FEDALA REALESTATE HORIZONS

فضالة رياليستييت  أوريزون
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 FEDALA REALESTATE

HORIZONS

 ANGLE AVENUE DES FAR ET

 RUE D’ALSACE ETG 3 BUREAU

 12 -MOHAMMEDIA ، 28999،

MOHAMMEDIA MAROC

فضالة رياليستييت  أوريزون شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تقاطع 

شارع الجيش امللكي و شارع األلزاس 

الطابق 3 املكتب رقم 2  - 28999 

املحلد0ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2669 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : فضالة 

رياليستييت  أوريزون.

مقاول    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقارات

التجارية  العلليات  كل  علوما  و 

ما  آليع  و  املالية  و  الصناعية  و 

0تعلق بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 

بالنشاط املزاول.

تقاطع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع الجيش امللكي و شارع األلزاس 

 28999  -   2 املكتب رقم   3 الطابق 

املحلد0ة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد عبدالصلد عسل 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : ح  حازم  0اسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عسل  عبدالصلد  السيد 

 261 رقم  اوريد7  درب  عنوانه)ا) 

العالية 28999 املحلد0ة املغرب.

السيد 0اسين حازم ح عنوانه)ا) 

براون تريل بيدفورد  7612    37 6

بيدفورد الوال0ات املتحد7 االمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عسل  عبدالصلد  السيد 

 261 رقم  اوريد7  درب  عنوانه)ا) 

العالية 28999 املحلد0ة املغرب

السيد 0اسين حازم ح عنوانه)ا) 

براون تريل بيدفورد  7612    37 6

بيدفورد الوال0ات املتحد7 االمريكية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  باملحلد0ة   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 686 .

777I

بروفيد جدمات متعدد7 ش.م.م ش و

 ETS OBAYDA IBNO EL

JARRAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

بروفيد جدمات متعدد7 ش.م.م 

ش و

شارع محلد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93171، 

تطوان املغرب

 ETS OBAYDA IBNO EL JARRAH

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

محلد بنونة زنقة حسن شقور رقم 

 TETOUAN 93171 1   تطوان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  567

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  1  دآنبف  املؤرخ في 

 ETS OBAYDA IBNO EL JARRAH

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد بنونة زنقة حسن شقور رقم 

 TETOUAN  93171 تطوان     1 

املغرب نتيجة لركود القطاع .

و عين:

و  بويسف  عثلان   السيد)7) 

  35 رقم  زهر  ابن  شارع  عنوانه)ا) 

 (7( تطوان املغرب كلصفي   93171

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 دآنبف    1 بتاريخ 

محلد بنونة زنقة حسن شقور رقم 

 1   تطوان 93171 تطوان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

22 دآنبف  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6255.

775I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

DK.ORZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7 دادس 

الطابق االول ورزازات، 75111، 

ورزازات املغرب

DK.ORZ SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 22 

B حي سيدي حسا0ن  - 75111 

ورزازات  املغرب .

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1665

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 0نا0ر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 - حسا0ن   سيدي  حي   B  22 »رقم 

»رقم  إلى   « املغرب  ورزازات    75111

 75111  - حي سيدي حسا0ن    B 22

ورزازات   املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 63.

776I

Audit & Analyse

 WORLD PRESSE

ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

Audit & Analyse

 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،

90000، Tanger Maroc

  WORLD PRESSE ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
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 Lot 43B, وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 zone franche d’exportation -

91111 طنجة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  35

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

كلسيف   BENJEDDOU Hicham

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 682.

777I

TCJ CONSEIL

BRAMOH CARS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT HAY

 SALAM AV 20 AOUT SALE ،

11140، SALE MAROC

BRAMOH CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 MC2  وعنوان مقرها اإلآتلاعي

سكتور A شارع دال الياقوت   حي 

الرحلة  - 171   سال املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8569

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«791.111.  درهم» أي من »1.111  

عن  درهم»    .511.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 35772.

778I

fiduciairelaperformance

IMO  نزول
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

نزول  IMO شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 

5 الطابق 3 علار7 3  شارع ابوا علي 

بن رحال املد0نة الجد0د7  مكناس - 

meknes 51111 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

نزول    : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMO

التفويج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
العقاري

استاآار العقارات..

عنوان املقر االآتلاعي : شقة رقم 

5 الطابق 3 علار7 3  شارع ابوا علي 

 - بن رحال املد0نة الجد0د7  مكناس 

meknes 51111 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

  1.111   : محلد  النكر  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.111   : السيد اكريويل ادريس 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.111   : سعد  اكريويل  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 2.111   : السيد اكريويل 0اسين 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : السيد7 اكريويل اسية 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 لحلودي لطيفة :  2.111 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : السيد7 اكريويل سلية 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  النكر  السيد 

تجزئة عين الحيا7 2 رقم 97 سخيفات 

2151  سخيفات املغرب.

السيد اكريويل ادريس عنوانه)ا) 

ويسالن  رقم    الجد0د  الشارع 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  سعد  اكريويل  السيد 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب.

السيد اكريويل 0اسين عنوانه)ا) 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب.

السيد7 اكريويل اسية عنوانه)ا) 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب.

السيد7 اكريويل سلية عنوانه)ا) 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب.

السيد7 لحلودي لطيفة عنوانه)ا) 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اكريويل محلد عنوانه)ا) 

رقم  1 الحي الجد0د ويسالن 51111 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   13 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 23 7.

779I

مكتب التوتيق

H&K
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب التوتيق

اقامة 0اسلينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء، 11 21، الدار البيضاء 

املغرب

H&K  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 8 ، زنقة 

الجياللي الغافيفي، عين السبع، الحي 

املحلدي، الدار البيضاء. - 21251 

الدار البيضاء املغرب .

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الشريك  قرار  بلقت�سى 

 21 7 نونبف   19 في  املؤرخ  الوحيد 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

من  أي  درهم»   511.111« قدره 

«6.151.111 درهم» إلى »6.551.111 

مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 7 21 تحت رقم 11651867.

781I

لوكسر للحسابات

بركسمت االطلس
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

لوكسر للحسابات

 7 شارع بركان الطابق الثاني رقم 7 

، 61111، وآد7 املغرب

بركسلت االطلس شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 0وآد زنقة 

اطلس رقم 27  مكرر  - 61111 

وآد7 املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 26 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 أكتوبر    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماني  امينة    (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 

الخالق ماني بتاريخ 5  أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

نونبف   15 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 2551.

78 I

W.B IMMO

دوبل في بي إيمو
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

W.B IMMO

تقاطع شارع الجيش امللكي و شارع 

األلزاس الطابق 3 املكتب رقم 2  ، 

MAROC 28999، املحلد0ة

دوبل في بي إ0لو شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تقاطع 

شارع الجيش امللكي و شارع األلزاس 

الطابق 3 املكتب رقم 2    - 28999 

املحلد0ة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26853

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 0نا0ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : دوبل في 

بي إ0لو.
مقاول    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقارات

التجارية  العلليات  كل  وعلوما 

ما  آليع  و  املالية  و  الصناعية  و 

0تعلق بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 
بالنشاط املزاول

تقاطع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع الجيش امللكي و شارع األلزاس 

الطابق 3 املكتب رقم 2    - 28999 

املحلد0ة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد برنارد ميشال ويرارد :  11  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ويرارد  ميشال  برنارد  السيد 

 6611 ماغيف0ت   511 عنوانه)ا) 

باستون بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ويرارد  ميشال  برنارد  السيد 

 6611 ماغيف0ت   511 عنوانه)ا) 

باستون بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية باملحلد0ة  بتاريخ 16 0نا0ر 

 212 تحت رقم 25.

782I

STE FIDMEK

FRERE AMEZIANE F ET L
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

FRERE AMEZIANE F ET L شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الدالية ا0ت يعزم اكوراي الحاآب - 

151 5 اكوراي  املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5215 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FRERE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AMEZIANE F ET L
غرض الشركة بإ0جاز : -استغالل 

الفالحي
-تاآر في الخضر و الفواكه.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الدالية ا0ت يعزم اكوراي الحاآب - 

151 5 اكوراي  املللكة املغربية.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شفيق امزيان :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد آلال امزيان :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امزيان  شفيق  السيد 
اكوراي  يعزم  ا0ت  الدالية  تجزئة 
املللكة  اكوراي   5 151 الحاآب 

املغربية.
عنوانه)ا)  امزيان  آلال  السيد 
اكوراي  يعزم  ا0ت  الدالية  تجزئة 
املللكة  اكوراي   5 151 الحاآب 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  امزيان  شفيق  السيد 
اكوراي  يعزم  ا0ت  الدالية  تجزئة 
املللكة  اكوراي   5 151 الحاآب 

املغربية

عنوانه)ا)  امزيان  آلال  السيد 

اكوراي  يعزم  ا0ت  الدالية  تجزئة 

املللكة  اكوراي   5 151 الحاآب 

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 716.

783I

GENERATION CONSEIL

جيو فور نت

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تغييف نشاط الشركة

GENERATION CONSEIL

 33AVENUE HASSAN SEGHIR

 CASABLANCA ،21111 ، 8-B7

MAROC

آيو فور نت شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 75، شارع 

أنفا ،زنقة كلو بروفونس الطابق 

7 رقم B7 الدار البيضاء  - 21111 

الدار البيضاء  املغرب.

تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.383735

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغييف   2121 شتنبف   27 املؤرخ في 

»ـ تركيبات تقنية  نشاط الشركة من 

مختلفة.

تاآر مستورد.» إلى »ـ بيع وتركيب 

تحد0د  ومعدات  أنظلة  وإصالح 

املوقع الجغرافي.

البفمجيات  وصيانة  وبيع  تطوير 

وتطبيقات تحد0د املوقع الجغرافي.

تحد0د  منصات  وتشغيل  إنشاء 

املوقع الجغرافي.

االستيفاد  علليات  آليع 

تحد0د  بأنشطة  املتعلقة  والتصد0ر 

املوقع الجغرافي.
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معامالت  أي  أعم،  وبصور7  ـ 

تجارية أو صناعية أو مالية أو منقولة 

أو  مباشر  بشكل  تتعلق  عقارية  أو 

أعاله  املذكور7  باألشياء  مباشر  غيف 

أو من املحتلل أن تعزز تحقيقها أو 

تطويرها.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم  75382.

787I

 Groupe Growth de Conseil et des

Investissements

EDITBOOK

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 Groupe Growth de Conseil et

des Investissements

 AVENUE Al Abtal N° 4 Agdal , 5

Rabat ، 10000، الرباط املغرب

EDITBOOK شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

األبطال، رقم 5  شقة 7 أكدال 

شارع األبطال، رقم 5  شقة 7 

أكدال 1191  الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29919

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  19 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    EDITBOOK

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

  5 رقم  األبطال،  شارع  اإلآتلاعي 

شقة 7 أكدال شارع األبطال، رقم 5  

شقة 7 أكدال 1191  الرباط املغرب 

نتيجة ل :  قرار الشركاء.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أكدال   7 شقة    5 رقم  األبطال، 

املغرب 1191  الرباط املغرب. 

و عين:

السيد)7) موحسين   الحجراوي و 
عنوانه)ا) قطاع 6  زنقة االس بلوك 

ج رقم 1  حي الرياض 11 1  الرباط 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شارع األبطال، رقم 5  شقة 7 أكدال 

الرباط  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1776  .

785I

 ميلتي فود كروب ش م

TOTAL BUILDING
إعالن متعدد القرارات

ميلتي فود كروب ش م

26 شارع مرس السلطان   طابق   
رقم3 سيدي بليوط ، 31 21، الدار 

البيضاء املغرب

TOTAL BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي:  26  محج 

مرس السلطان الطابق االول رقم 3 

- 31 21 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76759 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 نونبف   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

توسيع الهدف االآتلاعي ليشلل 0يع 

شراء وتسييف املقاهي و املطاعم

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف حق االمضاء

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

من         7 و     7   ,  2 تغييف البنود 

القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

توسيع الهدف االآتلاعي

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي الى زاوية زنقة 

االفراني  يعلى  وابو  السا0ح  اميلة 

املعاريف الدار البيضاء

على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 

احد  بامضاء  الشركة  التزام  ما0لي: 

مدرائها

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761275.

786I

فيد0كوفات

دو موني كومباني ش.م.م. 

من شريك واحد

 THE MONY COMPANY   
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد0كوفات

الشقة ش  علار7 72 عللية العنبف 

2 املسيف7 2 مراكش ، 71 71، 

مراكش املغرب

دو موني كومباني ش.م.م. من شريك 

 THE MONY COMPANY   واحد

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 7 

املسيف7 الثانية حرف الباء مراكش - 

71 71 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : دو موني 
واحد    شريك  من  ش.م.م.  كومباني 
 THE MONY COMPANY SARL

.AU
تحويل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
االموال علي الصعيد الوطني والدولي 
الفاتورات والخدمات  قيام باداء 

االجري.
 7 7  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  املسيف7 الثانية حرف الباء 

71 71 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : امنة  بنحلز7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امنة  بنحلز7  السيد7 
الباء  حرف  الثانية  املسيف7   7 7

مراكش 71 71 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  امنة  بنحلز7  السيد7 
الباء  حرف  الثانية  املسيف7   7 7

مراكش 71 71 مراكش املغرب
القانوني  اإل0داع  تم 
بلراكش   التجارية  باملحكلة 
تحت  0نا0ر  212    9 بتاريخ 
     M01_21_2248012 رقم 

. /212 /D.A.C.E
787I

اتلصنع اتلغربي للصابون

موروكان صوب فاكتوري
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة
اتلصنع اتلغربي للصابون

38 اتلنطقة اتصناعية داربوعز7 7 
 ،rue mohamed smiha، 20000

الدارالبيضاء الدارالبيضاء
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موروكان صوب فاكتوري شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 38 

التجزئة الصناعية دار بوعز7 - 2131 

الداالبيضاء الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

377513

  7 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   21 7 فبفا0ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

موروكان صوب فاكتوري.

تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

ومشتقاتهلا  وشامبوان  الصابون 

للفنادق وكدلك ادوات النظافة

 38  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

التجزئة الصناعية دار بوعز7 - 2131 

الداالبيضاء الدارالبيضاء.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 75   : هشام  املجدوب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 75   : مهدي  املجدوب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 املجدوب كنز7 :  75 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 75   : 0اسلين  السيد7 املجدوب 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املجدوب مهدي عنوانه)ا) 

 21 51 كاليفورنيا  العز  تجزئة   53

الداالبيضاء الداالبيضاء.

السيد املجدوب هشام عنوانه)ا) 

 21 51 كاليفورنيا  العز  تجزئة   53

الداالبيضاء الداالبيضاء.

السيد7 املجدوب كنز7 عنوانه)ا) 

 21 51 كاليفورنيا  العز  تجزئة   53

الداالبيضاء الداالبيضاء.

0اسلين  املجدوب  السيد7 

تجزئة العز كاليفورنيا   53 عنوانه)ا) 

51 21 الداالبيضاء الداالبيضاء.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املجدوب محلد عنوانه)ا) 

 21 51 كاليفورنيا  العز  تجزئة   53

الدارالبيضاء الدارالبيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 7 21 تحت رقم 9367.

788I

NEO DENIM

VIRMOUSIL MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدود7

استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بالجريد7 

الرسلية

VIRMOUSIL MAROC

 2 شارع الـلتنبـي طنجة مكتب 

الـلراسلة عند »مغرب تنسيق»  2 

شارع الـلتنبـي، طنجة، 91131، 

طنـجـة الـلغرب

VIRMOUSIL MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 وعنوان مقرها اإلآتلاعي الـلنطقة 

الحـر7 للتصد0ر بطنجة إ0لو 23 

قطعة رقم 3 - 91191 طنجة 

الـلغرب.

بالجريد7  وقع  جطٍإ  إستدراك 

بتاريخ      5589 عدد  الرسلية 

دآنبف 9 21.

عباد  توفيق  السيد   : من  بدال 

األندل�سي

0قرأ : السيد توفيق عباد أندل�سي

الباقي بدون تغييف.

789I

NEO DENIM

EXATEX

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

EXATEX

6  شارع األنطاكي الطابق األول 

شقة رقم 5  مكتب الـلراسلة عند 

»مغرب تنسيق»  2 شارع الـلتنبـي، 

طنجة، 91121، طنـجـة الـلغرب

EXATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6  شارع 

األنطاكي الطابق األولشقة رقم 5  - 

91111 طنجة الـلغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21597

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  7  غشت  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 رأسلالها  مبلغ    EXATEX

  6 اإلآتلاعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع األنطاكي الطابق األولشقة رقم 

5  - 91111 طنجة الـلغرب نتيجة ل 

: توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 6  شارع 

 -   5 األنطاكي الطابق األولشقة رقم 

91111 طنجـة املغرب. 

و عين:

السيد)7) ربيع  أربعين و عنوانه)ا) 

 91131 املتحد7  الوال0ات  شارع   77

طنجة املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

مغرب   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تنسيق ،  2 شارع املتنبي طنجة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

شتنبف    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 233869.

791I

NEO DENIM

FILIATEX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FILIATEX

6  شارع األنطاكي الطابق األول 

شقة رقم 5  مكتب الـلراسلة عند 

»مغرب تنسيق»  2 شارع الـلتنبـي، 

طنجة، 91121، طنـجـة الـلغرب

FILIATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6  شارع 

األنطاكي الطابق األول شقة رقم 5  

- 91131 طنجة الـلغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3725 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  8  غشت  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 مبلغ رأسلالها    FILIATEX

  6 اإلآتلاعي  درهم وعنوان مقرها 

شقة  األول  الطابق  األنطاكي  شارع 

الـلغرب  طنجة   91131  -   5 رقم 

نتيجة ل : توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 6  شارع 

األنطاكي الطابق األول شقة رقم 5  - 

91111 طنجـة املغرب. 

و عين:

و  أربعين  هشام   السيد)7) 

عنوانه)ا) 77 شارع الوال0ات املتحد7 

 (7( املغرب كلصفي  طنجة   91131

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

مغرب   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تنسيق،  2 شارع الـلتنبـي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

شتنبف    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 233868.

79 I
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FLASH ECONOMIE

MIDAN
إعالن متعدد القرارات

MIDAN

شركة ذات مسؤولية محدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي :  256 حي 

صوفيا الورد7 – مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري 

89927

العام  الجلع  بلقت�سى   .I

  921 االستثنائي املؤرخ في    نونبف 

, قرر ما 0لي:

 . تحويل املقر االآتلاعي للشركة  

للعنوان التالي :

الشتوي,  الحي  السفلي  الطابق 

مرا  - السادس  محلد  شارع 

كش                                                                                                                                                                                                                                                              

2.عالمة التسجيل:

    عالمة تجارية أو عالمة جدماتية 

مسجلة بتاريخ 8 15/21/ 2.

 Mazar Cuisine :االسم التجاري 

Libanaise
 رقم املاركة: 97761 

نوع العالمة التجارية: فئة
رقم املنشور: 8 2/21 

MIDAN :الحامل 

تقد0م  )جدمات   73 التصنيف:   

الطعام )طعام، سكن مؤقت، جدمة 

جدمات  ذاتية،  جدمات  مطعم، 

مطاعم الوآبات الخفيفة، جدمات 

تقد0م الطعام).

التعد0ل القانوني املتفتب        .3

على ذلك.

القانوني  اإل0داع  تم   .II

بتاريخ   التجارية بلراكش   باملحكلة  

27/19/2121تحت رقم 5933.

792I

FLASH ECONOMIE

ANNAF & CO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«ANNAF & CO «

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي : 375 

املسار طريق آسفي - مراكش.

رقم التقييد في السجل التجاري 

 18 53:

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعداد القانون    2121 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل   

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية   

 : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

ANNAF & CO

تاآر  بإ0جاز:  الشركة  غرض 

 ، آاهز7  مالبس  تاآر  مالبس، 

؛  والتصد0ر  باالستيفاد  0قوم  تاآر 

مهرآانات فنون األداء الريادي.

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان   

املسار طريق اسفي – مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7   

الشركة: 99 سنة.

0بلغ     : الشركة  رأسلال  مبلغ   

10.000,00درهم  رأس مال الشركة  

سهم بقيلة      11 وهي مقسلة إلى  

مرقلة   ، منها  لكل  درهم    11.11

وتخصص لللساهم   ، إلى11   من   

 Zoh Abraham السيد  الوحيد 

Freddy MOMINE

 Zoh السيد    : الشركة  مسيف   

 Abraham Freddy MOMINE

مزداد بتاريخ  993 / 28/1 , الحامل 

و     21AC56561 لجواز السفر رقم 

القاطن  ب الساحل العاج.

القانوني  اإل0داع  تم   .II

بتاريخ  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

2121/  /7  تحت رقم 7223   .

793I

FLASH ECONOMIE

KANI & SONS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

«KANI & SONS «

شركة ذات مسؤولية محدود7

375 , املسار طريق آسفي – مراكش

  183  رقم التقييد في السجل 

التجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

مراكش بَتاريخ 12  أكتوبر 2121؛ تم 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة    : الشركة  شكل   

مسؤولية محدود7.

  KANI & SONS :تسلية الشركة  

:استيفاد و  غرض الشركة بإ0جاز 

تصد0ر مواد غدائية.

 ,  375  : االآتلاعي  املقر  عنوان   

املسار طريق آسفي – مراكش

أآلها  من  تأسست  التي  املد7    

الشركة:  99 سنة

   1.111   :  مبلغ رأسلال الشركة 

درهم            

  الحصص العينية :  11  حصة

الشخصية  الشركاء  أسلاء   

والعائلية وعناوينهم:

· السيد Baka KANI,, املزداد سنة 

979 /2 /5 , الحامل لجواز السفر 

EP761177 رقم

 Berthe Françoise السيد7   

 ,17/16/ 961 املزداد7 سنة   ,KANI

رقم  السفر  لجواز  الحاملة 

.EM911597

 ,Mukenyi KABEYA السيد    

الحامل   ,26/17/ 988 املزداد سنة 

,  EN796872 لجواز السفر رقم

توزيع األنصبة على الشركاء :

 :Baka KANI  السيد      . 

31  حصة  

 : Mukenyi KABEYA 2.      السيد

31  حصة

 Berthe Françoise  73.      السيد

KANI : 40 حصة

السيد7   الشركة:  مسيف7  اسم    

Berthe Françoise KANI

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ   بلراكش  التجارية  

2121/  /7  تحت رقم 73393  .

797I

FLASH ECONOMIE

ATLAS TRADE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

«ATLAS TRADE SOLUTIONS «

شركة ذات مسؤولية محدود7

375 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

 17113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم  2121؛  شتنبف  مراكش بَتاريخ    

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:   vشكل 

مسؤولية محدود7.

 ATLAS TRADE    :تسلية الشركة

SOLUTIONS

غرض الشركة بإ0جاز: تاآر 0قوم 

)املنتجات  والتصد0ر  باالستيفاد 

الغذائية وغيف الغذائية).

 375  : االآتلاعي  املقر  عنوان   

املسار طريق آسفي - مراكش.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7    

الشركة:  99 سنة

   1.111   : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم

الحصص العينية :  11  حصة

الشخصية  الشركاء  أسلاء   

والعائلية وعناوينهم:

  السيد ادم املريبط , املزداد سنة 

للبطاقة  الحامل   ,13/15/ 991

, و القاطن    EE371391الوطنية رقم

تاركة    58 بتجزئة رياض آوهر رقم 

- مراكش.
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سنة  املزداد  حنين,  طه  السيد   ·

للبطاقة  الحامل   ,17/17/ 991

الوطنية رقم  EE7 751  , و القاطن 

 - امرشيش   58 بتجزئة القصور رقم 

مراكش.

 توزيع األنصبة على الشركاء :

 . السيد ادم املريبط: 51  حصة  

2. السيد طه حنين: 51 حصة  

السيد ادم   : اسم مسيف الشركة   

املريبط .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ   بلراكش  التجارية  

1/2121 /17تحت رقم 6177  

795I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

ايزي جرين
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

ا0زي آرين  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 7 - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

583 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ا0زي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

آرين .

مكتب   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الدراسات.

عنوان املقر االآتلاعي : 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

القنيطر7    7111  -  7 رقم  العزيز 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : فائز7   علوي  طاهري  السيد7 

251 حصة بقيلة 251 درهم للحصة 

السيد الصادقي وائل :  251 حصة 

بقيلة 251 درهم للحصة .

السيد اال0وبي جالد :  251 حصة 

بقيلة 251 درهم للحصة .

 251   : آلال   اصبان  السيد 

حصة بقيلة 251 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فائز7   علوي  طاهري  السيد7 

ح ي م    72 حي املنزه رقم  عنوانه)ا) 

11 1  الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  وائل  الصادقي  السيد 

زنقة لوبيفيا   9 اقامة االرشاد شقة 

حي الرياض  11 1  الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  جالد  اال0وبي  السيد 

حي الفرح مريرت    661 رقم  زنقة  3 

51311 مريرت   املغرب.

عنوانه)ا)  آلال  اصبان  السيد 

سوق السبت   15 حي التقدم الزنقة 

اوالد النلة  11 1  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

فائز7   علوي  طاهري  السيد7 

ح ي م    72 حي املنزه رقم  عنوانه)ا) 

11 1  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.

796I

Advance Center

A+TRAITEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

A+TRAITEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 36 شارع 

ابطال تقاطع ام الربيع علار7 3  

الطابق 7 اكدال الرباط - 11 1  

الرباط املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  6897

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الربيع  ام  تقاطع  ابطال  شارع   36»

الرباط  اكدال   7 الطابق    3 علار7 

»فيال  إلى  الرباط املغرب»    1 11  -

9ك7 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 11 1  الرباط  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   31 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 6 198 .

797I

nador conseil sarl au

NOVA-PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

NOVA-PARTS  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

اعكاون بني شيكر الناظور - 62111 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 35 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 0نا0ر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. NOVA-PARTS

-استيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

للسيارات  الغيار  قطع  تصد0ر  و 

انتاج  السيارات-  -تجليع قطع غيار 

و تعبئة قنينات سائل تبف0د راد0اتور 
املحركات  تشحيم  زيوت  السيارات، 

ومنتجات الصيانة -استيفاد و تصد0ر 

مواد البناء .

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 62111  - اعكاون بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد عزوز حسن 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد عزوز عبد الرفيق  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزوز حسن عنوانه)ا) ا0ت 

عي�سى براقة  62111 الناظور املغرب.

الرفيق   عبد  عزوز  السيد 

عنوانه)ا) دوار تيزا بني شيكر 62111 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد بودحو سفيان  

 62111 براقة    احفطال0ن  حي 

الناظور املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 0نا0ر 

 212 تحت رقم 67.

798I

SOCIETE ZITANE TRAVAUX

SOCIETE ZITANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

SOCIETE ZITANE TRAVAUX

 DOUAR MOUARAA RMEL BP

92052 ، 50، العوامر7 املغرب

 SOCIETE ZITANE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار بناند7 

قياد7 سيدي سالمة قصر بجيف إطار 

اللوكوس  - 51 92 القصر الكبيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ZITANE TRAVAUX

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء

أعلال مختلفة

منتجات  آليع  وتسويق  إنتاج 

البناء.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

قصر  سالمة  سيدي  قياد7  بناند7 

بجيف إطار اللوكوس  - 51 92 القصر 

الكبيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جالد زيطان :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد محلد زيطان :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيطان  جالد  السيد 

العوامر7  املاء  دوار والد حلو سليد 

92152 القصر الكبيف املغرب.

السيد محلد زيطان عنوانه)ا) حي 

 92111   1 النصر رقم  إقامة  املنزه 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زيطان  جالد  السيد 

العوامر7  املاء  دوار والد حلو سليد 

92152 القصر الكبيف املغرب

السيد محلد زيطان عنوانه)ا) حي 

 92111   1 النصر رقم  إقامة  املنزه 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 23 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

أكتوبر 2121 تحت رقم 516.

799I

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـر7 املركزىة

LA MINIERE CORP

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـر7 املركزىة

8  شـارع بـور سـعـيـد ، 61111، 

OUJDA MAROC

LA MINIERE CORP شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي     2ف  

تجزئة املوقف العونية - 6111 

وآد7 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبف   25 املؤرخ في 
 LA شركة ذات املسؤولية املحدود7 
رأسلالها  مبلغ    MINIERE CORP
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
تجزئة املوقف  2ف   اإلآتلاعي     
العونية - 6111 وآد7 املغرب نتيجة 

ل : انعدام النشاط.
ف     2 و حدد مقر التصفية ب 
 61111  - العونية  املوقف  تجزئة 

وآد7 املغرب. 
و عين:

السيد)7) اسلاعيل  القرعوني  و 
 7131 تليتيلتي   87زنقة  عنوانه)ا) 

لياج بلجكا كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم  23.

811I

ACCOMPT CONSULTING

 QUALITE TRANSPORT ET
CONSTRUCTION MA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 QUALITE TRANSPORT ET

CONSTRUCTION MA شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : تجزئة 
صهب الخيل رقم 283 وآد7 - 

61111 وآد7 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3 775

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21 9 أكتوبر   17 في  املؤرخ 
 QUALITE TRANSPORT ET حل 
CONSTRUCTION MA شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
283 وآد7  تجزئة صهب الخيل رقم 
- 61111 وآد7 املغرب نتيجة لغياب 

رأس املال.
و عين:

و  عامري  الحسن    السيد)7) 
الخيف  حي  العامري    حي  عنوانه)ا) 
  23111 بني مالل    3 الرقم  بلوك   
بني مالل املغرب كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي تجزئة   21 9 أكتوبر   17 بتاريخ 
 - وآد7   283 رقم  الخيل  صهب 

61111 وآد7 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   13 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9 21 تحت رقم 3596.
81 I

-Clear Accounting Network -SARL 

CASHSENDER
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

CASHSENDER شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
 RDC وعنوان مقرها اإلآتلاعي

  N°4476 HAY MOHAMMADI
 AGADIR 80000 AGADIR

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31987

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  17 شتنبف  املؤرخ في 
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املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    CASHSENDER

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

 RDC N°7776 HAY اإلآتلاعي 

 MOHAMMADI  AGADIR 81111

 Met  : نتيجة ل   AGADIR MAROC

.en liquidation volontaire

 RDC ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  N°7776 HAY MOHAMMADI

 AGADIR 81111 AGADIR

 .MAROC

و عين:

 AHMED  ABAHA السيد)7) 

 N° 7776 HAY عنوانه)ا)  و 

 MOHAMMADI 81111 AGADIR

MAROC كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

نونبف   15 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

2121 تحت رقم 96982.

812I

Société marocaine de révision des comptes

 CAPITAL SPORTS

ORGANIZATION
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 CAPITAL SPORTS

ORGANIZATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 37,زنقة 

آالل الد0ن السيوطي, حي راسين. - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2685  

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2121 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
ما0لي: تغييف املقر الرئي�سي للشركة الى 
شارع بئف انزران   281 العنوان التالي 

الدار البيضاء
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
في  للشركة  الرئي�سي  املقر  0تواآد 
شارع بئف انزران   281 العنوان التالي 

الدار البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم  75267.

813I

NEO DENIM

CHEZ RAIHANI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

CHEZ RAIHANI
1  شارع  أحلد شوقي طنجة مكتب 
الـلراسلة عند »مغرب تنسيق»  2 
شارع الـلتنبـي، طنجة، 91121، 

طنـجـة الـلغرب
CHEZ RAIHANI  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  شارع 
أحـلد شوقي  - 91111 طنجة  

املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1633 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تم تعيين  7  شتنبف  املؤرخ في 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

الريحانـي كلال كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

أكتوبر   17 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2121 تحت رقم 237796.

817I

BENMAZ AFRIQUE SARL

BENMAZ AFRIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

BENMAZ AFRIQUE SARL

 hay el qods av el massira db 8

n°15 ouislane ، 50080، مكناس 

املغرب

BENMAZ AFRIQUE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

 HAY EL وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 QODS AV EL MASSIRA DB 8 N

 15 OUISLANE - 50080 MEKNES

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BENMAZ AFRIQUE SARL

 IMPORT : غرض الشركة بإ0جاز

.EXPORT NEGOCE

 HAY EL  : عنوان املقر االآتلاعي 

 QODS AV EL MASSIRA DB 8 N

  5 OUISLANE - 51181 MEKNES

.MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  SOUFIANE BENDIAB : السيد 

911 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

 OUSSAMA EL السيد 

KHROUFI :  100 حصة بقيلة 11  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 SOUFIANE BENDIAB السيد 

 IMM KHAWLA AV  27 عنوانه)ا) 

 ESSAADIYINE  51121 MEKNES

.MAROC

 OUSSAMA EL السيد 

 NR 17 عنوانه)ا)   KHROUFI

 RESIDENCE EL OUAFAE QU

 BIR ANZARANE  53000 IFRANE

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 OUSSAMA EL السيد 

 NR 17 عنوانه)ا)   KHROUFI

 RESIDENCE EL OUAFAE QU

 BIR ANZARANE  53000 IFRANE

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية بلكناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

815I

cabinet comptable chtioui

اشتيك اموبيلي
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل 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

اشتيك اموبيلي شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 19  

مجلوعة اطاع هللا  - 51 92 القصر 

الكبيف املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 267

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 0ونيو   29 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد اشتيك اموبيلي  مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي 19  مجلوعة اطاع 

القصر الكبيف املغرب   92 51  - هللا  

نتيجة ل : ازمة القطاع.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 92 51  - مكرر   7 رقم  تللساني 

القصر الكبيف املغرب. 

و عين:

و  الشتيوي  فؤاد   السيد)7) 

 7 رقم  تللساني  شارع  عنوانه)ا) 

املغرب  الكبيف  القصر   92 51 مكرر 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم   .

816I

سوس لللحاسبة

SOCIETE KACIMI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

سوس لللحاسبة

رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 

رقم KENITRA ، 7121 ، 2 املغرب

 SOCIETE KACIMI BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 652  

تجزئة الوفاء - 7151  القنيطر7 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 187

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

  7151  - تجزئة الوفاء    652 »رقم 
رقم   27 »زنقة  إلى  القنيطر7 املغرب» 

663 حي اال رشاد الساكنية - 7151  

القنيطر7  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81887.

817I

cabinet comptable chtioui

5 اكيبمون
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل 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

5 اكيبلون شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

21 غشت الطابق التاني رقم    - 

51 92 القصر الكبيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 129

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  22 دآنبف  املؤرخ في 

 5 املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  1.111 رأسلالها  مبلغ  اكيبلون  

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

 - رقم     التاني  الطابق  غشت   21

القصر الكبيف املغرب نتيجة   92 51

ل : ازمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب شارع 21 

غشت الطابق التاني رقم    - 51 92 

القصر الكبيف املغرب. 

و عين:
و  الشثيوي  فؤاد    السيد)7) 
 7 رقم  التللساني  شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  الكبيف  القصر   92 51 مكرر 

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 17 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

0نا0ر  212 تحت رقم 15.
819I

سوس لللحاسبة

SOCIETE KACIMI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ، 7121 ، 2 املغرب
 SOCIETE KACIMI BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي زنقة 27 
رقم 663 حي اال رشاد الساكنية - 

7151  القنيطر7 املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 187

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغييف   2121 29 دآنبف  املؤرخ في 
 marchand« من  الشركة  نشاط 

importateur
 Négociant                     

 Marchand de droguerie
إلى   «  commun en détail

Marchand importateur»
Négociant

 Nettoyage des devantures,
.«magasins, appartement

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 7  0نا0ر 

 212 تحت رقم 81887.
8 1I

AC CONSEIL

اكسبير امبخمغي

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AC CONSEIL

زنقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اشرف الطابق الخامس مكتب رقم 

 7 املد0نة الجد0د7 فاس ، 31111، 

فاس املغرب

اكسبيف امبخلغي شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 28 زنقة 

كولونيا طريق صفرو فاس 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : اكسبيف 

امبخلغي.

غرض الشركة بإ0جاز : مطبعة.

زنقة   28  : عنوان املقر االآتلاعي 

 31111 فاس  كولونيا طريق صفرو 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : التيالي  امل  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 امل التيالي عنوانه)ا) فيال 
76 بلوك س زهر7 املدائن  طريق عين 

الشقف فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
اتا�سي  العزيز  عبد  السيد 
زهر7  س  بلوك   76 فيال  عنوانه)ا) 
فاس  الشقف  عين  طريق  املدائن  

31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 27 .

8  I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET «
 SERVICES « SARL par Abr

« «S2S
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
 SUPPORT SYSTEMES ET «

 « SERVICES « SARL par Abr «S2S
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 18  زنقة 
رحال بن أحلد حي فلسطين الطابق 

3 الشقة رقم 9 الدار البيضاء 
21311 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 28157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  فبفا0ر 1 21 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
زنقة رحال بن أحلد حي    18« من 
 9 رقم  الشقة   3 الطابق  فلسطين 
21311 الدار البيضاء  الدار البيضاء 
باحلد  شارع  »زاوية  إلى  املغرب» 
  52 رقم  املحطة  حي  وسجللاسة 
21311 الدار البيضاء   الدار البيضاء 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 1 21 تحت رقم 5  351.

8 2I

مونيتيد

MED CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 2  

الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93111، تطوان املغرب

MED CREATION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املركز 
التجاري وال0ة صانطر الطابق االول 

رقم 3 تطوان. - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2838 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MED  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CREATION

: بيع املواد  غرض الشركة بإ0جاز 

واملعدات الطبية.

املركز   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
التجاري وال0ة صانطر الطابق االول 
تطوان   93111  - تطوان.   3 رقم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : ادويري  جولة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادويري  جولة  السيد7 
رقم     5 زنقة  مشلفن  آبل  شارع 

تطوان 93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  عامر  سعاد  السيد7 
مكناس  ج  م  الزهور  تجزئة     6

51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
25 دآنبف  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6281/21.

8 3I

STE ANGLE DE GESTION SARL

NAKHELI FOODS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب
NAKHELI FOODS شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي صف 

الحلام الفوقي شارع 8  رقم 71 - 
93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAKHELI FOODS

و  بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املواد  و  التوابل  تصد0ر  و  استفاد 

الغدائية.

صف   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 -  71 رقم    8 الفوقي شارع  الحلام 

93111 تطوان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : النخلي  سالم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سالم النخلي عنوانه)ا) حي 

 33 ملر  املخازن  واد  شارع  املحيط 

93211 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سالم النخلي عنوانه)ا) حي 

 33 ملر  املخازن  واد  شارع  املحيط 

93211 الفنيدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 16 .

8 7I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET «
 SERVICES « SARL par Abr

« «S2S
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 SUPPORT SYSTEMES ET «

 « SERVICES « SARL par Abr «S2S

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 زاوية 
زنقة أسامة ابن زيد وزنقة أوفيفن 

الطابق   معاريف - الدار البيضاء 

21331 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

. 28157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 0نا0ر 2115 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

«75 زاوية زنقة أسامة ابن زيد وزنقة 

الدار   - معاريف  الطابق    أوفيفن 

البيضاء  الدار   21331 البيضاء 

  18 الرداد،  »إقامة  إلى  املغرب» 
رحال بن أحلد حي فلسطين  زنقة  

الطابق 3 الشقة رقم 9 الدار البيضاء 

21311 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفا0ر 2115 تحت رقم 261127.

8 5I

HIGH EDGE CONSULTING

TOP MARTIL CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

TOP MARTIL CAR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع املنزه 

اقامة الشروق الرقم 8 حي احريق  - 

51 93 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TOP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARTIL CAR
تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
حي   8 الرقم  الشروق  اقامة  املنزه 

احريق  - 51 93 مرتيل املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد7 اسية الزريكة  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 اسية الزريكة  عنوانه)ا) 
 5 6 رقم  حي احريق شارع املنزه زنقة 

ط   شقة 2 51 93 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
جرشيش  شيلاء  السيد7 
عنوانه)ا) شارع بو عبيد ابن الجراح 
زنقة 7  رقم 7 93111 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
22 دآنبف  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6276.
8 6I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SCRAB FISH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب

SCRAB FISH شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
أحلد الحريزي تجزئة التلسلاني 

رقم 6 - 93111 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2815 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صد0ق الشلح   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 

االله القرع بتاريخ 17 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    5 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 92.

8 8I

fidia audit

 PRO CLEANERS MAROC
بغو كلينر مروك

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani 21 

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

PRO CLEANERS MAROC بغو 

كلينف مروك شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  احلد 
املجاطي اقامة االلب الطابق االول 

رقم 8 املعارف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PRO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
كلينف  بغو   CLEANERS MAROC

مروك.
مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
والفنادق  الصناعي  التنظيف  في 
األسطح  ومعالجة  واملستشفيات 

والواآهات و التطهيف.
  3  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
احلد املجاطي اقامة االلب الطابق 
21111 الدار   - 8 املعارف  االول رقم 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كو�سي عبد الفتاح :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفتاح  عبد  كو�سي  السيد 
  6 رقم  السعاد7  تجزئة  عنوانه)ا) 
سدي معروف 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الفتاح  عبد  كو�سي  السيد 
  6 رقم  السعاد7  تجزئة  عنوانه)ا) 
سدي معروف 21111 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 775 76  .
821I

fidia audit

AGK PROCESS
 اج ك بغسس

إعالن متعدد القرارات

fidia audit
 rue mustapha el maani 21 

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc
AGK PROCESS اج ك بغسس 
»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»
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وعنوان مقرها االآتلاعي: 7  شارع 
يعقوب املنصور الطابق 3 املكتب 

6 7  شارع يعقوب املنصور الطابق 
3 املكتب 6 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.377317

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  23 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 
الفتاح  عبد  كو�سي  السيد  تفويت 
111  حصة  0للكها في  شركة اج ك 

بغسس الى السيد زين هشام
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
الىاقامة  االآتلاعى  املقر  تحويل 
 7 التاني رقم  الطابق   7 الحلد رقم 

زنقة النحاس نحوي املعاريف
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759662.

82 I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE ER RAJI ETUDE ET
REALISATION

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME  8

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE ER RAJI ETUDE ET

REALISATION شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 2   
 PLACE DE LA  KASBA OUJDA -

.60000 OUJDA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.21273

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 نونبف    1 في  املؤرخ 
 STE ER RAJI ETUDE ET حل 
ذات  شركة   REALISATION
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 
  1.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
   2 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
 PLACE DE LA  KASBA OUJDA
 - 61111 OUJDA MAROC
 la clôture définitive deل نتيجة 
 la liquidation et la radiation
 total de la ste du registre de

. commerce
و عين:

 mohamed  er-raji السيد)7) 
 oujda 60000 oujda عنوانه)ا)  و 

maroc كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
   2 وفي   2121 نونبف    1 بتاريخ 
 PLACE DE KASBAH OUJDA -

.61111 OUJDA MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   28 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 75 3.
822I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE DE RECHERCHE
 D›INVESTISSEMENT EN

EURO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DE RECHERCHE
 D›INVESTISSEMENT EN EURO

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 55  علار7 
آكار شارع محلد الخامس الطابق 
الخامس - 71111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68329
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2121 دآنبف   18 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 
 SOCIETE DE RECHERCHE
  D’INVESTISSEMENT EN EURO
درهم   10.000,00 رأسلالها  مبلغ 
55  علار7  وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
الطابق  الخامس  آكار شارع محلد 
املغرب  مراكش   71111  - الخامس 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 76 11  - سحيم  آلعة  الرزاقة  

اسفي املغرب. 
و عين:

 PATRICK   LEHUEDE (7(السيد
 Avenue Marie عنوانه)ا)  2  و 
 Louise   94210 LA VARENNE
 (7( ST HILAIRE FRANCE كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9712  .
823I

Société marocaine de révision des comptes

CAP AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

CAP AGRICOLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: حي 

بوركون زنقة ركراكة اقامة 

الكورنيش الشقة رقم   الطابق 

السفلي العلار7 2 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.398837

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

الرفع  الوحيد  الشريك  قرار  ما0لي: 

للشركة  االآتلاعي  الراسلال  من 

الى  ليفتفع  درهم   911.111 بلبلغ 

111.111.  درهم.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

قرار الشريك الوحيد تعد0ل الفصلين 

6 و7 من القانون االسا�سي.

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

قرار الشريك الوحيد تحد0ث القانون 

االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

اودع الشريك الوحيد السيد7 ابتسام 

اضرية مبلغ 111.111.  درهم نقد0ا .

على  0نص  الذي   :7 رقم  بند 

االآتلاعي  الراسلال  0حدد  ما0لي: 

الى  مقسلة  درهم    .111.111 في 

بقيلة  اآتلاعية   حصة    1.111

11  درهم لكل حصة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761979.

827I
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FATHICONSULTING

E.A FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FATHICONSULTING

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف ، 21111، 

CASABLANCA MAROC

E.A FOODS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

سلية ، إقامة شهرزد طابق 3 رقم 

22 ، النخيل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.735987

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  17 دآنبف  املؤرخ في 

 E.A شركة ذات املسؤولية املحدود7 

 511.111 رأسلالها  مبلغ    FOODS

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
رقم   3 إقامة شهرزد طابق   ، سلية 

22 ، النخيل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل :  حل الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   3 إقامة شهرزد طابق   ، سلية 

22 ، النخيل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)7) األمين   ستاوني بن عبد 

شارع موليار تقاطع  هللا و عنوانه)ا) 

اللطيف بن قدور طابق  شارع عبد 

5 شقة 1  حي لراسين 21111 الدار 

البيضاء املغرب كلصفي )7) للشركة.

و  العنبة  محلد    السيد)7) 

باها،  آ0ت  شارع    21 عنوانه)ا) 

املنظر الجليل شارع محلد الخامس  

 (7( الرباط املغرب كلصفي    11 1

للشركة.

السيد)7) مريم   العنبة و عنوانه)ا)  

الجليل  املنظر  باها،  آ0ت  شارع   21

شارع محلد الخامس  1 11  الرباط 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 8 5 76 .

826I

CANOCAF SARL

HANITRANS
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

HANITRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 

املسيف7 رقم 327 - 329 الطابق 

الخامس رقم 5 - 62111 الناظور  

املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 157 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 نونبف  املؤرخ في    

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 

االآتلـاعـية املقرر7 بتاريخ    نوفلبف 

2121 بين الساد7 حفطالوي محلد، 

زهري،  نجيلة  صالح،  حفطالوي 

حفطالوي فاطلة و حفطالوي مريم 

والسيد حفطالوي محلد  من آهة، 

)S2888 1) من آهة أجرى.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعيين مسيف آد0د للشركة

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر االآتلاعي للشركة 

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف نشاط 

قرار رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 

مالئلة النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي 0نص على   :7 و   6 بند رقم 

ما0لي: حفطالوي محلد )511 حصة 

اآتلاعية)، نجيلة زهري )87 حصة 

 56( حفطالوي فاطلة   ، اآتلاعية) 

مريم  حفطالوي  اآتلاعية)،  حصة 
حفطالوي  اآتلاعية)،  حصة   56(

اآتلاعية)  حصة    52( محلد 

حصة    52( صالح  وحفطالوي 

اآتلاعية)

على  0نص  الذي   : 6 رقم  بند 
زهري  نجيلة  السيد7  تعين  ما0لي: 

كلسيف7  وحيد7 للشركة

بند رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

بزياد7:  االآتلاعي  الهدف  تلد0د 

النقل الشخ�سي

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي:  

تحويل املقر االآتلاعي الى حي املطار 

تجزئة السعاد7، اقامة مريم رقم 2 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 نونبف 

2121 تحت رقم 3626.

828I

HIGH EDGE CONSULTING

ZONE COMMERCIALE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

ZONE COMMERCIALE شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  ملر 

الدكتور دواصر رقم 6 - 93111 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22873

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

 ZONE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    COMMERCIALE

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

الدكتور دواصر  ملر    1 اإلآتلاعي 
رقم 6 - 93111 تطوان املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الهدف االآتلاعي.

ملر    1 و حدد مقر التصفية ب 

 39111  -  6 رقم  دواصر  الدكتور 

تطوان املغرب. 

و عين:

و  العرو�سي  أسامة    السيد)7) 
  5 زنقة السيام الشقة   5 عنوانه)ا) 

الرباط املغرب    1161 د0ور الجامع 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 99.

829I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

3ALIM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING SARL

AU
شارع املشي�سي. الحي االداري 

ص.ب. رقم 93 ، 111 9، 

CHEFCHAOUEN املغرب

3ALIM شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز دار 

أقوباع   الجلاعة التفابية دردار7 

111 9 شفشاون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.3ALIM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

إنتاج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والقرميد,  واألآر  الخرسانية  الكتل 

دار الضيافة .

مركز   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الجلاعة التفابية دردار7  دار أقوباع   

111 9 شفشاون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : عادل  الزويني  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  الزويني  السيد 

 9 111 شارع املشي�سي الحي اإلداري 

شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عادل  الزويني  السيد 

 9 111 شارع املشي�سي الحي اإلداري 

شفشاون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 18 0نا0ر 

 212 تحت رقم  15/212.

831I

BUSINESS WAYS

RIAD KALILA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

RIAD KALILA شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي درب سنان 

’ رقم 65 و 66 ’ املواسين - 71111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 73 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 

رأسلالها  مبلغ    RIAD KALILA

مقرها  وعنوان  درهم    11.111
اإلآتلاعي درب سنان ’ رقم 65 و 66 

مراكش املغرب   71111  - املواسين   ’

نتيجة ل : حل ودي .

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املواسين   ’  66 و   65 رقم   ’ سنان 

املغرب 71111 مراكش املغرب. 

و عين:

   Michelle Joëlle السيد)7) 

و   HARMELLE usage PEYTAVI
عنوانه)ا) درب سنان ’ رقم 65 و 66 

املغرب  مراكش   71111 املواسين   ’

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9632  .

83 I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ALNITAK
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALNITAK »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: درب 

الجامع الكبيف رقم 8 حي السالم 

مراكش - 71111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92   

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 13 شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

مراكش  الى  االآتلاعي  املقر  تحويل 
رقم 57 مكرر درب زمران رقم 6

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
رفع رأسلال الشركة من 100000,00 

بزياد7   درهم   247000,00 الى  درهم 

1470000,00 درهم

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

في  للشركة  االآتلاعي  املقر  حدد 

زمران  درب  مكرر   57 رقم  مراكش 

مكتب رقم 6 

على  0نص  الذي   :7 رقم  بند 

في  الرأسلال االآتلاعي حدد  ما0لي: 

247000,00 درهم  مقسم الى 2771 

  11.11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 

مقسلة  الواحد7  للحصة  درهم 

 QUESNEL  : كالتالي  الشركاء  بين 

حصة   CEDRIC MICHEL : 815

 YANNICK NIZAN 840 اآتلاعية

 ORTEGA حصة اآتلاعية والسيد 

حصة   JEAN MARIE : 815

اآتلاعية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    9 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9666  .

832I

FLASH ECONOMIE

EX LOC3

شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

EX LOC3

شركة مساهلة، رأسلالها 

8.000.000,00 درهم

املقر الرئيس: 28، شارع كيندي - 

الدارالبيضاء 

السجل التجاري: 87.127  – 

التعريف الضريبي: 79775 71 

التعريف املوحد لللقاولة: 

111152667111192

نقل املقر الرئي�سي

أوال: بلوآب محضر الجلع العام 

دآنبف    8 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2121، قرر مساهلو شركة املساهلة 

الرئيس  املقر  نقل   «3 لوك  »إكس 

للشركة:

 - كيندي  شارع   ،28  : من 

الدارالبيضاء.

شارع   ،7 رقم  أسطا،  إلى   

املنطقة   ،8.5 كلم  الشفشاوني، 

 – البفنو�سي  الصناعية، 

الدارالبيضاء.  

تعد0ل  تم  لذلك،  تبعا  ثانيا: 

الفصل 7 من النظام األسا�سي »املقر 

الرئيس».

تم اإل0داع القانوني بكتابة  ثالثا: 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

0نا0ر    5 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

 212 تحت عدد 1 7 76.

للخالصة والتذكيف

الرئيس املد0ر العام

833I
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FINCOSA MARRAKECH

 BOULANGERIE PAIN

COMPLET

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وفا7 شريك

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية علار7 81  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 71111، مراكش 

املغرب

  BOULANGERIE PAIN COMPLET

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 66  

تجزئة الشرف منار 3  - 71111 

مراكش املغرب.

وفا7 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32259

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 دآنبف 2121 تم اإلعالم 

و  الصلت  رشيد7  الشريك  بوفا7 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

نونبف   21 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل األتي :

السيد)7) عبدهللا  الربعية  ،  271 

حصة .

 271   ، السيد)7) محلد الربعية  

حصة .

 271   ، سليف الربعية   السيد)7) 

حصة .

السيد)7) فاطلة الربعية  ،  35  

حصة .

  35   ، الربعية   رآاء  السيد)7) 

حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9529  .

835I

FINCOSA MARRAKECH

RITA AGRO SUD

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية علار7 81  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 71111، مراكش 

املغرب

RITA AGRO SUD شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 788 حي 

الصناعي سيدي غانم  - 71111 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9365

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

 RITA AGRO ذات الشريك الوحيد 

SUD  مبلغ رأسلالها 511.111 درهم 

حي   788 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

 71111  - غانم   سيدي  الصناعي 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط .

 788 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املغرب  غانم   سيدي  الصناعي  حي 

71111 مراكش املغرب. 

و عين:

اموروزو و  كيوسيب    السيد)7) 

طريق    3 كلم  بوسيالة  عنوانه)ا) 

فاس قياد7 الويدان  71111 مراكش 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

788 حي الصناعي سيدي غانم 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    3 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9725  .

836I

FINCOSA MARRAKECH

 MUSEE DU HAUT ATLAS
OCCIDENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
إضافة تسلية تجارية أو شعار 

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية علار7 81  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 71111، مراكش 
املغرب

 MUSEE DU HAUT ATLAS
OCCIDENTAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: ماريغا 
ويرغان دائر7 اسني اقليم الحوز  - 

71111 مراكش املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7 6 9
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 دآنبف    8 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
LE MUSEE DE MARRAKECH

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر    3 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9723  .

837I

FLASH ECONOMIE

POLLUCLEAN
إعالن متعدد القرارات

POLLUCLEAN Sarl  شركة
شركة ذات املسؤولية املحدود7
رأسلالها  9000000,00 درهم

توسيع نشاط الشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
7 /2 /2121 مسجل بالدار البيضاء 
 POLLUCLEAN شركة  شركاء  قرر 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها 9000000,00 درهم.

شارع   353 االآتلاعي  مقرها   

محلد الخامس الطابق 9 الشقة رقم 

7 الدار البيضاء ما 0لي:

توسيع نشاط الشركة
· تعد0ل النص رقم 3 من القانون 

األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل0داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت  بتاريخ  212/ 5/1   البيضاء 

رقم 395 76.  

838I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

KEPCO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم   بنا0ة 76.77 تجزئة املركز, 

شارع محلد الخامس ورزازات ، 

75111، ورزازات املغرب

KEPCO شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم   

بنا0ة 76.77 شارع محلد الخامس 

تجزئة املركز - 75111 ورزازات 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2587

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 دآنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

محلد  شارع   76.77 بنا0ة  »رقم   

 75111  - املركز  تجزئة  الخامس 

»دوار ا0ت عال  إلى  ورزازات املغرب» 

ميدلت    57375  - زا0د7  ميلون  او 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 2 .

839I
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ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

INDUSAC SARL
إعالن متعدد القرارات

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 N° 332, BD. BRAHIM

 ROUDANI, 5ÈME ÉTG, APT N°

 21, RÉS. RAYHANE, QUARTIER

 MAÂRIF, CASABLANCA ،

20330، Casablanca Maroc

INDUSAC SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: طريق 

ثانوية 19 ، كم 13,5، تجزئة 

3، بوسكور7، الدار البيضاء. - - 

بوسكور7، الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78 1 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  25 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

حصة مللوكة    .511 تفويت  ما0لي: 

إلى  زكور  بن  تريا  السيد7  من طرف 

السيد رشيد سالوي بتاريخ 1  دآنبف 

2121

على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  ما0لي: 

املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدود7 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد

على  0نص  الذي   :13 رقم  قرار 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  ما0لي: 

أي من  درهم   3.500.000،00 قدره 

)الرأسلال  درهم   3.000.000،00

 6.500.000،00 إلى  للشركة)  الحالي 

للشركة)  الجد0د  )الرأسلال  درهم 

د0ون  مع  مقاصة  إآراء  طريق  عن 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

تعد0ل و تتليم البند رقم 6

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تعد0ل و تتليم البند رقم 7

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761873.

87 I

FLASH ECONOMIE

MED TANKERS
إعالن متعدد القرارات

   MED TANKERS 

شركة ذات مسؤولية محدود7 

رأسلالها 11.111 .7 درهم

املقر الرئيس: 5، شارع 0وسف بن 

تاشفين – الطابق 2، رقم 3، طنجة

السجل التجاري عدد 12513 – 

التعريف الضريبي رقم 39721926

التعريف املوحد لللقاولة 

1123589 6111151

تفويت حصص الشركة

وإعاد7 صياغة النظام األسا�سي 

للشركة

محرر  عرفي  عقد  بلوآب  أوال:   

 ،2121 0وليوز  بتاريخ  2  بطنجة 

مسجل بطنجة في 17 غشت 2121:-

P قام السيد عبد االله املزوار

 ،Abdelilah EL MEZOUAR – 

251 حصة التي  بتفويت ما قدره 

0للكها في شركة 

» ماد  تانكرز

،« MED TANKERS – 

»الدرهم هولد0نغ  لفائد7 شركة   

ش.ذ.م.م. -

.«DERHEM HOLDING SARL

القرار  محضر  بلوآب  ثانيا: 

املؤرخ  الوحيد  للشريك  اإلستثنائي 

في 22 دآنبف 2121، قرر الشريك ما 

0لي :

تفويت  بعللية  االشعار  )أ ) 

حصص الشركة..

)ب ) القيام بإعاد7 صياغة شاملة 

للنظام األسا�سي للشركة على شكل 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

تم اإل0داع القانوني بكتابة  ثانيا:  

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ  21 0نا0ر  212 تحت 

عدد 238388.
للخالصة والتذكيف

املسيـر

872I

PNEUMATIQUE JANAT

PNEUMATIQUE JANAT

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

PNEUMATIQUE JANAT

حى علر بن الخطاب زنقة 1  رقم  3 

البيضاء ، 21511، الدار البيضاء 

املغرب

PNEUMATIQUE JANAT شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي شارع لال 

الياقوت زاوية شارع مصطفى املعاني 

الدور 2 رقم 85 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

Tolier et travaux de peinture

Diagnostic automobile

.Dépannage

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762319.

873I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

سجأ أسورينس
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

سجأ أسورينس شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الزرقطوني الدارالبيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 0نا0ر  212 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الزرقطوني  محلد  »شارع  من 

الدارالبيضاء - 21111 الدار البيضاء 

شارع  »الدارالبيضاء  7  إلى  املغرب» 

الدار   21111  - األول  الطابق  أنفا 

البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 631 76.

877I

FLASH ECONOMIE

TT SUD CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

مقلع ت.ت. الجنوب

TT SUD CARRIERE

شركة ذات مسؤولية محدود7، 

رأسلالها 95.111.111 درهم

املقر الرئيس: آلاعة السالليات، 

مدشر مغاربة، قياد7 تاغلارت، 

إقليم فحص أنجر7 طنجة

السجل التجاري عدد  27.67 – 

التعريف الضريبي رقم   792267

التعريف املوحد رقم 

111167 52111121
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تفويت حصص الشركة،
الجلع  محضر  بلوآب  أوال: 
 18 في  املؤرخ  اإلستثنائي  العام 
دآنبف 2121، قرر الشركاء في شركة 
 TT SUD  – الجنوب  ت.ت.  »مقلع 

CARRIERE» ما 0لي :-
تفويت  على  اإلشهاد  )أ )  

حصص الشركة كلا 0لي:—
تللكها  التي  حصة   875.111  
الدرهم هولد0نغ  ش.ذ.م.م   « شركة 
  «DERHEM   HOLDING SARL  –
لفائد7 شركة » هولدر ش.ذ.م.م.ش.و. 
– HOLDER SARL.AU »، بتاريخ 18 

دآنبف 2121.—
تللكها  التي  حصة   711.111
ش.ذ.م.م.ش.و  هولدر   « شركة 
لفائد7   HOLDER SARL.AU   -
 – »إ0فوار هولد0نغ ش.ذ.م.م.  شركة 
بتاريخ   ،IVOIRE HOLDING SARL

18 دآنبف 2121.—
تللكها  التي  حصة   775.111  
 – »إ0فوار هولد0نغ ش.ذ.م.م.  شركة 
IVOIRE HOLDING SARL »  لفائد7 
 – »أتليف إنفست ش.ذ.م.م.  شركة 
ATLIV INVEST SARL –، بتاريخ 18 

دآنبف 2121.—
األسا�سي  النظام  تحيين  )ب ) 

للشركة.—
القانونـي  اإل0داع  تم  ثانيا: 
باملحكلة التجارية بطنجة بتاريخ 5  

0نا0ر  212 تحت عدد 238228.
للخالصة والتذكيف

هيئة التسييف 

875I

FO CONSULTUNG SARL AU

LUXUR CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
LUXUR CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 ساحة 

ابو بكر الصد0ق شقة رقم 8 آكدال 

الرباط - 1191  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 73795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 مارس    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LUXUR CAFE

مطعم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مقهى.

عنوان املقر االآتلاعي :  2 ساحة 

آكدال   8 ابو بكر الصد0ق شقة رقم 

الرباط - 1191  الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 951   : هللا  أطاع  نبيل  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 51   : اليعقوبي  السيد7 حفصة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نبيل أطاع هللا عنوانه)ا)  السيد  

5  بلوك م رقم 9 حي الرياض  قطاع 

الرباط 1111   الرباط املغرب.

اليعقوبي  حفصة  السيد7 

 9 بلوك م رقم    5 قطاع  عنوانه)ا) 

الرباط     1111 حي الرياض الرباط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

نبيل أطاع هللا عنوانه)ا)  السيد  

5  بلوك م رقم 9 حي الرياض  قطاع 

الرباط 1111  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

مارس    2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 711 .

877I

CABINET AKALAY

 IMPERIAL LUXURY LTD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AKALAY

 RUE DE HOLLANDE IMM.

 VENEZUELA N°5 ، 90000،

TANGER MAROC

 IMPERIAL LUXURY LTD SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 شارع 

هولندا رقم 5 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 IMPERIAL LUXURY LTD SARL

.AU

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   7  : عنوان املقر االآتلاعي 

طنجة   91111  -  5 رقم  هولندا 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد شاه أحلد :  111.  حصة 
بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شاه أحلد عنوانه)ا) لندن 
انجلتفا 11111 لندن انجلتفا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد شاه أحلد عنوانه)ا) لندن 
انجلتفا 11111 لندن انجلتفا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف  بتاريخ  3  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 91 8.

878I

GLOBAL ADVICE SARLAU

 INVITRO DEVELOPMENT
BIOTECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
7  شارع باحلاد طابق 7 رقم 7 ، 

21111، الدارالبيضاء املغرب
 INVITRO DEVELOPMENT

BIOTECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
 7RUE  وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 AHMED TOUKI ETAGE 2 -
21111 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 INVITRO DEVELOPMENT

.BIOTECHNOLOGY
غرض الشركة بإ0جاز : الفالحة

استغالل األرا�سي الفالحية
انتاج وتصد0ر الشتالت األنبوبية

 7RUE   : املقر االآتلاعي  عنوان 
 AHMED TOUKI ETAGE 2 -

21111 الدار البيضاء  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
آلون  ابن  منيف  هللا  عبد  السيد 
الكورنيش  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 
االطل�سي  املحيط  شارع  رقم    فيال 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
آلون  ابن  منيف  هللا  عبد  السيد 
الكورنيش  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 
االطل�سي  املحيط  شارع  رقم    فيال 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762355.

879I

فيكوآيس

CARBOMINE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

فيكوآيس
73 زنقة موريطانيا الشقة 7 آيليز ، 

71111، مراكش املغرب
CARBOMINE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
العزوزية باب املنصور   علار7 أ رقم 

8 - 71 71 مراكش املغرب 

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77939

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 دآنبف    1 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    11.111« قدره 

«281.111.  درهم» إلى »381.111.  

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9687  .

851I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE
 D›EMBALLAGE DE

 PLASTIQUE
par abréviation PRODISACS

إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE

 D›EMBALLAGE DE PLASTIQUE

 par abréviation PRODISACS

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 2  

متف الرقم 1  الآونكييف - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38279

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212    6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

ما0لي: اعالم الجلع العام بوفا7 احد 

السيد لطيف صالح املتوفي  الشركاء 

في باريس 0وم 2  نونبف 2121 حسب

عقد  انجاز  تم  وقد  الوفا7  شهاد7   

اراثة عن طريق عدلين بالدار البيضاء 

بتاريخ 7 دآنبف 2121.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

بتاريخ  املؤرخ  االراثة  عقد  حسب 

تقسيم  تم  فقد   2121 دآنبف   7

املللوكة  االآتلاعية  الحصص 

على  لطيف  صالح  السيد  لللتوفى 

رقية  عريف  السيد7  كالتالي  الورثة 

امين  محلد  لطيف  السيد   8/67

 7/67 السيد7 لطيف حيا7     7/67

السيد7 لطيف الزهر7 7/67 السيد7 

لطيف  السيد   7/67 لطيف شيلاء 

نور  لطيف  السيد7    7/67 فهد 

لطيف  املتوفى  اورث   .7/67 الهدى 

صالح 8325 حصة اآتلاعية  بقيلة 

اآتلاعية.  حصة  لكل  درهم    11

اصبحت  فقد  التقسيم  لهدا  وتبعا 

الحصص االآتلاعية موزعة كالتالي 

السيد لطيف مصطفى 2775 حصة 

محلد  لطيف  السيد   / اآتلاعية 

امين 821  حصة اآتلاعية/ السيد 

حصة اآتلاعية    821 لطيف فهد 

حصة  السيد7 عريف رقية  17    /

حيا7  لطيف  السيد7  اآتلاعية/ 

السيد7  اآتلاعية/  حصة   9  

لطيف الزهر7   9 حصة اآتلاعية/ 

حصة  شيلاء   9  لطيف  السيد7 

نور  لطيف  السيد7  اآتلاعية/ 

حصة اآتلاعية ملثلة  الهدى   9 

والدتها  القانوني  وصيها  طرف  من 

السيد7 عريف رقية 

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تبعا للقرار رقم   فقد تم تسلية مسيف 

آد0د وهو السيد محلد امين لطيف 

املزداد بتاريخ 21 مارس 987  بالدار 

املقيم  مغربية  من آنسية  البيضاء 

زنقة    مونى  تجزئة  البيضاء  بالدار 
رقم 62 عين الشق و الحامل للبطاقة 

كلسيف   BK239167 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة ملد7 غيف محدد7.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 0نص على ما0لي: 
بالقانون  بنود  اي  تعد0ل  0تم  لم 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762595.

852I

-Clear Accounting Network -SARL 

HIZBI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Clear Accounting 

-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،

AGADIR MAROC

HIZBI TRANS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 MAGAZIN AU RDC SIS A

  N°1196 HAY TADDART ANZA

 AGADIR 80000 AGADIR

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

758 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  قت�سى   بل
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HIZBI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. TRANS SARL AU

بإ0جاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRU
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 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 MAGAZIN AU RDC SIS A
  N°1196 HAY TADDART ANZA
 AGADIR 81111 AGADIR

.MAROC
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 Fouad HIZBI   :  1.000 السيد

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد Fouad HIZBI   عنوانه)ا) 
 NR1792 CITE TADDART ANZA
 AGADIR 81111 AGADIR

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)   Fouad HIZBI السيد 
 NR1792 CITE TADDART ANZA
 AGADIR 81111 AGADIR

MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 8 981.
853I

IT FIDUS

KANSS KARKOR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،
MOHAMMEIA MAROC

KANSS KARKOR شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار د0ار 

الحجاج احالف  - 9111  بنسليلان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7739
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 

رأسلالها  مبلغ    KANSS KARKOR

مقرها  وعنوان  درهم   31.111

اإلآتلاعي دوار د0ار الحجاج احالف  - 

 : 9111  بنسليلان املغرب نتيجة ل 

نها0ة النشاط .

و حدد مقر التصفية ب دوار د0ار 

الحجاج احالف  - 9111  بنسليلان 

املغرب. 

و عين:

و  شاد0ل  هللا   عبد  السيد)7) 

دوار د0ار الحجاج احالف   عنوانه)ا) 

كلصفي  املغرب  بنسليلان    9111

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  2 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

نونبف 2121 تحت رقم 376.

855I

SAFAA

HKNS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

HKNS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

تطوان مد0نة الجد0د7 اسفي - 

76111 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61 3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر  0نا0ر  212   16 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   HKNS حل 

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسلالها 1.111.111  درهم.

زنقة  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

 - اسفي  الجد0د7  مد0نة  تطوان 

76111 اسفي املغرب نتيجة لضروف 

ماد0ة وإدارية.

و عين:

الحرفي  مصطفئ    السيد)7)  
تجزئة   17 زنقة   18 عنوانه)ا)  و 

اسفي  الجد0دي  املد0نة  طونكر2 

 (7( كلصفي  املغرب  اسفي   76111

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

زنقة  وفي  0نا0ر  212   16 بتاريخ 

 - اسفي  الجد0د7  مد0نة  تطوان 

76111  اسفي املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم 59.

856I

HORICOM

SOCIETE GOLD OIL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE GOLD OIL شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي محل رقم 2 رقم 53 تجزئة 

تليلة مرآان 2 - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52137

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GOLD OIL

بيع زيوت   : غرض الشركة بإ0جاز 

التشحيم.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة   53 رقم   2 السفلي محل رقم 

مكناس   51111  -  2 مرآان  تليلة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

7.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0دان عبد الغني عنوانه)ا) 
رقم 17  رياض اإلسلاعيلية 51111 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد 0دان عبد الغني عنوانه)ا) 
رقم 17  رياض اإلسلاعيلية 51111 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 379.

857I

FLASH ECONOMIE

 UNIVERSAL CORPORATE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL CORPORATE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية علار7 82 رقم 6 ،الطابق 7 

حي بامليي  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

787537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSAL CORPORATE SARL

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 7 6 ،الطابق  رقم   82 سلية علار7 

البيضاء  الدار   21111  - بامليي   حي 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سهيل تورابي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد فهال رشدي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تورابي  سهيل  السيد 

املدني طابق  بنت  زنقة غضيفة    6

2 الشقة اليسرى آنفا  21111 الدار 

البيضاء املغرب.

 7 السيد فهال رشدي عنوانه)ا) 

امكيك شقة  احلد  ابن  زنقة عالل 

البيضاء  الدار   21111 بلفد0ر    5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  تورابي  سهيل  السيد 
املدني طابق  بنت  زنقة غضيفة    6

2 الشقة اليسرى آنفا  21111 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759631.

858I

fidomek

COLLECTION TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

COLLECTION TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 27 

تجزئة النعيم 2  - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COLLECTION TRAVAUX

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة-املتاآر7-النظافة.

 27 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

مكناس   51111  -   2 تجزئة النعيم 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : آلد   املهدي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آلد   املهدي  السيد 

75 ط    شارع محلد بن عبد هللا ع 

ش8   91161 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آلد   املهدي  السيد 

75 ط    شارع محلد بن عبد هللا ع 

ش8   91161 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 339.

859I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

KHABIR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

KHABIR PROMOTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

ابن كثيف، إقامة أمال ب رقم 3  - 

91161 طنجة املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35 69

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

دمجيكند 0وسف كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 8 2385.

861I

segex

CHABAB IFOLKI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

CHABAB IFOLKI شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي حلري 

قرية با محلد )م)   - 37152 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHABAB IFOLKI

أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء و أشغال مختلفة.
عنوان املقر االآتلاعي : حي حلري 

قرية با محلد )م)   - 37152 تاونات 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاد رضوان  :  331 حصة 

بقيلة 33.111 درهم للحصة .
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 371   : محلد الحراق    السيد  
حصة بقيلة 37.111 درهم للحصة .
 331   : السيد عز الد0ن البوهالي 
حصة بقيلة 33.111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد رضوان  عنوانه)ا) حي 
حلري الجد0د قرية با محلد تاونات 

37152 تاونات املغرب.
البوهالي  الد0ن  عز  السيد 
حي حلري الجد0د القرية  عنوانه)ا) 

تاونات 37152 تاونات املغرب.
عنوانه)ا)  الحراق  محلد  السيد 
تاونات  القرية  آد0د  حلري  حي 

37152 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  الحراق  محلد  السيد 
تاونات  القرية  آد0د  حلري  حي 

37512 تاونات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بتاونات  

 212 تحت رقم 28.
86 I

FIDUCIAIRE 2116

PORTLAND-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
PORTLAND-TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 52 تجزئة 

أمين سيدي معروف - 21281 
اادارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 77787
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 نونبف   31 في  املؤرخ 
 PORTLAND-TRAVAUX حل 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   311.111 رأسلالها  مبلغ 
 52 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - معروف  سيدي  أمين  تجزئة 
نتيجة  املغرب  اادارالبيضاء   21281

لصعوبات تجارية.
و عين:

الفتح  ابو  الحق   عبد  السيد)7) 
مجلوعة  األندلس  د0ار  عنوانه)ا)  و 
 21111 بوسكور7   8 رقم  طابق     7
 (7( كلصفي  املغرب  اادارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 31 نونبف 2121 وفي 52 تجزئة 
 21281  - معروف  سيدي  أمين 

اادارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 7   76.
863I

aice compta

 ACADEMIE 
 INTERNATIONALE
 DE TRADING ET

D›INVESTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 ACADEMIE INTERNATIONALE 

 DE TRADING ET
D›INVESTISSEMENT  »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: راسين 
شارع املسيف7 زنقة 6 أكتوبر رقم 3 

الطابق 3  - 11 21 البيضاء  املغرب 
.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7261  
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  0نا0ر  212    3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
تفويت السيد )7) 0ونس العبادي 31 
حصة اآتلاعية من أصل 31 حصة 
الحجاجي  علر   (7( السيد  لفائد7 

بتاريخ 3  0نا0ر  212.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

العبادي من  0ونس  السيد  إستقالة 

وظيفة مسيف شركة وتعيين السيد بدر 

بنان كلسيف آد0د للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :6 رقم  بند 

ما0لي: 0قدم الشركاء مساهلة نقد0ة 

علر  السيد  أن  وهو  بلبلغ  للشركة 

الحجاجي 0للك األن 1111  درهم

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تتكون من املساهلات املذكور7 أعاله 

وهي مقسلة على مائة سهم بلائة   ،

درهم لكل منهلا ، ومقابل مساهلات 

تم تخصيص مائة سهم   ، كل منهلا 

للسيد علر الحجاجي.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762556.

867I

ML DEVELOPMENT

ML DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ML DEVELOPMENT

مركزاالعلال الهبة 1  زنقة الحرية، 

الطابق 3، شقة 5، 21 21، الدار 

البيضاء املغرب

ML DEVELOPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 21 21 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ML  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEVELOPMENT
مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
الداجلي  والتصليم  البناء  أعلال 

واملساحات املهنية..
زنقة    1  : عنوان املقر االآتلاعي 
 21 21 - 5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لبفادعي  نوفل :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد حافظ منتاك                   :  
251 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 
 251   : لبفادعي جد0جة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نوفل  لبفادعي   السيد 
اقامة ليتفاس علار7 ب شقة  3 دار 
الرباط    1 71 السوي�سي  السالم, 

املغرب.
السيد حافظ منتاك       عنوانه)ا) 
 7 رقم   5 إقامة راقية بلوك ج علار7 
طابق 3 سيدي معروف 91 21 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد7 لبفادعي جد0جة عنوانه)ا) 
ح ح    6 رقم   , 15 درب األمل بلوك 

21231 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  نوفل  لبفادعي   السيد 
اقامة ليتفاس علار7 ب شقة  3 دار 
الرباط    1 71 السوي�سي  السالم, 

املغرب
السيد حافظ منتاك       عنوانه)ا) 
 7 رقم   5 إقامة راقية بلوك ج علار7 
طابق 3 سيدي معروف 91 21 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
866I
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fiding sarl

مناراسود 

MANARASUD  
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

مناراسود   MANARASUD شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  7 زنقة 

ميلون العرج بني محلد املغرب 

51111 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7571 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

8 21 تقرر حل  املؤرخ في  1 شتنبف 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    MANARASUD مناراسود   

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
ميلون  زنقة  اإلآتلاعي  7  مقرها 

 51111 املغرب  محلد  بني  العرج 

مكناس املغرب نتيجة ل : عدم توفق 

الشركاء.

زنقة  و حدد مقر التصفية ب  7 

املغرب  محلد  بني  العرج  ميلون 

51111 مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)7) موالي عبد هللا  املناجي 

36 حي االمان  زنقة   252 و عنوانه)ا) 

 (7( 51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.

و  عالو7  محلد    السيد)7) 

املنصور  تجزئة   285 عنوانه)ا) 

 (7( 51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.

السيد)7) علر   عالو7 و عنوانه)ا) 

285 تجزئة املنصور 51111 مكناس 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
 7 زنقة ميلون العرج بني محلد

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 12.

867I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET(

SERVICES« SARL
«Par Abr S2S 

إعالن متعدد القرارات

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 SUPPORT SYSTEMES ET(

 «SERVICES« SARL Par Abr (S2S

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 75، زاوية 
زنقة أسامة إبن زيد وزنقة أوفيفن 

الطابق   معاريف - الدار البيضاء 

21331  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 28157

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2117 0ونيو   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

381 حصة من السيد  ما0لي: تفويت 

محلد تويرسة مقسلة ل 91  حصة 

للسيد صالح الد0ن الذهبي الصقلي و 
91 حصة  للسيد عز الد0ن املغاري 

إدري�سي

على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 

ما0لي: إستقالة السيد محلد تويرسة 

وتعيين  للشركة  كلسيف  منصبه  من 

السيد  صالح الد0ن الذهبي الصقلي 

إعطائه  مع  للشركة  وحيد  كلسيف 

صالحية التوقيع الوحيد

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :17 رقم  بند 

الد0ن  صالح  السيد  إمتالك  ما0لي: 

و  حصة   561 ل  الصقلي  الذهبي 

السيد عز الد0ن املغاري إدري�سي ل 

771 حصة

على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 

ما0لي: إلتزام الشركة بالتوقيع الوحيد 

للسيد صالح الد0ن الذهبي الصقلي 

لدى الهيئات اإلدارية واملالية

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0وليوز 2117 تحت رقم 252839.

868I

segex

NIL TAOUSSI PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

 NIL TAOUSSI PIECES AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي كدار7  

طريق الغوازي قرية ابا محلد)م) - 

37152 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NIL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAOUSSI PIECES AUTO

بائع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أكسسوارات السيارات.

عنوان املقر االآتلاعي : حي كدار7  

 - ابا محلد)م)  الغوازي قرية  طريق 

37152 تاونات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : السيد حسن نيل 

بقيلة 51.111 درهم للحصة .

 511   : الطاو�سي  امحلد  السيد 

حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نيل  حسن  السيد 

تاونات  القرية  القد0لة  القرية  حي 

37152 تاونات املغرب.

السيد امحلد الطاو�سي عنوانه)ا) 

 37152 تاونات  القرية  الخربة  حي 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد امحلد الطاو�سي عنوانه)ا) 

 37152 تاونات  القرية  الخربة  حي 

تاونات املغرب

عنوانه)ا)  نيل  حسن  السيد 

تاونات  القرية  القد0لة  القرية  حي 

37152 تاونات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بتاونات  

 212 تحت رقم 29.

871I

PREMIUM FINANCE

KRAFT SOL
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KRAFT SOL   »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
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وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 83  

الحي الصناعي,مكتب رقم 3  - 

71111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9 78 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

السيد جلدون املهدي والسيد 0ونس 

جلدون 0تنازالن عن 711 )سبعلائة) 

 KRAFT« شركة  في  0لتلكانه  حصة 

السيد جطيب  لصالح:   ،SOL SARL

وليد, آرت هذه العللية على النحو 

0بيع  املهدي  جلدون  السيد  التالي:  

وليد.  الخطيب  للسيد  حصة   311

 711 0بيع  جلدون  0ونس  السيد 

حصة للسيد الخطيب وليد ونتيجة 
فإن رأسلال الشركة 0تكون  لذلك، 

للسيد  مخصصة  حصة    111 من 

الخطيب وليد.

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي:  

من  جلدون  0ونس  السيد  استقالة 

الخطيب  السيد  وتعيين  اإلدار7. 

وليد مسيفا وحيدا للشركة ملد7 غيف 

محدود7.

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

إلى  تحويل الشكل القانوني للشركة, 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد. 

على  0نص  الذي   :7 رقم  قرار 

ما0لي: ستلتزم الشركة بشكل صحيح 

جالل  من  بها  املتعلقة  باألفعال 

الخطيب  للسيد  الوحيد  التوقيع 

وليد، وذلك لفتف7 غيف محدود7 

على  0نص  الذي   :5 رقم  قرار 

للشركة  االآتلاعي  املقر  نقل  ما0لي: 
الحي الصناعي,مكتب    83 رقم   : من 
3  مراكش الى العنوان الجد0د  رقم 

)جلف  ازيكي  دوار  الصوير7  طريق   :

الحاج  عرصة  موبيل)  سطاسيون 
رحال رقم 2   محل 1  مراكش.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 
في  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحد0د 
طريق الصوير7 دوار ازيكي   : العنوان 
عرصة  موبيل)  سطاسيون  )جلف 
  1 محل     2 رقم  رحال  الحاج 

مراكش.
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
حدد رأسلال الشركة في مبلغ مائة 
وهي  درهم.   100،000 درهم.  ألف 
مقسلة إلى ألف )111 ) حصة بقيلة 
تحلل   ، درهم لكل منها   ( 11( مائة 
، مكتتب بها    111 إلى  األرقام من   
مدفوعة بالكامل مللوكة بالكامل   ،

للشريك الوحيد.
بند رقم 2 : الذي 0نص على ما0لي: 
مسيفا  وليد  الخطيب  السيد  تعيين 
محدود7. غيف  ملد7  للشركة  وحيدا 
بشكل صحيح  الشركة  ستلتزم  كلا 
جالل  من  بها  املتعلقة  باألفعال 
الخطيب  للسيد  الوحيد  التوقيع 

وليد، وذلك لفتف7 غيف محدود7 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9865  .
87 I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

KHABIR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
KHABIR PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة ابن 

كثيف إقامة أمال ب رقم 3  - 91161 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35 69
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 0نا0ر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»زنقة ابن كثيف إقامة أمال ب رقم 3  
إلى »تجزئة  - 91161 طنجة املغرب» 
شيكا، فيال سليلة 2 - 91161 طنجة  

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 8 2385.

872I

PREMIUM FINANCE

FARAMINE
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FARAMINE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 
39 اقامة الدراركة شارع يعقوب 
املنصور الطابق الثاني - 71111 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9  35

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
2121 تم اتخاذ  19 دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 
تحرير رصيد رأسلال الشركة  ما0لي: 
درهم   750.000,00  ، املدفوع  الغيف 
درهم)  ألف  وجلسون  سبعلائة 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء  طريق  عن 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة
على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 
ما0لي: تم رفع رأسلال الشركة بلبلغ 
من  أي  درهم,   600.000,00 قدره 
الى  ليصل  درهم   1.000.000,00
مليون وستلائة الف 1.600.000,00 
مقاصة  اآراء  طريق  عن  درهم, 
املقدار  املحدد7  الشركة  د0ون  مع 

واملستحقة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي   :7 رقم  بند 
في  الشركة   رأسلال  حدد  ما0لي: 
درهم  الف  وستلائة   مليون  مبلغ 
مقسلة    , درهم   (1.600.000,00(
حصة   ( 6111( إلى ستة عشر ألف 
منها  لكل  درهم   ( 11( مائة  بقيلة 
 . 6111 إلى  من    األرقام  تحلل   ،
تم توزيع   , مكتتب ومدفوع بالكامل 
التالي  النحو  على  الشركة  رأسلال 
 9611  ...  : السيد7 فاطلة املزرع    :
السيد أحلد فرح  حصة اآتلاعية  
السيد  حصة اآتلاعية     611  ...  :
حصة   7811  ...  : الكرمي  رضوان 
  6111 بإآلالي يساوي   . اآتلاعية 

حصة اآتلاعية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9878  .

873I

FIDUCIAIRE MOLIFID

AFRI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
AFRI AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الخامس اقامة االندلس ب 
املكتب رقم 19 - 92111 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AFRI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AGRI

 -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي 

االستغالل,  التسييف,  اإلنشاء,    -
األصول  لجليع  الشراء,  الكراء, 

التجارية؛

العلليات  آليع  علوما  و 

التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 

أو غيف العقارية التي لها عال قه مباشر7 

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مساهلة 

مباشر7 أو غيف مباشر7 تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف ملاثلة..

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ب  االندلس  اقامة  الخامس  محلد 

العرائش   92111  -  19 رقم  املكتب 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد محلد أجريف  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد محلد أجريف  

 387 رقم  الجد0د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد محلد أجريف  

 387 رقم  الجد0د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم  9.

877I

FLASH ECONOMIE

VOICE NETWORK
إعالن متعدد القرارات

VOICE NETWORK
تفويت الحصص – استقالة مسيف– 

تعيين مسيف آد0د
الوحيد  الشريك  قرار  بلقتضـــى 
 2121 دآنبف  بتاريخ  2  املنعقــد 
 VOICE« الـلـسـلـــا7   للشـركــة 
محدود7  شركة   «NETWORK

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ،
رأسلالها 111 11  درهم

  8  مقرهااالآتلاعي بالبيضاء – 
املقيد7  االول،  الطابق  انفا  ،شارع 
بالسجل التجاري بالبيضاء تحت رقم 

3 3313
قرر ما 0لي :

آليع  تفويت  على  املصادقة 
السيد7  تلتلكها  التي  الحصص 
وامللثل مجلوعها في    ، بنحيد7 سناء 

)111.  ) حصة لفائد7 السيد-
0اسين السباعي ، وترجيصها ؛

السيد7  استقالة  على  املصادقة 
كلسيف7  مهامها  من  سناء  بنحيد7 

للشـركــة ؛-
السباعي  0اسين  السيد  تعيين 

مسيف للشركة ؛-
تعد0ل البنود )6) )7 )و )2  )من 

القانون األسا�سي للشركة-
بكتابة  القانون  اإل0داع  تم   21
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   76 698 تحت رقم  بالبيضاء 

0نا0ر 2121
اإلدار7  

875I

COMPTAFFAIRES

SIMPLE WAY ONE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SIMPLE WAY ONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: اقامة 

هند رقم 36 عين حرود7 - 28811 

املحلد0ة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7975

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  7  دآنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

25111 حصة بحوز7 السيد  تفويت 

السيد  لصالح  طناجي  الرحيم  عبد 

مروان موطالب

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

الرحيم  عبد  السيد  استقالة  ما0لي: 

وتعيين  الشركة  تسييف  من  طناجي 

السيد مروان موطالب كلسييف وحيد 

للشركة

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية ذات  من شركة محدود7 

محدود7  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية .

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

ليصبح  التجاري  النشاط  تعد0ل 

اعلال  مختلف  في  مقاول   : كامتي 

البناء - استغالل املحاآر واستخراج 

واألشغال  البناء  ألعلال  البناء  مواد 

البضائع  لنقل  مقاول   - العامة  

لحساب امجر

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية باملحلد0ة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 63 .

876I

CABINET KHACHIM

 CENTRE ATTOURAYA ET

ANNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

 CENTRE ATTOURAYA ET

ANNOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 

2 اقامة آلال, علار7 » ب » رقم 

87  زاوية محلد الد0وري و شارع 

مو�سى ابن نصيف - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

578 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 شتنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE ATTOURAYA ET

.ANNOUR

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

الكوتشينغ املنهي

الكوتشينغ .

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 2 اقامة آلال, علار7 » ب » رقم 

شارع  و  الد0وري  محلد  زاوية    87

7111  القنيطر7   - مو�سى ابن نصيف 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 ابتسام بويا :  511 حصة 
بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : بالكصاب  امل  السيد7 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بويا  ابتسام  السيد7 
زاوية االميف7 عائشة و شارع 0وسف 
رقم     ا0وب  اقامة  تاشفين  بن 

7111  القنيطر7 املغرب.
السيد7 امل بالكصاب عنوانه)ا) 
  7111 67 حي املغرب العربي د رقم 

القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بويا  ابتسام  السيد7 
زاوية االميف7 عائشة و شارع 0وسف 
رقم     ا0وب  اقامة  تاشفين  بن 

7111  القنيطر7 املغرب
السيد7 امل بالكصاب عنوانه)ا) 
  7111 67 حي املغرب العربي د رقم 

القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  5 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 8 75.

877I

FLASH ECONOMIE

NELITE NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

NELITE NORTH AFRICA SA
شركــــة مجهولة االسم ، رأسلالها 

311.111 درهم
مقرها االآتلاعي بالبيضاء 39- 

،زنقة نورماندي، الطابق 7 ،املكتب 
رقم 8 ،حي راسين

مقيد7 بالسجل التجاري بالبيضاء 
تحت رقم  515 217

االدار7   مجلس  قرار  بلقتـضــى   
للشـركــــة   2121 نوفلبف   23 بتـاريـــخ 
 NELITE NORTH« املسلا7 

«AFRICA

تقرر ما 0لي :

استقالة السيد- 

 Jean Christophe BOYER 

منتدب  عام  كلد0ر  مهامه  من   

اعتبارا من  3 ديسلبف 2121؛

أ0لن صبيف مد0را  السيد  تعيين   

من    اعتبارا  للشركة  منتدبا  عاما 

باملد7  مرتبطة  لفتف7  0نا0ر  212 

املتبقية ألعضاء مجلس اإلدار7-

الشركة  بأن  اإلدار7  مجلس  قرار 

تلتزم لجليع العقود الخاصة بها من 

جالل التوقيع املنفصل لللد0ر العام 

أو املد0ر العام املنتدب؛-

غيف  العامة  الجلعية  بلقتـضــى 

تقرر  2121 نوفلبف   25 في   العاد0ة 

 ما 0لي

تفويت سهم واحد ) ) من السيد-

Jean Christophe BOYER

 لفائد7 السيد أ0لن صبيف

استقالة السيد-

  Jean Christophe BOYER

مجلس  كعضو  مهامه   من   

 2121 دآنبف  االدار7 اعتبارا من  3 

وتعويضه بالسيد أ0لن صبيف اعتبارا 

من   0نا0ر  212 لفتف7 مرتبطة باملد7 

املتبقية ألعضاء مجلس اإلدار7

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالبيضاء بتاريخ  2 0نا0ر  212 تحت 

رقم 138 762
مجلس اإلدار7

878I

FLASH ECONOMIE

STUDIOS MARTI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

STUDIOS MARTI

حــــــــــل الشـــركــــــــة

الوحيد  الشريك  قرار  بلقتضــــى 

للشـركــــــة   2121 دآنبف   22 بتاريــــــخ 

:« STUDIOS MARTI «  7املسـلــــــــا

املسؤولية،  محدود7  شركة 
مقرها  درهم،   511  111 رأسلالها 

االآتلاعي بالدار البيضاء – 77 ،زنقة 

األميف موالي عبد هللا،

بالدار  التجاري  بالسجل  :مقيد7 
تقرر  ،  28755 رقم  تحت   البيضاء 

 ما 0لي

 املصادقة على حل الشركة -

ال�سي  ا0ت  بناني  السيد7  تعيين   
زينة كلصفية للشركة-

بالدار  التصفية  مقر  تحد0د   

البيضاء –  3  ،شارع الزاس، ط 3 

،رقم -8

تم إنجاز اإل0داع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

0نا0ر  212   21 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 996 76
اإلدار7  

879I

smaticomp

BATIPRO K
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

BATIPRO K شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265, 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77637 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

0ونس  محلد   (7( السيد  تفويت 

كوفة 511 حصة اآتلاعية من أصل 

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

 21 بتاريخ  ادري�سي جضراوي  مهدي 

0نا0ر  212.

كوفة  مهدي   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

 21 بتاريخ  ادري�سي جضراوي  مهدي 

0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762662.

881I

HAMAM Pro

HAMAM Pro/ HPro
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAMAM Pro

268 شارع الزراوي الشقة 7 الطابق 

االول ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

HAMAM Pro/ HPro  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة 

أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق 

  رقم 8 املعاريف الدار البيضاء أنفا  

- 21111 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

785873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. HAMAM Pro/ HPro

جدمة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

دراسات،   : والشركات  املقاوالت 

استشار7 و معامالت تجارية 
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3  زنقة   عنوان املقر االآتلاعي : 
أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق   
رقم 8 املعاريف الدار البيضاء أنفا  - 

21111 الدار البيضاء  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حلام   كريم  السيد 
 7 268 شارع الزراوي الطابق   رقم 

21111 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  حلام  كريم  السيد 
 7 268 شارع الزراوي الطابق   رقم 

21111 الدار البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 785873.
88 I

MED EXPERTISE

VERT ET EAU
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

MED EXPERTISE
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC
VERT ET EAU شركة ذات 
املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي بلوك 6 
رقم   حي لخزانت ملزار ا0ت ملول 

انزكان - 8111 انزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  19 دآنبف  املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    VERT ET EAU
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
اإلآتلاعي بلوك 6 رقم   حي لخزانت 

ملزار ا0ت ملول انزكان - 8111 انزكان 

الشريك  وفا7   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد للشركة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي لخزانت ملزار ا0ت ملول  رقم     6

انزكان - 81111 انزكان املغرب. 

و عين:

و  للوو  لونج  ميفاي    السيد)7) 

مارساي   11111 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: بلوك 6 رقم   حي لخزانت ملزار ا0ت 

ملول انزكان

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 83 .

882I

HORICOM

MY COMPTOIR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MY COMPTOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
مبفوكة 36 شارع النيل الطابق األول  

- 21671 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

783613

  7 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR

بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

العقاقيف بالجللة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

مبفوكة 36 شارع النيل الطابق األول  

- 21671 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلمي مصطفى عنوانه)ا) 

أنزران  بئف  شارع  رقم  1   5 زنقة 

51111 مكناس املغرب.

السالم   عبد  احلمي  السيد 

باسيدي  درب   7 رقم  عنوانه)ا) 

الزيتون 51111 مكناس املغرب.

السيد احلمي 0وسف عنوانه)ا) 

أنزران  بئف  شارع  رقم  1   5 زنقة 

51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  حلز7  احلمي  السيد 

أنزران  بئف  شارع  رقم  1   5 زنقة 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد احلمي مصطفى عنوانه)ا) 

أنزران  بئف  شارع  رقم  1   5 زنقة 

51111 مكناس املغرب

السالم   عبد  احلمي  السيد 

باسيدي  درب   7 رقم  عنوانه)ا) 

الزيتون 51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 32571.

887I

SAGASUD

VENISE LOG
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االميف موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

VENISE LOG شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي منطقة 

الصناعية س ه 19 املر�سى العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VENISE LOG

ما  كل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

0تعلق بالنقل، نقل البضائع لحساب 

الغيف.

منطقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الصناعية س ه 19 املر�سى العيون - 

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : ارويس  السيد محلد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  111  : ارويس  محلد   السيد   

بقيلة 11  درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ارويس عنوانه)ا)  السيد محلد  
ج  ق   52 رقم   36 زنقة   7 التجزئة 

البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ارويس عنوانه)ا)  السيد محلد  
ج  ق   52 رقم   36 زنقة   7 التجزئة 

البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  26/212 .

885I

FATIGEST

 PROFIL DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA MAROC

 PROFIL DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2  زنقة 

صبفي بوآلعة الشقة 6 الطابق 

االول  - 1  21 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.251873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ا0ت  محلد   (7( السيد  تفويت 

الحاج  71 حصة اآتلاعية من أصل 

عبد   (7( السيد  لفائد7   حصة   71

الصلد   ا0ت الحاج  بتاريخ 23 دآنبف 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1 8 76.

886I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة مام- جان
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة مام- آان شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 252  

تجزئة الوفاء7 طريق صفرو رقم   

فاس فاس 31161 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

مام- آان.

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتصد0ر قطع غيار.

  252  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم    صفرو  طريق  الوفاء7  تجزئة 

فاس فاس 31161 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبو عثلان :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  252 السيد نبو عثلان عنوانه)ا) 

طريق صفرو الطابق  تجزئة الوفاء7 

   فاس 31161 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)    عثلان  نبو  السيد 

طريق صفرو الطابق  تجزئة الوفاء7 

   فاس 31161 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 93 .

888I

HYAT MEDIOUNA

WORLD CLASS TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

WORLD CLASS TRADING

3 زنقة احلد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم8 ، 81651، الدار 

البيضاء املغرب

  WORLD CLASS TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 زنقة 

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. WORLD CLASS TRADING
غرض الشركة بإ0جاز : تجار7.

3 زنقة   : املقر االآتلاعي  عنوان 
احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
611 حصة    : السيد عادل هوام 

بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد معاذ صاحف :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هوام  عادل  السيد 
إقامة النجد علار7   شقة 7  21521 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  صاحف  معاذ  السيد 
  6 شقة  علار12   س  م  البفكة 
البيضاء  الدار   21231 الحسني  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  صاحف  معاذ  السيد 
  6 شقة  علار12   س  م  البفكة 
البيضاء  الدار   21231 الحسني  حي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 268 76.

891I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

FRERES KHARBOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   علار7 مجلع املسافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 1111 ، الرباط املغرب
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 FRERES KHARBOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5  شارع 
االبطال الشقة رقم 7 أكدال - 

1191  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 79123
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FRERES KHARBOU TRANS
النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
النقل  و  املسافرين  نقل  الشخ�سي، 

الدولي.
  5  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع االبطال الشقة رقم 7 أكدال - 

1191  الرباط املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   51   : السيد حسن جربو 

بقيلة 11  درهم للحصة .
حصة   51   : السيد 0ونس جربو 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 82 السيد حسن جربو عنوانه)ا) 
الرباط    1111 76 حي الرشاد   زنقة 

املغرب.
 82 السيد 0ونس جربو عنوانه)ا) 
الرباط    1111 76 حي الرشاد   زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 82 السيد حسن جربو عنوانه)ا) 
الرباط    1111 76 حي الرشاد   زنقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم  152  .

89 I

AB PARKING

GHITA STORE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AB PARKING

 29RUE IBN AICHA GUELIZ ،

40000، Marrakech Maroc

GHITA STORE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة املنار 

7-5 طريق اسفي مراكش  - 71111  

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19779

 25 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GHITA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.STORE

و  بيع     : بإ0جاز  الشركة  غرض 

و  تصد0ر  الجاهز7  بس  املال  شراء 

استفاد.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   اسفي  طريق   7-5 املنار 

71111  مراكش  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد7 غيتة محبوب 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  11  : محبوب  غيتة  السيد7 
بقيلة 11.111  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   غيتة محبوب  السيد7 
بلوك ج رقم 77 الهد7 اكد0ر 71111 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)   غيتة محبوب  السيد7 
بلوك ج رقم 77 الهد7 اكد0ر 71111 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   25 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9697.
892I

EL HICHO PROMO

شركة الهيشو برومو 

EL HICHO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

EL HICHO PROMO
 PLACE AL MADINA RESIDENCE

 NAHDA 1 er ETAGE APT N°
 B1 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 EL HICHO شركة الهيشو برومو
PROMO  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

املد0نة اقامة النهضة الطابق االول  
شقة رقم  B  طنجة  - 91111 

طنجة  املغرب .
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 892 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 0وليوز 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»ساحة املد0نة اقامة النهضة الطابق 
االول  شقة رقم  B  طنجة  - 91111 

موالي  »شارع  إلى   « املغرب  طنجة  

شيلاء  اقامة  غريكو  زنقة  0وسف 

الطابق الثاني رقم 9 طنجة  - 91111 

طنجة   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 332.

893I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

KHABIR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

KHABIR PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة ابن 

كثيف إقامة أمال ب رقم 3  - 91161 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35 69

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املالك  عبد   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من   211 الحضري 

 (7( السيد  251 حصة لفائد7   أصل 

0نا0ر   17 بتاريخ  دمجيكند  0وسف 

.212 

املالك  عبد   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   51 الحضري 

السيد  لفائد7   حصة   251 أصل 

0نا0ر   17 حنان دمجيكند بتاريخ   (7(

.212 

تفويت السيد )7) بوبكر اليعكوبي 

211 حصة اآتلاعية من أصل 251 

0وسف   (7( السيد  لفائد7   حصة 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
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تفويت السيد )7) بوبكر  اليعكوبي 

 251 حصة اآتلاعية من أصل   51

حنان   (7( السيد  لفائد7   حصة 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) محلد الحضري 
11  حصة اآتلاعية من أصل 251 

عز الد0ن    (7( السيد  حصة لفائد7  

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) محلد  الحضري 
11  حصة اآتلاعية من أصل 251 

املهدي   (7( السيد  لفائد7   حصة 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) محلد الحضري 
 251 حصة اآتلاعية من أصل   51

مونية   (7( السيد  لفائد7   حصة 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) أميلة الحضري 
 55 أصل  من  اآتلاعية  حصة   51

مونية    (7( السيد  لفائد7   حصة 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) اميلة الحضري 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   5

آ0ة   (7( السيد  لفائد7   حصة   55

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.

سكينة   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   55 الحضري 

أصل 55 حصة لفائد7  السيد )7) آ0ة  

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.

اليعكوبي  ليلي    (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   3 

آ0ة   (7( السيد  لفائد7   حصة   3 

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) هيثم الحضري 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   9

آ0ة   (7( السيد  لفائد7   حصة    19

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.
تفويت السيد )7) هيثم الحضري 
أصل  من  اآتلاعية  حصة    11

سلمى   (7( السيد  حصة لفائد7     1

دمجيكند بتاريخ 17 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 8 2385.

897I

االستاد محلد لطفي

«SOUHAIL«
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

االستاد محلد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2111 الطابق الرابع فاس ، 31111، 

فاس املغرب

«SOUHAIL» شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

سينور الطابق االر�سي رقم   ملعب 

الخيل قطعة رقم 72 فاس  - 31111 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57273

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 غشت    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
توكداوي  ليلى    (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

غشت    1 بتاريخ  بلكنش  اوساما 

.2121

ملحلي  توفيق    (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

غشت    1 بتاريخ  بلكنش  اوساما 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  297/212.

896I

FATIGEST

 PROFIL DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA MAROC

 PROFIL DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2  زنقة 

صبفي بوآلعة الشقة 6 الطابق 

االول 2  زنقة صبفي بوآلعة 

الشقة 6 الطابق االول 1  21 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.251873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  23 دآنبف  املؤرخ في 

ا0ت  السيد)7)  للشركة  مسيف آد0د 

الحاج عبد الصلد كلسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1 8 76.

897I

موثق

NOTRE PROMOTEUR

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق

بوسكور7 ، 27211، بوسكور7 

املغرب

NOTRE PROMOTEUR  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 CASABLANCE  SIDI BERNOUSSI

 GROUPE D›HABITATION

-ATTAKKADDOUM GH2

 2EME ETAGE -CHEZ LE  7

 CENTRE MAROCAIN DE

 L›INVESTISSEMENT 27182

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7868 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. NOTRE PROMOTEUR

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

. promotion immobilière

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 CASABLANCE  SIDI BERNOUSSI

 GROUPE D’HABITATION

ATTAKKADDOUM GH2-

 17 2EME ETAGE -CHEZ LE

 CENTRE MAROCAIN DE

 L’INVESTISSEMENT 27 82

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : فهيم   مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد مصطفى فهيم  
عين   8 رقم   36 تجزئة العلرية زنقة 

الشق  53 21 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد مصطفى فهيم  
عين   8 رقم   36 تجزئة العلرية زنقة 

الشق  53 21 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762699.

898I
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KADACHTRAV

KADACHTRAV

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

KADACHTRAV

رقم 51 بلوك س ا0ت ايعز7 ، 

83111، تارودانت املغرب

KADACHTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

51 بلوك س ا0ت ايعز7  - 83111 

تارودانت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 75

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212    2 املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    KADACHTRAV

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

اإلآتلاعي رقم 51 بلوك س ا0ت ايعز7  

- 83111 تارودانت املغرب نتيجة ل : 

االزمة االقتصاد0ة واملنافسة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 83111  - ايعز7   ا0ت  بلوك س   51

تارودانت املغرب. 

و عين:

و  القد0د  رشيد    السيد)7) 

 83111 تكلدمت  دوار  عنوانه)ا) 

 (7( كلصفي  املغرب  تارودانت 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ 26 0نا0ر 

 212 تحت رقم 57.

899I

االستاد محلد لطفي

«SOUHAIL«
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

االستاد محلد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2111 الطابق الرابع فاس ، 31111، 

فاس املغرب

«SOUHAIL» شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

سينور الطابق االر�سي رقم   ملعب 

الخيل قطعة رقم 72 فاس - 31111 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57273

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 31 شتنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

الطابق االر�سي رقم  »تجزئة سينور 

72 فاس    ملعب الخيل قطعة رقم 

زنقة   6« إلى  فاس املغرب»   31111  -

عين حرود7 شارع انفا راسين الدار 

البيضاء   اادار   21111  - البيضاء 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  297/212.

911I

FITICOF

PALAIS DE SANDWICH
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب

PALAIS DE SANDWICH شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 
األ0وبية رقم 6 مكتب 37 شارع عالل 

بن عبد هللا - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6589 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PALAIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DE SANDWICH
وآبات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

سريعة جفيفة.
علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
األ0وبية رقم 6 مكتب 37 شارع عالل 

بن عبد هللا - 31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : بن هاشم  السيد حلز7  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
هاشم  بن  العلوي  حلز7  السيد 
زنقة قاسم أمين شارع   7 عنوانه)ا) 
فاس   31111 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بن هاشم  السيد حلز7 العلوي  
زنقة قاسم أمين شارع   7 عنوانه)ا) 
فاس   31111 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  399/212.

912I

FLASH ECONOMIE

BEN EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BEN EXPERT

حــــــــــل الشـــركــــــــة

بلقتضــــى قرار الشريك الوحيد 

بتاريــــــخ 18 دآنبف 2121 للشـركــــــة 

« BEN EXPERT «  - 7املسـلــــــــا

شركة محدود7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

 رأسلالها 1.111  درهم، 

البيضاء  بالدار  االآتلاعي  مقرها 

– 1  ، زنقة الحرية :الطابق 3 الشقة 

رقم 6 ،

بالدار  التجاري  بالسجل  مقيد7 

تقرر   ، رقم 29972  تحت  البيضاء 

ما 0لي

 املصادقة على حل الشركة-

 تعيين السيد بناني عزيز كلصفي 

للشركة-

بالدار  التصفية  مقر  تحد0د   

1  ،زنقة الحرية الطابق  البيضاء – 

3 الشقة رقم -6

تم إنجاز اإل0داع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 2121 دآنبف   23 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 758636

اإلدار7  

913I

ste cofiguer sarl

 STE ANISOUF IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE ANISOUF IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي امللك 
املسمى رآاء حي النكد  - 11 35 

آرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

212 / 96 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANISOUF IMPORT EXPORT
جدمات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
التامين،البستنة،الحراسة والنظافة

اشغال مختلفة او البناء.
امللك   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 35 11  - النكد   حي  رآاء  املسمى 

آرسيف املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : اوراغ  سفيان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  .111   : قدور  ربي  عبد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوراغ  سفيان  السيد 
الف  علار7    6 رقم   5 النسيم 

البساتين 51111 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  قدور  ربي  عبد  السيد 

حي النكد 11 35 آرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  اوراغ  سفيان  السيد 
الف  علار7    6 رقم   5 النسيم 

البساتين 51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم  988/212.
917I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE GROUPE

 SCOLAIRE GUENNANI

PRIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°61

 FKIH BEN SALAH ، 23200،

FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE

 GUENNANI PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
رمضان 2 الرقم 78  الفقيه بن 

صالح - 23211 الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE

.GUENNANI PRIVE SARL AU

مؤسسة   : غرض الشركة بإ0جاز 

للتعليم الخصو�سي.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
بن  الفقيه    78 الرقم   2 رمضان 

صالح  بن  الفقيه   23211  - صالح 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : كناني  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كناني  سعيد  السيد 

الفقيه بن صالح   65 حي آليلة رقم 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  كناني  سعيد  السيد 

الفقيه بن صالح   65 حي آليلة رقم 

23211 الفقيه بن صالح املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2121 نونبف    9 بتاريخ 

.338/2121

915I

FLASH ECONOMIE

ESTHECARE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ESTHECARE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية علار7 82 الطابق 7 رقم 

6 ،حي بامليي -  21111   الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESTHECARE SARL

العنا0ة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

بالجلال.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم   7 الطابق   82 علار7  سلية 

الدار     21111   - بامليي  6 ،حي 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد7 مريم علمي 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 الهام فوقلة :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

  3 السيد7 مريم علمي عنوانه)ا) 

زنقة التهامي املدور السوي�سي 71 1  

الرباط املغرب.

السيد7 الهام فوقلة عنوانه)ا)  1 

شارع محلد السادس تجزئة مبفوكة  

السوي�سي 71 1  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

  3 السيد7 مريم علمي عنوانه)ا) 

زنقة التهامي املدور السوي�سي 71 1  

الرباط املغرب

السيد7 الهام فوقلة عنوانه)ا)  1 

شارع محلد السادس تجزئة مبفوكة  

السوي�سي 71 1  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762298.

916I
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PACIOFIS

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES

إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

 VANCII RENEWABLE

RESOURCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: ساحة 

القصبة رقم69 - 61111 وآد7 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 33 13

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

2121 تم اتخاذ  املؤرخ في  2 دآنبف 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

الوحيد رفع راس مال  الشريك  قرر 

الشركة من  111.11 111   درهم الى  

111.11 111 1  درهم 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

قرر الشريك الوحيد  تعد0ل الفصل 

6 و7 من القانون االسا�سي للشركة

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

قرر الشريك الوحيد تعد0ل و تحيين 

القانون االسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6 : الذي 0نص على ما0لي: 

 111.11 في  الشركة  راسلال  حدد 

111 1 درهم للشريك الوحيد السيد 

لين شنكزهو

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

 111.11 في  الشركة  راسلال  حدد 

111 1  درهم مقسلة الي 111 11   

لين  السيد  الوحيد  للشريك  حصة 

للحصة  درهم    11 بقيلة  شنكزهو 

الواحد7 .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 295.

917I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 STE ASWAK RAHMAN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 STE ASWAK RAHMAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 755 حي 

الصنوبر احداف ازرو - 11 53 ازرو 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASWAK RAHMAN SARL AU
تأآيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مواقع مختلفة
 االعلال  املختلفة 

تجار7.
حي   755  : عنوان املقر االآتلاعي 
الصنوبر احداف ازرو - 11 53 ازرو 

املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : ادريس  املسياح  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املسياح ادريس عنوانه)ا) 

ازرو  احداف  الصنوبر  حي   755

11 53 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املسياح ادريس عنوانه)ا) 

ازرو  احداف  الصنوبر  حي   755

11 53 ازرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 33.

919I

ANEXIS CONSEIL

 MAROC ASSUREUR

CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ANEXIS CONSEIL

2  زنقة صبفي بوآلعة الطابق 

االول الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،21  1 املغرب

 MAROC ASSUREUR CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 31 زنقة 

البنفسجي حي الهدى  - 26311 

برشيد املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.782937

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 - الهدى   حي  البنفسجي  زنقة   31»

 269« إلى  املغرب»  برشيد   26311

بيس  شارع محلد الخامس - 29112 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 8 7575.

9 1I

ste cofiguer sarl

STE AMITIER INJAZ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE AMITIER INJAZ شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

الحزام الكبيف الرقم 1   - 11 35 

آرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 123

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  28 دآنبف  املؤرخ في 

ذات  شركة   STE AMITIER INJAZ

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

  1.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

 35 11  -    1 الرقم  الكبيف  الحزام 

تحقق  للم  نتيجة  املغرب  آرسيف 

االهداف التي اسست من اآلها.

و عين:

و  ناشط  احلد   السيد)7) 

الكبيف  الحزام  شارع  عنوانه)ا) 

كلصفي  املغرب  آرسيف   35 11

)7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 دآنبف   28 بتاريخ 

 35 11  -    1 الرقم  الكبيف  الحزام 

آرسيف املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم  989/212.

9  I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TADOUB
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TADOUB شركة ذات املسؤولية 
املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
7 الطابق الثالث طريق بيوكرى 

ا0ت ملول انزكان - 86351 انزكان 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7825
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في    غشت 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»رقم 7 الطابق الثالث طريق بيوكرى 
انزكان   86351  - انزكان  ملول  ا0ت 
»شقة في الطابق االول  إلى  املغرب» 
شارع 21 رقم 933 الحي الصناعي ا0ت 

ملول - 55 86 ا0ت ملول  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 68 .
9 2I

FISCOMPTES

STE ESTCONS BENBRAHIM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علار7 ب الطابق 
الثاني رقم    ، 61121، وآد7 

املغرب
 STE ESTCONS BENBRAHIM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  52 حي 
السعاد7 زنقة النورس تجزئة 86  - 

6111 وآد7 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 9  

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبف    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

القادر  عبد   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   511 املالكي 

 (7( السيد  511 حصة لفائد7   أصل 

محلد عزوز بتاريخ 2  نونبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   13 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 2821.

9 3I

EXPERAMA

ARLEQUIN PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

EXPERAMA

3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 

 7  إقامة كنز7 الطابق االول -الدار 

البيضاء- ، 21511، الدار البيضاء 

املغرب

  ARLEQUIN PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1   شارع 

غاندي حي الحسني - 21381 الدار 

البيضاء املغري.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 18779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  املؤرخ في  3 دآنبف 

مسيف آد0د للشركة السيد)7)  بشرى 

كلسيف  بوحفصة  ليلى  و  بوحفصة 

آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762795.

9 7I

FLASH ECONOMIE

OUANA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

OUANA NEGOCE

رفع رأسلال الشركة

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

 2121 0وليوز   2 بتاريخ  للشركاء 

I-7للشركة املسلا

شركة    «OUANA NEGOCE»

محدود7 املسؤولية ،

11.111  درهم، مقرها  رأسلالها 

شارع    1  – بالبيضاء  االآتلاعي  

ليبفتي الطابق 3 رقم 6 ،
التجاري  بالسجل  املقيد7 

بالبيضاء تحت رقم 393659

قرر ما 0لي

بلجلوع  الشركة  رأسلال  زياد7 

 711111 ليصبح  درهم   311  111

درهم، من جالل إنشاء 3111 حصة 

آد0د7-

درهم للحصة    11 بقيلة قدرها 

نقدا  ودفعه  اكتتابه  مع  الواحد7، 

بالكامل؛
القانون  من  و7   6 البند  تعد0ل 

األسا�سي؛-

بكتابة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   758635 تحت رقم  بالبيضاء 

23 دآنبف 2121
اإلدار7   

9 5I

ANEXIS CONSEIL

TAW
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

2  زنقة صبفي بوآلعة الطابق 

االول الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،21  1 املغرب

TAW شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 , زنقة 
صبفي بوآلعة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 1  21 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7116 9
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 0وليوز    5 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 
TAW  مبلغ رأسلالها 11.111  درهم 
زنقة   , 2 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
شقة  األول  الطابق  بوآلعة  صبفي 
رقم 6 - 1  21 الدار البيضاء املغرب 
نتيجة ل : التوقف التام عن النشاط
و حدد مقر التصفية ب 2 , زنقة 
شقة  األول  الطابق  بوآلعة  صبفي 
رقم 6 - 1  21 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  العلوي  آعفر     السيد)7) 
ابو قاسم الشعبي    17 عنوانه)ا) رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   21161

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761558.

9 6I

CABINET CADRE CONSEIL

 SITMAX DE TRAVAUX
DIVERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 SITMAX DE TRAVAUX DIVERS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

النقوب زاكور7 - 77712 زاكور7 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  22 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبف 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 77712  - زاكور7  النقوب  »مركز 

حي   3 8 »س  إلى  املغرب»  زاكور7 

املحلدي ورزازات  - 75111 ورزازات  

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 38.

9 7I

LZ EXPERTS

NOVINTRA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,7

Casablanca Maroc

NOVINTRA شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

باسكيي إقامة عبد املومن علار7 رقم 

7 الشقة رقم 3 فرانسفيل - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.393979

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت  0نا0ر  212   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طباش محلد   (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من    .111 أناس  

السيد  لفائد7   حصة    .111 أصل 

)7) عبد الرزاق آلال بتاريخ 16 0نا0ر 

.212 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762796.

9 8I

bemultico  بيلولتيكو

ADV TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

bemultico  بيلولتيكو

رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

ADV TRAV  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي في الرقم 7  زنقة 3  

الوحد7 13 مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ADV  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة او البناء.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي في الرقم 7  زنقة 3  الوحد7 

13 مكناس - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : السيد محلد مو  

بقيلة 11  درهم للحصة .

511 حصة  السيد ا0وب لعتيق :  

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد مو  عنوانه)ا) قصر 

كلليلة   52251 اكلي ملعب كلليلة 

املغرب.

عنوانه)ا)  لعتيق  ا0وب  السيد 
رقم 7  زنقة 3  الوحد7 13 مكناس 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد مو  عنوانه)ا) قصر 

كلليلة   52251 اكلي ملعب كلليلة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 717.

921I

LZ EXPERTS

د0وان التدبيف 

)DIWAN ATTADBIR(
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,7

Casablanca Maroc

 DIWAN( د0وان التدبيف

ATTADBIR) شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 زنقة 

أركشون إقامة كنز7  7  شارع 

املقاومة الطابق األول - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 987

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أحلد  منيف   (7( السيد  تفويت 

251.111 حصة اآتلاعية من أصل 

 (7( السيد  حصة لفائد7    511.111

 MAGHREB PERFORMANCEE

SA بتاريخ 22 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 8 7627.

92 I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

ste BEACHELLE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

ste BEACHELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 N25 : وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 RUE MY DRISS AIT REGHISS

.AZROU - 53100 azrou maroc

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 ste املؤرخ في 5  0نا0ر  212 تقرر حل

BEACHELLE شركة ذات املسؤولية 

  1.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

 N25 درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 RUE MY DRISS AIT REGHISS

 AZROU - 53100 azrou maroc

 non démarrage deل نتيجة 

. l’activité

و عين:

و  يعكوبي  فريد7   السيد)7) 
بام  حي   9 58 زنقة  رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  أزرو   53 11 أزرو   أحداف 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 N25 RUE بتاريخ 5  0نا0ر  212 وفي

  MY DRISS AIT REGHISS AZROU

.- 53100 AZROU MAROC
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم  3/212.

922I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SARL NZ
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدجل أ علار7 أنس 

ماآوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 

مراكش املغرب

SARL NZ شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 

3 - شارع محلد الخامس رقم 232 
زاوية سبو آليز - 71111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SARL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NZ

غرض الشركة بإ0جاز : استغالل و 

تسييف املطاعم.

عنوان املقر االآتلاعي : محل رقم 

 232 شارع محلد الخامس رقم   -  3
مراكش   71111  - آليز  سبو  زاوية 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

711.111.  درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املالك زاوش :  7.251 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : الحليد  عبد  نيازي  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    2.751

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املالك زاوش عنوانه)ا) 

- شارع محلد الخامس   3 محل رقم 
 71111 آليز  سبو  زاوية   232 رقم 

مراكش  املغرب.

الحليد  عبد  نيازي  السيد 

عنوانه)ا) محل رقم 3 - شارع محلد 

زاوية سبو آليز   232 رقم  الخامس 

71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زكراوي  كريم  السيد 

الطابق   37 الشقة  الوازيس  إقامة 

 71111 آسفي   طريق  بوزكارن   7

مراكش  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم -.

923I

bemultico  بيلولتيكو

FIBRE ROUTE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

FIBRE ROUTE  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

18   شقة 15 الطابق 12 رياض 

اسلاعيلية مكناس مكناس 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIBRE  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. ROUTE

االشغال   : غرض الشركة بإ0جاز 

املختلفة او البناء .

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رياض   12 الطابق   15 شقة     18

 51111 اسلاعيلية مكناس مكناس 

مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد صابري لحسن 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  السيد صابري 

 75811 تنغيف  بوكافر  حي    85 رقم 

تنغيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  السيد صابري 

 75811 تنغيف  بوكافر  حي    85 رقم 

تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  71.

927I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

شركة كرننش

شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC

شركة كرننش شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

البفكة رقم 3  حي موالي 0وسف - 

35111 تاز7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 7 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

رفع  تم  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره »91.111 

إلى  درهم»    1.111« أي من  درهم» 

«11.111  درهم» عن طريق :  تقد0م 

حصص نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 75.

925I

شركة ألتيففيد ش.م.م

SROU-VERT

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شركة ألتيففيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

SROU-VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ا0ت مسنا 

القباب - 57111 جنيفر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
362 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
SROU- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.VERT
مشتل و   : غرض الشركة بإ0جاز 

تسييف االستغالل الفالحي.
عنوان املقر االآتلاعي : ا0ت مسنا 

القباب - 57111 جنيفر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 311   : امغاري  العربي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد محلد املون :  311 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
311 حصة    : السيد محلد منوز 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امغاري  العربي  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب.
عنوانه)ا)  املون  محلد  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب.
عنوانه)ا)  منوز  محلد  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  امغاري  العربي  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب
عنوانه)ا)  املون  محلد  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب
عنوانه)ا)  منوز  محلد  السيد 

جنيفر7 57111 جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم 22.

926I

شركة ألتيففيد ش.م.م

TIGHATRA-TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شركة ألتيففيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

TIGHATRA-TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االول الحي االداري تغسالين - 

57111 جنيفر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIGHATRA-TRAVAUX

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة،مفاوضة.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

االول الحي االداري تغسالين - 57111 

جنيفر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد توفيق :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

توفيق  املجيد  عبد  السيد 

تغسالين  الإلداري  الحي  عنوانه)ا) 

57111 جنيفر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

توفيق  املجيد  عبد  السيد 

تغسالين  الإلداري  الحي  عنوانه)ا) 

57111 جنيفر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم 25.

927I

Centre d’affaire chorfi

ANOUAL MENAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Centre d›affaire chorfi

 rue med smiha residence  77

 jawharate med smiha 6 eme

 etage apprt 35 casablanca ،

20090، casablanca maroc

ANOUAL MENAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 زنقة 

الشاوية الدار البيضاء  - 21111  

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 37175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2117 غشت   3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANOUAL MENAGE

غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر .

زنقة   82  : عنوان املقر االآتلاعي 

  21111  - البيضاء   الدار  الشاوية 

الدار البيضاء  املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مشارك في   / السيد حسن علور 

8 حي الهناء زنقة  التسييف  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   21111 سجللاسة  

املغرب .

مشارك   / دونيز  مامهيت  السيد 

في التسييف  عنوانه)ا) 33 شارع االميف 

اريتيي طنجة  91161 طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 8 عنوانه)ا)  السيد حسن علور  

 21111 زنقة سجللاسة   حي الهناء 

الدار البيضاء املغرب 

عنوانه)ا)  دونيز  مامهيت  السيد 

33 شارع االميف اريتيي طنجة  91161 

طنجة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

928I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AZIMO LIL AKAR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

AZIMO LIL AKAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

محلد بن عبد هللا وزنقة االميف عبد 

القادر الطابق االر�سي املكتب رقم 

12 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AZIMO LIL AKAR

االنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري والتسييف.

زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع محلد بن عبد هللا وزنقة االميف 

املكتب  االر�سي  الطابق  القادر  عبد 

رقم 12 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد عوآة :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد أحلد مجاط :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

251 حصة    : السيد عزيز مجاط 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد سعاد عوآة :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عوآة  محلد  السيد 

  8 شارع السالم علار7 السالم رقم 

طنجة   91111  62 شقة   8 طابق 

املغرب.

عنوانه)ا)  مجاط  أحلد  السيد 

بوعرك   28 بلوك  مسعود  سكتور 

62131 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  مجاط  عزيز  السيد 

الرياض  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 

رقم 73 12 93 الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)  عوآة  سعاد  السيد7 

علار7  تاشفين  ابن  0وسف  شارع 

 91111   2 رقم   7 الطابق  لودا0ة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بركاني  هشام  السيد 

أملانيا 77798 كريفيلد أملانيا

عنوانه)ا)  مجاط  عزيز  السيد 

الرياض  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 

رقم 73 12 93 الفنيدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم  23861.

929I

مكتب الخبف7 في املحاسبة

 STE INNOV PACKAGING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

مكتب الخبف7 في املحاسبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيد0ة املغرب

 STE INNOV PACKAGING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 

15 رقم 19 حي الشعبة - 52111 

الراشيد0ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 736 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

 STE 7شركة ذات املسؤولية املحدود

INNOV PACKAGING SARL  مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

 19 رقم   15 مقرها اإلآتلاعي الزنقة 

الراشيد0ة   52111  - الشعبة  حي 

فرص  ضعف   : ل  نتيجة  املغرب 

اإلسثتلار.

الزنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 52111  - الشعبة  حي   19 رقم   15

الراشيد0ة املغرب. 
و عين:

اسلاعيلي  عبد اإلله    السيد)7) 
رقم   16 الزنقة  عنوانه)ا)  و  علوي 
الراشيد0ة   52111 املحيط  حي   31

املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 38.

931I

Centre d’affaire chorfi

ANOUAL MENAGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Centre d›affaire chorfi
 rue med smiha residence  77
 jawharate med smiha 6 eme
 etage apprt 35 casablanca ،

20090، casablanca maroc
ANOUAL MENAGE  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 زنقة 
الشاوية الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21 2 0ونيو  في     املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«811.111 درهم» أي من »211.111 
عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 

طريق :  -.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0ونيو 2 21 تحت رقم 379 51.

93 I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE BOUFERRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندوق البف0دي رقم 39  ، 

72111، السلار7 املغرب

 STE BOUFERRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الوحد7 بلوك ب رقم 65  - 72111 

السلار7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2   

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUFERRA SARL AU

البناء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وأشغال مختلفة.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 72111 -  65 الوحد7 بلوك ب رقم 

السلار7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احلد بوفرا :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوفرا  احلد  السيد 
رقم  6   بلوك ب  الوحد7  تجزشة 

72111 السلار7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بوفرا  احلد  السيد 
رقم  6   بلوك ب  الوحد7  تجزشة 

72111 السلار7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالسلار7  بتاريخ 1  دآنبف 

2121 تحت رقم 87/2121 .

932I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

KEPCO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم   بنا0ة 76.77 تجزئة املركز, 
شارع محلد الخامس ورزازات ، 

75111، ورزازات املغرب
KEPCO شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي دوار ا0ت 
عال او ميلون زا0د7 - 57375 ميدلت 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2587

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
SECURITE ET GARDIENNAGE
 MARCHAND DE MATERIELS

D’ELECTRICITE
.NEGOCE

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر    3 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 2 .

933I

Centre d’affaire chorfi

ANOUAL MENAGE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

Centre d›affaire chorfi

 rue med smiha residence  77

 jawharate med smiha 6 eme

 etage apprt 35 casablanca ،

20090، casablanca maroc

ANOUAL MENAGE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 82 زنقة 

الشاوية الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   21 9 فبفا0ر    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علور  حسن   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.111

كوثر  علور بتاريخ 2  فبفا0ر 9 21.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفا0ر 9 21 تحت رقم 6 6932.

937I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

DR MARKETING

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 7211 ، سيدي سليلان 

املغرب

DR MARKETING شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي توطين: 

مكتب رقم 3 إقامة الياسلين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 7111  

سيدي سليلان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARKETING

التعليم   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

املستلر.

- التجار7.

- - بائع مواد التجليل..

توطين:   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 25 الياسلين  إقامة   3 رقم  مكتب 

  7111  - املنصور   يعقوب  بولفار 

سيدي سليلان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5 1   : الروكي  ادريس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 791   : املهدبي  السيد7 جد0جة 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الروكي  ادريس  السيد 

  7211  5 5 رقم  الرياض  تجزئة 

سيدي سليلان املغرب.

السيد7 جد0جة املهدبي عنوانه)ا) 

  7211  5 5 رقم  الرياض  تجزئة 

سيدي سليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الروكي  ميلود  السيد 

العسلوجي  دار  سعيد  اوالد  دوار 

قاسم  سيدي    7 11 بلقصيفي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 26 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

935I

سوس لللحاسبة

 SOCIETE LA PERLE DU
GHARB IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ، 7121 ، 2 املغرب

 SOCIETE LA PERLE DU GHARB

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

شارع موالي عبد العزيز, اقامة 

الصنوبر,مكتب رقم7 - 7121  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5871 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE LA PERLE DU GHARB

.IMMOBILIERE
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 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

promotion immobilière

 entrepreneur de travaux

.divers ou construction

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  العزيز,  عبد  موالي  شارع 

  7121  - رقم7  الصنوبر,مكتب 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امحاول نور الد0ن :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الد0ن  نور  امحاول  السيد 

عنوانه)ا)  51 شارع محلد الخامس 

القنيطر7    7121 القنيطر7    7 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الد0ن  نور  امحاول  السيد 

عنوانه)ا)  51 شارع محلد الخامس 

القنيطر7    7121 القنيطر7    7 رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 179 8.

936I

شركة ألتيففيد ش.م.م

UNIVERS DRI ALLUM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شركة ألتيففيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

UNIVERS DRI ALLUM شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 61 زنقة 

املسيف7 تجزئة مدان  - 25111 

جريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS DRI ALLUM

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

 61  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 25111  - زنقة املسيف7 تجزئة مدان  

جريبكة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد سفيان الدري�سي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان الدري�سي عنوانه)ا) 

 57111 فار7   18 تجزئة الوفاق فيال 

جنيفر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سفيان الدري�سي عنوانه)ا) 

 57111 فار7   18 تجزئة الوفاق فيال 

جنيفر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    5 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 212 تحت رقم 31.

937I

مكتب الخبف7 في املحاسبة

STE CONFRERIETRAV SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب الخبف7 في املحاسبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيد0ة املغرب

 STE CONFRERIETRAV SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 62 

الزنقة 12 حي املسيف7 - 52111 

الراشيد0ة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9855

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8  0نا0ر  212

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

الشركة  رأسلال  في  الزياد7  ما0لي: 

  .111.111 511.111 درهم إلى   من 

درهم

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تغيف املقر اإلآتلاعي للشركة من حي 

املسيف7 الزنقة 12 رقم 62 الراشيد0ة 

 38 رقم  الحنصالي  محلد  زنقة  إلى 

مكرر الطابق الثالت الراشيد0ة

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

البضائع  بنقل  املتاآر7  نشاط  تغيف 

للغيف.

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل مقر الشركة إلى زنقة محلد 

الطابق  مكرر   38 رقم  الحنصالي 

الثالت الراشيد0ة

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

زياد7 511.111 درهم نقدا في رأسلال 

الشركة

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
زياد7 5111 حصة في رأسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 37.
938I

paradis

IMMO 4G
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
IMMO 4G شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 96 شارع 

انفا اقامة الخريف رقم  9 - 21221 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
782865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IMMO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.7G
اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء منعش عقاري .
96 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
انفا اقامة الخريف رقم  9 - 21221 

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 511   : البفاهيمي  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
السيد عبدهللا جوى :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سعيد البفاهيمي عنوانه)ا) 

بلوك 2  رقم 82 الرحلة    11 21 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  جوى  عبدهللا  السيد 
 212 1 االلفة   69 رقم   3 زنقىة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سعيد البفاهيمي عنوانه)ا) 

بلوك 2  رقم 82 الرحلة    11 21 

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  جوى  عبدهللا  السيد 
 212 1 االلفة   69 رقم   3 زنقىة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.

939I

Bureau d’étude et conseil  

MHIRIZ LILCOUSCOUS
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

MHIRIZ LILCOUSCOUS شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي العود7 

12 بلوك 16 رقم  7مركز بئف كندوز 

اقليم أوسرد  - 77112 بئف كندوز 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 72 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MHIRIZ LILCOUSCOUS

غرض الشركة بإ0جاز : • 

 Fabrication de Pâtes Alimentaire

; & Couscous

 Fabrication et  •

 commerce en détail, gros et

 demi-gros de pâtes alimentaires

; & Couscous

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

العود7 12 بلوك 16 رقم  7مركز بئف 

بئف   77112  - أوسرد   اقليم  كندوز 

كندوز املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة    .111   : السيد أبا ابليل 

بقيلة 11  درهم للحصة .

بقيلة    .111  : ابليل  أبا  السيد 

11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  ابليل  أبا  السيد 

رقم  7مركز   16 بلوك   12 العود7 

بئف   77112 اقليم أوسرد  بئف كندوز 

كندوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  ابليل  أبا  السيد 

رقم  7مركز   16 بلوك   12 العود7 

بئف   77112 اقليم أوسرد  بئف كندوز 

كندوز املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 27 .

971I

العلوري استشار7

STE SHELBI BTP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العلوري استشار7

زنقة فاس رقم     تاز7، 35111، 

تاز7 املغرب

STE SHELBI BTP شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اوالد زبا0ر 

- 35111 تاز7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SHELBI BTP

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : اوالد زبا0ر 

- 35111 تاز7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : 0وسف  زروقي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  0وسف  زروقي  السيد 

تاز7   35111 ازبا0ر  اوالد  ركبة  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  0وسف  زروقي  السيد 

تاز7   35111 ازبا0ر  اوالد  ركبة  دوار 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 73.

97 I

مكتب الخبف7 في املحاسبة

STE RENOVENT SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب الخبف7 في املحاسبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيد0ة املغرب

STE RENOVENT SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: الزنقة 

15 رقم 19 حي الشعبة - 52111 

الراشيد0ة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3819

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 0نا0ر  212

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

محلد   : تفويت حصص السيد    - 

اشرف عليوي املقدر7 ب 251 حصة 

الى السيد عبد اإلله اسلاعيلي علوي. 

محلد   : تفويت حصص السيد    -2

أمين عليوي املقدر7 ب 251 حصة الى 

السيد عبد اإلله اسلاعيلي علوي

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

اسلاعيلي  اإلله  عبد   : السيد  تعين 

علوي مسيف وحيد في الشركة.

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  0نص  الذي   :6 رقم  بند 

اسلاعيلي  اإلله  عبد  السيد  ما0لي: 

علوي 0لتلك 751 حصة بقيلة 11  

اسلاعيلي  أمين  السيد  و  للحصة 

علوي 0لتلك 251 حصة بقيلة 11  

درهم للحصة.

على  0نص  الذي   : 7 رقم  بند 

اسلاعيلي  اإلله  عبد  السيد  ما0لي: 

علوي مسيف وحيد للشركة. 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 16 0نا0ر 

 212 تحت رقم 39.

972I

العلوري استشار7

 STE ETALJA TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العلوري استشار7
زنقة فاس رقم     تاز7، 35111، 

تاز7 املغرب

 STE ETALJA TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة فاس 

علار7 آليلة شقة 9 - 35111 تاز7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 شتنبف   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ETALJA TRAVAUX DIVERS

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
مختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : زنقة فاس 
تاز7   35111  -  9 علار7 آليلة شقة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طالبي آواد :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طالبي آواد عنوانه)ا) الحي 

العسكري تاز7 35111 تاز7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد طالبي آواد عنوانه)ا) الحي 

العسكري تاز7 35111 تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
أكتوبر  بتاريخ  2  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 778.

973I

مونيتيد

MJR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 2  
الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93111، تطوان املغرب
MJR CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املجلع 
السكني اليونس دارنا املحل رقم   
املضيق - 93211 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MJR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

 SYNDIC  : غرض الشركة بإ0جاز 

PROFESSIONNEL

CONSULTING

املجلع   : االآتلاعي  املقر  .عنوان 

رقم    املحل  دارنا  اليونس  السكني 

املضيق - 93211 املضيق املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرمضاني عبد القادر :  51 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 الزيني حفيظة :  51 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  الرمضاني  السيد 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 36 93111 تطوان  املغرب.

السيد7 الزيني حفيظة عنوانه)ا) 

 36 شارع عبد الخالق الطريس رقم 

93111 تطوان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

القادر  عبد  الرمضاني  السيد 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 36 93111 تطوان  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم  7 .

975I

Bureau d’étude et conseil  

DERRAMAN LAHCEN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

DERRAMAN LAHCEN شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة 

 1 شارع لكوير7 رقم 6  مركز بئف 

كندوز أوسرد - 77112  بئف كندوز 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 72 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DERRAMAN LAHCEN

غرض الشركة بإ0جاز : • 

 L’activité d’entretien et de

; réparation des véhicules

 La vidange et la  •

; révision du véhicule

 L’ensemble des  •

 réglages et le remplacement des

 pièces usagées ou défaillantes

; ((électroniques, mécaniques

 La réparation de la  •

 carrosserie et de la tôlerie
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حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

النهضة  1 شارع لكوير7 رقم 6  مركز 

بئف كندوز أوسرد - 77112  بئف كندوز 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : لحسن  بوزكني  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111  : لحسن  بوزكني  السيد   

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  بوزكني  السيد 

حي العود7 2 بلوك 6 رقم 63 مركز بئف 

كندوز 77112 بئف كندوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  بوزكني  السيد 

حي العود7 2 بلوك 6 رقم 63 مركز بئف 

كندوز 77112 بئف كندوز املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 29 .

976I

COFISCOM

ZIF CARS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

ZIF CARS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 71 

زنقة الكار7 حي املسيف7  - 63311 

بركان  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7  5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  29 دآنبف  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   ZIF CARS

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي رقم 71 زنقة الكار7 

املغرب  بركان    63311  - حي املسيف7  

نتيجة لالزمة االقتصاد0ة.

و عين:

السيد)7) اناس  لعرج و عنوانه)ا) 
املسيف7   حي  وملاس  زنقة    8 رقم 

 (7( كلصفي  املغرب  بركان   63311

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 71 وفي رقم   2121 29 دآنبف  بتاريخ 

 63311  - املسيف7   حي  الكار7  زنقة 

بركان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  37/212.

977I

Bureau d’étude et conseil  

DAR CHOUMOUE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

DAR CHOUMOUE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

اغريبالت زنقة آدرار ستوف رقم 

229 -  الداجلة - 73111  الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 72 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHOUMOUE

غرض الشركة بإ0جاز : • 

 Fabrication de bougie (Bougies

 de table, bougies antitabac,

 bougies artisanales faites à la

 main, colorées et parfumées

; (…dans la masse

 Fabrication d’articles  •

 de senteurs notamment les

 bougies, diffuseurs et parfums

;d’ambiance

 Fabrication de bougies  •

;sur-mesure et de toute sorte

حي   : االآتلاعي  املقر  .عنوان 

رقم  ستوف  آدرار  زنقة  اغريبالت 

 -229  الداجلة - 73111  الداجلة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 املوساوي مولود7 :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 املوساوي مولود7 : 111.  

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مولود7  املوساوي  السيد7 

عنوانه)ا) حي اغريبالت رقم 99  /  

الداجلة 73111  الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

مولود7  املوساوي  السيد7 

عنوانه)ا) حي اغريبالت رقم 99  /  

الداجلة 73111  الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 26 .

978I

Bureau d’étude et conseil  

DORA DÉ PAPEL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

DORA DÉ PAPEL شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 

رشيد رقم 1 9-  الداجلة - 73111 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 72 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DORA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DÉ PAPEL

غرض الشركة بإ0جاز : • 

 L’achat et Vente des sacs à papier

; pour emballage



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2610

 Fabrication des sacs à  •
; papier pour emballage

 La production des  •
 papiers imprimés et ses
 accessoires (Carton de renfort,

 ,colle
; (… cordon

عنوان املقر االآتلاعي : حي موالي 
 73111 رشيد رقم  -1 9 الداجلة - 

الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد7 الصالحي نعلة  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  .111  : السيد7 الصالحي نعلة  

بقيلة 11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 الصالحي نعلة  عنوانه)ا) 
الداجلة   9 1 حي موالي رشيد رقم 

73111 الداجلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 الصالحي نعلة  عنوانه)ا) 
الداجلة   9 1 حي موالي رشيد رقم 

73111 الداجلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 25 .

979I

العلوري استشار7

SOCIETE LADINE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

العلوري استشار7
زنقة فاس رقم     تاز7، 35111، 

تاز7 املغرب
SOCIETE LADINE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 
6 زنقة طنجة اقامة القا�سي رقم  

37 - 35111 تاز7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE LADINE

توزيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مواد الغدائية.

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 6 زنقة طنجة اقامة القا�سي رقم  

37 - 35111 تاز7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   51   : السيد اقربع حسن 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 51   : عبدالوهاب  اقربع  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  اقربع  السيد 

تاز7   35111 8  وطاط الحاج بوملان 

املغرب.

عبدالوهاب  اقربع  السيد 

32تادرت  الساقية  دوار  عنوانه)ا) 

آرسيف 35111 تاز7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  اقربع  السيد 

تاز7   35111 8  وطاط الحاج بوملان 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    3 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 27.

951I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

كاب سيونس انستيتو

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

كاب سيونس انستيتو   شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  شارع 

محلد أمزيان زنقة أبو الحسن 

الشاذلي رقم 31  – تطوان – - 

93111 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

7 21 تقرر حل  31 دآنبف  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدود7 كاب 

رأسلالها  مبلغ  انستيتو     سيونس 

مقرها  وعنوان  درهم   211.111

اإلآتلاعي  شارع محلد أمزيان زنقة 

أبو الحسن الشاذلي رقم 31  – تطوان 

– - 93111 تطوان املغرب نتيجة ل : 

الحالة املالية املتدهور7

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  .و 

الحسن  أبو  زنقة  أمزيان  محلد 

 -  – تطوان   –   31 رقم  الشاذلي 

TETOUAN 93111 املغرب. 

و عين:

السيد)7) أنس   الفخار و عنوانه)ا) 

باب العقلة ملر أبي الحسن الشاذلي 

 93111 تطوان    31 رقم  درب   

تطوان املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

8 21 تحت رقم 9  .

95 I

Bureau d’étude et conseil  

NEW PVC DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

NEW PVC DAKHLA شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املسيف7 

  زنقة آبل أبو ناصر الداجلة - 
73111  الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 72  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PVC DAKHLA
 : بإ0جاز  الشركة  غرض 
 L’achat, la vente aux  -
 professionnels et particuliers,
 la pose, l’installation de
 menuiserie aluminium et
 PVC, fenêtres, murs, façades
 vitrées, serrurerie, métallerie,
 charpentes métalliques, vitrerie
 et couvertures en structures

 ; amovibles
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 Travaux de finition de  -

construction et rénovation

 Agencement et  -

décoration d’intérieur

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسيف7   زنقة آبل أبو ناصر الداجلة 

- 73111  الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد مرزوك 0حظيه 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111  : 0حظيه  مرزوك  السيد 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرزوك 0حظيه عنوانه)ا) 

شارع الوالء فيال 7  الداجلة 73111 

الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مرزوك 0حظيه عنوانه)ا) 

شارع الوالء فيال 7  الداجلة 73111 

الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 27 .

953I

شركة ألتيففيد ش.م.م

STE R.S.A.M SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

شركة ألتيففيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

STE R.S.A.M SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 21 

غشت  - 57751 مريرت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2385

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 دآنبف    8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حتوتو  سهام    (7( تفويت السيد 

251 حصة اآتلاعية من أصل 511 

سومية   (7( السيد  لفائد7   حصة 

امليلودي بتاريخ 8  دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم  23/212.

955I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

لبالوما ازول
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

لبالوما ازول شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

شفشاون قيسرية حلز7 املحل رقم  

5  - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1557

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

7 21 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

لبالوما ازول  مبلغ رأسلالها 1.111   

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

شفشاون قيسرية حلز7 املحل رقم  

5  - 93111 تطوان املغرب نتيجة ل 

: الحالة املالية املتدهور7

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  .و 

شفشاون قيسرية حلز7 املحل رقم  

5  - 93111  تطوان املغرب. 

و عين:

السيد)7) كرلوس ادن   رودريكيز  

طريق  عنوانه)ا)  33  و  سوطو  

املغرب  تطوان    93111 طوريطا 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

8 21 تحت رقم 77 .

957I

شركة ألتيففيد ش.م.م

STE GENERAL PRECISE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

شركة ألتيففيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

STE GENERAL PRECISE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 77  

الطابق 12 الشقة 16 شارع محلد 

الخامس 57111 جنبفر7 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2969

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سفيان اوعلوا   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

نجيب جالد بتاريخ 7  0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم  27/212.

959I

شركة ألتيففيد ش.م.م

STE GENERAL PRECISE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين ملثل قانوني للشركة

شركة ألتيففيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

STE GENERAL PRECISE »شركة 

ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 77  

الطابق 12 الشقة 16 شارع محلد 

الخامس 57111 جنيفر7 املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2969

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

وتبعا  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  آدد  لتعيين مسيف)0ن) 

امللثل)0ن) القانوني)0ن): 

- اوعلوا سفيان

- جالد نجيب

 STE GENERAL PRECISE  -  

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
رقم  ب:  اإلآتلاعي  مقرها  الكائن 

 57111  16 الشقة   12 الطابق    77

جنيفر7 املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 2969

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم  27/212.

961I

شركة ألتيففيد ش.م.م

STE SOCATRADINE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ألتيففيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

STE SOCATRADINE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي كلم  1 
طريق تالحيانت آلاعة الهري 

57111 جنيفر7 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت  0نا0ر  212   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوكلو  العربي   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

عادل بوكلو بتاريخ 18 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم  26/212.

96 I

شركة ألتيففيد ش.م.م

STE SOCATRADINE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

شركة ألتيففيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

جنيفر7، 57111، جنيفر7 املغرب

STE SOCATRADINE  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كلم  1 
طريق تالحيانت آلاعة الهري 

57111 جنيفر7 املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين  0نا0ر  212   18 املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) بوكلو 

عادل كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بخنيفر7  

 212 تحت رقم  26/212.

962I

FATH ALAARIFINE

TUFF STUFF
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATH ALAARIFINE

 N°53 IMM IFRANE 1 SIDI

 YOUSSEF ، 80000، agadir

maroc

TUFF STUFF شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

22 شارع عباس القباج حي رياض 

السالم اكاد0ر - 81111 اكاد0ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TUFF  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.STUFF

االستيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

واالدوات  لللنتجات  والتصد0ر 

الرياضية .

 22 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

شارع عباس القباج حي رياض السالم 

اكاد0ر - 81111 اكاد0ر املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 FUCHS CHRISTIAN السيد 

درهم    1 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 FUCHS CHRISTIAN السيد 

عباس  شارع   22 رقم  عنوانه)ا) 

اكاد0ر  السالم  رياض  حي  القباج 

81111 اكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 FUCHS CHRISTIAN السيد 

عباس  شارع   22 رقم  عنوانه)ا) 

اكاد0ر  السالم  رياض  حي  القباج 

81111 اكاد0ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 98113.

963I

FIDUCIA-MID

CHAMSE-MINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميلالل ميدلت ، 57351، ميدلت 

ميدلت

  CHAMSE-MINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

تاقدارت زا0د7  - 57351 ميدلت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 66 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 CHAMSE-MINE الوحيد  الشريك 

 91.111 مبلغ رأسلالها     SARL AU

اإلآتلاعي حي  درهم وعنوان مقرها 

ميدلت   57351  - زا0د7   تاقدارت 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ميدلت   57351  - زا0د7   تاقدارت 

املغرب. 
و عين:

السيد)7) محلد  نجيم و عنوانه)ا) 
 57351 زنقة املحيط تداوت    7 رقم 
ميدلت املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    7 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 3 .
967I

zagora consulting sarl

MST7
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9    شارع محلد 

الخامس ، 77911، زاكور7 
املغرب--------------------

MST7 شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار ا0ت 
الحاج لحسا0ن تنزولين - 77911 

زاكور7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   21 9 0وليوز   3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.MST7 : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

متنوعة او البناء.



2613 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

: دوار ا0ت  عنوان املقر االآتلاعي 
 77911  - تنزولين  لحسا0ن  الحاج 

زاكور7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بن الضيف 0اسين :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
0اسين  الضيف  بن  السيد 
بوزروال  اجلوف  دوار  عنوانه)ا) 

77911 زاكور7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
0اسين  الضيف  بن  السيد 
بوزروال  اجلوف  دوار  عنوانه)ا) 

77911 زاكور7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
1  شتنبف  بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

9 21 تحت رقم 262.

965I

STE HTCPRO SARL

AZAMI TEXT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC
AZAMI TEXT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي أوالد عقبة 

مرس الخيف - 2111  تلار7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3 75 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AZAMI TEXT

- صناعة   : غرض الشركة بإ0جاز 

املالبس الجاهز7

- تجار7 عامة

- اإلستيفاد والتصد0ر.

أوالد   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تلار7    2111  - الخيف  مرس  عقبة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البز0دي عزيز :  331 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد سالك ادريس :  371 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد سالك محلد :  331 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  البز0دي  السيد 

العلار7 ب  الحدود0ة شل�سي  إقامة 

شقة 3  2111  تلار7 املغرب.

عنوانه)ا)  ادريس  سالك  السيد 

وليد  بني  بوعادل  تسة  باب  دوار 

22 37 تاونات املغرب.

عنوانه)ا)  محلد  سالك  السيد 

وليد  بني  بوعادل  تسة  باب  دوار 

22 37 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  البز0دي  السيد 

العلار7 ب  الحدود0ة شل�سي  إقامة 

شقة 3  2111  تلار7 املغرب

عنوانه)ا)  ادريس  سالك  السيد 

وليد  بني  بوعادل  تسة  باب  دوار 

22 37 تاونات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  بتلار7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 7761.

966I

FLASH ECONOMIE

SBAZ

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

SBAZ

تأسيس شركة محدود7 املسؤولية

: بلقت�سى عقد  الشكل القانوني  

دآنبف  212   27 عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم وضع القانون األسا�سي لشركة   ،

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود7 

الوحيد 0حلل الخصائص التالية :

« SBAZ » التسلية

حنان  -السيد7    : الشركاء      

الفقهي.

«FAHDA HOLDING »     - شركة 

  11  111 اإلآتلاعي:  :الرأسلال 

111   حصة من  درهم، مقسلة إلى 

الواحد7،  للحصة  درهم    11 فئة 

مؤداهم لفائد7 الشركاء موزعة على 

الشكل التالي

 السيد7 حنان الفقهي 11  حصة

 FAHDA HOLDING«911 حصة 

» - شركة 

زنقة   ، 1  : االآتلاعي  املقر 

 –  5 رقم  شقة   ،3 الطابق  الحرية، 

الدار البيضاء       

املد7 : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

االستشار7 و  الدراسة،   : الغرض 

تطوير مشاريع البناء، مختلف اشغال 

البناء، اإلدار7 املفوضة لللشاريع.

من  تبتدئ    : االآتلاعية  السنة 

فاتح 0نا0ر وتنتهي في 3 دآنبف من كل 

سنة

تم تعيين السيد7 حنان  التسييف: 

الفقهي مسيف7 وحيد7 للشركة وذلك 

الشركة  وتلتزم  محدود7،  غيف  ملد7 

بتوقيع

 املسيف7 الوحيد7 

اإل0داع  تم   : القانوني  اإل0داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة التجارية بالبيضاء تحت رقم 
958 76 بتاريخ  21 0نا0ر  212 و تم 
تقييدها بالسجل التجاري لدى نفس 

املحكلة تحت رقم 97 786
اإلدار7

967I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DATA ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC
DATA ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم  7 
زنقة الزرقطوني فاس - 31111 

فاس املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DATA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ENERGY
غرض الشركة بإ0جاز : بيع و شراء 
األشغال   - الطاقة الشلسية  أآهز7 
املختلفة و أشغال البناء - التصد0ر و 

اإلستفاد.
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رقم  7   : عنوان املقر االآتلاعي 
زنقة الزرقطوني فاس - 31111 فاس 

املللكة املغربية.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد منصف منصوري :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
منصوري  منصف  السيد 
الكبيف  عرصة  تجزئة  عنوانه)ا)    
البيضاء  الدار  املعارف  الشقة    
املللكة  البيضاء  الدار   21331

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
منصوري  منصف  السيد 
الكبيف  عرصة  تجزئة    عنوانه)ا)  
البيضاء  الدار  املعارف  الشقة    
املللكة  البيضاء  الدار   21331

املغربية
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 315.
968I

AGIFE SERVICES

AGIFE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

AGIFE SERVICES
 bloc 7 agdal 42 bloc 7 agdal، 72
86150، AIT MELLOUL MAROC

AGIFE SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 72 بلوك 7 
أكدال 2 - 51 81 ا0ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 23
 22 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGIFE  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.SERVICES

إدجال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 • اإلدارية.  الوثائق  ومعالجة 

 • واإلدار7  األعلال  استشارات 

املساعد7 الضريبية واملالية واإلدار7 

كشوف  إنشاء   • جدمات متنوعة   •

املرتبات واإلقرارات االآتلاعية.

72 بلوك  عنوان املقر االآتلاعي : 
ملول  ا0ت   81 51  -  2 أكدال   7

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ازويار محجوب :  61 حصة 

بقيلة 6.111 درهم للحصة .

حصة   21   : ازويارامين   السيد 

بقيلة 2.111 درهم للحصة .

 21   : لطيفة  حركات  السيد7 

حصة بقيلة 2.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ازويار محجوب عنوانه)ا) 

 2R DU DOCTEUR ROGER

  BRANDON MONTREUIL

11 93 باريس فرنسا.

عنوانه)ا)  ازويارامين   السيد 

 2R DU DOCTEUR ROGER

  BRANDON MONTREUIL

11 93 باريس فرنسا.

السيد7 حركات لطيفة عنوانه)ا) 

 2R DU DOCTEUR ROGER

  BRANDON MONTREUIL

11 93 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ازويارامين   السيد 

 2R DU DOCTEUR ROGER

  BRANDON MONTREUIL

11 93 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   17 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 38.

969I

nador conseil sarl au

MEDINA RIF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MEDINA RIF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي القطعة 

 5 رقم 67 حي املطار  - 62111 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 36 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDINA RIF SARL

االنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري.

القطعة   : عنوان املقر االآتلاعي 

 62111  - املطار   حي   67 رقم   5 

الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسباعي سليف :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد العبدالوي محلد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محلد  العبدالوي  السيد 

اوندا   تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا) 

62111 الناضور املغرب.

عنوانه)ا)  سليف  اسباعي  السيد 

  8 رقم  محلد  سيدي  االميف  شارع 

62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

محلد  العبدالوي  السيد 

اوندا  تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا) 

62111 الناظور املغرب

عنوانه)ا)  سليف  اسباعي  السيد 

  8 رقم  محلد  سيدي  االميف  شارع 

62111 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 0نا0ر 

 212 تحت رقم 55 .

971I

STE HTCPRO SARL

ADRAR VERT 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 ADRAR VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي عبد العزيز إقامة الصنوبر 

مكتب 7 - 7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADRAR VERT

التسييف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

واإلستغالل الفالحي.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الصنوبر  إقامة  العزيز  عبد  موالي 

مكتب 7 - 7111  القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بريش حسن :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 زنواكي أمال :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بريش حسن عنوانه)ا) رقم 

  7111 بلوك س أوالد أوآيه   221

القنيطر7 املغرب.

عنوانه)ا)  أمال  زنواكي  السيد7 

  7111 اإلسلاعلية  تجزئة   6 6

القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد بريش حسن عنوانه)ا) رقم 

  7111 بلوك س أوالد أوآيه   221

القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 175 8.

97 I

FIDUCIA-MID

ATLASKY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميلالل ميدلت ، 57351، ميدلت 

ميدلت

ATLASKY شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

الثاني شارع موالي ادريس سوق 

االحد - 57351 ميدلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.213 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) ابراهيم املتوكل 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة   2.111

أكتوبر   23 الحبيب بتاريخ  مصطفى  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر  بتاريخ  2  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم 9 .

972I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

kariz import-export
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM BARHDADI  4EME ETG

NR19، 63050، وآد7 املغرب

kariz import-export  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 3 زنقة 

مو�سى ابن نصيف احفيف  - 63151 

احفيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.551 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبف  في     املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل األمتعة غيف املصاحبة نيابة 

عن الغيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   26 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم  77/212.

973I

ste al moustakbal conseil

CODE KARIM
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

CODE KARIM شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 77 

شارع القرويين تجزئة نرآس طريق 

صفرو فاس 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CODE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.KARIM

تعليم   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السياقة.

 77 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

شارع القرويين تجزئة نرآس طريق 

صفرو فاس 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد كريم الحليدي 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كريم الحليدي عنوانه)ا) 
ليفاك سيدي  رقم  3  ب   37 بلوك 

ابراهيم فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد كريم الحليدي عنوانه)ا) 
ليفاك سيدي  رقم  3  ب   37 بلوك 

ابراهيم فاس 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 316.

977I

زوبيف بوتغلاس

STE FACE CERAME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبيف بوتغلاس
اكنول املركز تاز7 ، 35151، تاز7 

املغرب
 STE FACE CERAME SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
نعيلة وادي أمليل تاز7 - 35111 تاز7 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FACE CERAME SARL AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ0جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

./ NEGOCIANT

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

نعيلة وادي أمليل تاز7 - 35111 تاز7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوهز7  عامر  السيد 

تاز7   35111 حي أكال واد أمليل تاز7 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوهز7  عامر  السيد 

تاز7   35111 حي أكال واد أمليل تاز7 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 23.

975I

فدكريد كونساي

TRANS-VESPA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

فدكريد كونساي

 8 زنقة 0وسف بن تاشفين برشيد ، 

11 26، برشيد املغرب

TRANS-VESPA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

الجوالة ساحل برشيد - 11 26 

برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 351 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت  0نا0ر  212    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
آواد املشرك    (7( السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111
 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111
0نا0ر    2 بتاريخ  املشرك   رضوان 

.212 
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر   22 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

 212 تحت رقم 79.

976I

مكتب محاسبة

B.E.T SOLEIL SUD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

مكتب محاسبة
علار7  7 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيد0ة ، 52117، 

الرشيد0ة املغرب
B.E.T SOLEIL SUD  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 زنقة 

طارق بن زياد الريش - 52711 
الريش املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 997
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 - الريش  زياد  بن  طارق  زنقة   23»
»تجزئة  إلى  املغرب»  الريش   52711
 - الرشيد0ة   577 رقم  بوتالمين 

52111 الرشيد0ة  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

 212 تحت رقم  2.

977I

بحس.عبد

بحس.عبد
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بحس.عبد

الزنقة 931 الرقم 35/33 ، 81111، 

إنزكان املغرب

بحس.عبد شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 

931  الرقم 35/33  تراست إنزكان - 

81111 إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

بحس.  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

عبد.

تصد0ر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

و إستيفاد مواد التجليل و املالبس و 

األآهز7 اإللكتفونية .

الزنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

931  الرقم 33/35  تراست إنزكان - 

81111 إنزكان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة :  99 سنة .

 81.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شتيو  لحسن  السيد 

الزنقة  931 الرقم 33 تراست إنزكان  

81111   إنزكان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد اإلله بنعلتي عنوانه)ا) 

الزنقة 931  الرقم  3 تراست إنزكان 

81111 إنزكان  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 26 .

978I

FIDULIMAR

O.D.C

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

O.D.C  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 2225 

تكمي الجد0د ترميكت - 75111 

ورزازات املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.683 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212    2 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   3.111.111»

«111.111.  درهم» إلى »7.111.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 52.

979I
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FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE LAHMIZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
2   كلليلة اقليم الرشيد0ة 

زنقة القا�سي عياض ص.ب 2   
كلليلة اقليم الرشيد0ة، 52251، 

الراشيدبة املغرب
STE LAHMIZ SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

 KSAR وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 KHLIL GOULMIMA - 52250

.GOULMIMA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21 1/797 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
 2121 دآنبف    6 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
  STE LAHMIZ SARL املحدود7 
درهم    1.111 رأسلالها  مبلغ 
 KSAR اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
 KHLIL GOULMIMA - 52251
 : نتيجة ل   GOULMIMA MAROC

اإلفالس.
 KSAR ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 KHLIL GOULMIMA - 52251

 .GOULMIMA MAROC
و عين:

  MOHAMED السيد)7) 
 KSAR عنوانه)ا)  و   LAHMIZ
 KHLIL GOULMIMA 52251
كلصفي   GOULMIMA MAROC

)7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم  29/212.

981I

STE INTERACTIVE TP

STE INTERACTIVE TP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE INTERACTIVE TP

 5BD ALLAL BEN ABDELLAH ET

 GHANDI 4éme  ETAGE APP N°

11، 60000، OUJDA MAROC

STE INTERACTIVE TP شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

 5BD وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 ALLAL BEN ABDELLAH ET

 GHANDI  4éme ETAGE APP

.N°11 - 60000 OUJDA MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 3 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 دآنبف   25 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   7.111.111»

«3.111.111 درهم» إلى »7.111.111 

مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 275.

98 I

CABINET CRCOM

B.H.PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، املللكة املغربية

B.H.PROJET  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 

28، الطابق 7، مكتب الصفاء طريق 

صفرو موالي رشيد فاس - 31111 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. B.H.PROJET

منعش   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عقاري

مقاول أعلال متنوعة

مستورد.

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

مكتب الصفاء   ،7 الطابق   ،28 رقم 

 - فاس  رشيد  موالي  صفرو  طريق 

31111 فاس  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : رشيد  الحلزاوي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد بلحسن صالح الد0ن :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحلزاوي رشيد عنوانه)ا) 

بنيس  محلد0ة  تجزئة   2 شقة   67

فاس 31111 فاس  املغرب .

الد0ن  صالح  بلحسن  السيد 

عنوانه)ا) شارع الفرح الرقم 63  حي 

الفرح الرباط 31111 الرباط املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحلزاوي رشيد عنوانه)ا) 

بنيس  محلد0ة  تجزئة   2 شقة   67

فاس 31111 فاس  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 719.

982I

STE  FIDU  WHITE

2T ROAD 
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

 2T ROAD شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار والد 

داوود لرباع آلاعة ملقى الويدان - 

65811 تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 2T   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ROAD

تحقيق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الهدف االآتلاعي.

: دوار والد  عنوان املقر االآتلاعي 

 - داوود لرباع آلاعة ملقى الويدان 

65811 تاوريرت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : بوعدرى  البكاي  السيد 

حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة .

الرزاق  عبد  الطاهري  السيد 

درهم   51.111 حصة بقيلة   511   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البكاي بوعدرى عنوانه)ا) 

دوار اوالد داود لرباع  65811 تاوريرت 

املغرب.

الرزاق  عبد  الطاهري  السيد 

لرباع   داود  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

65811 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد البكاي بوعدرى عنوانه)ا) 

دوار اوالد داود لرباع  65811 تاوريرت 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

5  0نا0ر  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

 212 تحت رقم  17/212.

983I

Dialy com

DIALY COM

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Dialy com

59 شارع الزرقتوني اقامة الورود 

الطابق السابع رقم 21 ، 21171، 

الدار البيضاء املغرب

DIALY COM شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 

الزرقتوني اقامة الورود الطابق 

السابع رقم 21 - 21171 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

759779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 فبفا0ر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DIALY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.COM

االستيفاد   : غرض الشركة بإ0جاز 

والتصد0ر - البيع والشراء.

59 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الطابق  الورود  اقامة  الزرقتوني 

الدار   21171  -  21 رقم  السابع 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : الشباتي  ضياء  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : البوزري  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشباتي عنوانه)ا)  السيد7 ضياء 

 31 علار7   55 س  م  االزهر  تجزئة 

البيضاء  الدار   79999   27 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد البوزري عنوانه)ا) 

 7 ط   37 علار7  الهناء  فال  اقامة 

شقة 8  ع س  79999 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2121 تحت رقم 733529.

987I

STE FIDU-LIDOU SARL

OGOZE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

OGOZE شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر رقم 

3 اقامة عبد املولى 2 شارع 0وسف 

ابن تاشفين حي واد فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OGOZE

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND LUNETIER

. - OPTICIEN EN DÉTAIL

عنوان املقر االآتلاعي : متجر رقم 

شارع 0وسف   2 اقامة عبد املولى   3

 31111  - ابن تاشفين حي واد فاس 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 611   : حيمي  نورالد0ن  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد عثلان حيمي :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالد0ن حيمي عنوانه)ا) 
عين  السالم  حي   7 رقم   39 زنقة 

قادوس 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  حيمي  عثلان  السيد 
عين  السالم  حي   7 رقم   39 زنقة 

قادوس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  زيليفلي  فدوى  السيد7 
شارع مراكش اقامة مراكش بلوك -أ- 
 91161   22 الطابق السادس شقة 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  273/212.

985I

FIDLOUK

FAMTARIK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
6 2,شارع 21 غشت القصر الكبيف ، 

51 92، القصر الكبيف املغرب
FAMTARIK TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي أحلد 
الزهيفي - 51 6  مشرع بلقصيفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAMTARIK TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األشخاص.

عنوان املقر االآتلاعي : حي أحلد 
بلقصيفي  مشرع    6 51  - الزهيفي 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : طارق  صابرين  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 صابرين طارق عنوانه)ا) 

مشرع    6 51 الزهيفي  أحلد  حي 

بلقصيفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 صابرين طارق عنوانه)ا) 

مشرع    6 51 الزهيفي  أحلد  حي 

بلقصيفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  بلقصيفي   بلشرع  االبتدائية 

26 0نا0ر  212 تحت رقم  7.

986I

gestion  pluriel

CLICK TO CLEAN  SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestion  pluriel

امل  7   زنقة  76  رقم  1   

البفنو�سي  -  الدار  البيضاء ، 

21611، الدار  البيضاء املغرب

 CLICK TO CLEAN  SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 27 ـ  

26  تجزئة املوحد0ن  زنقة 8  حي 

املحلدي الدار البيضاء املغرب - 

21351 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CLICK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TO CLEAN  SARL.AU

تنظيف   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

معدات رياضة الفروسية والكالب.

عنوان املقر االآتلاعي : 27 ـ  26  

تجزئة املوحد0ن  زنقة 8  حي املحلدي 

الدار البيضاء املغرب - 21351 الدار 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : عبقاري  امل  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 امل عبقاري عنوانه)ا) 22 

زنقة د0كس الطابق السفلي الوازيس 

1 217 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 امل عبقاري عنوانه)ا) 22 

زنقة د0كس الطابق السفلي الوازيس 

1 217 الدار  البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762779.

987I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE ISOLANE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR  76

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE ISOLANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 37  زنفة 

ميشال لوسبيطال شفة 1  الطابق 

الرابع الصخور السوداء - 21721 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.236199

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

ما0لي: املوافقة على بيع 3111 حصة 

الكريم  عبد  ناوي  للسيد  اآتلاعية 
لصالح السيد7 راكمي بشرى

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي:  

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدود7 دات 

الشريك الوحيد

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

ودفع  تحرير  على  املوافقة  ما0لي: 
من  درهم  رصيدالباقي751111.11 
املسدد  وغيف  به  املكتتب  املال  رأس 

عند التأسيس

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

األسا�سي  للنظام  مطابق  تحيين  

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

مسؤولية  ذات  شركة  تأستس  ثم 

الوحيد  الشريك  داث  محدود7 

القوانين  ستحكلها  والتي  مدعو7 

املعلول بها في املللكة املغربية 

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

لهذه  نقد0ة  مساهلة  تقد0م  0تم 

راكمي  السيد7  جالل:  من  الشركة 

درهم  ألف  ستلائة  بلبلغ  بشرى 

مكتتب ومحرر ومدفوع بالكامل

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762912.

988I

MON COMPTABLE SARL

CHERIHANE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

CHERIHANE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

عبلة  رقم 39  - 63151 احفيف بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHERIHANE TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والطرود  الغيف  لحساب  البضائع 

والرسائل الغيف مصحوبة.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
عبلة  رقم 39  - 63151 احفيف بركان 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : زكريا  الصالحي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : 0وسف  السيد الصالحي  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكريا  الصالحي  السيد 

احفيف   63151 اغبال  زيدور  دوار 

بركان املغرب.

السيد الصالحي 0وسف عنوانه)ا) 

دوار زيدور اغبال 63151 احفيف بركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زكريا  الصالحي  السيد 

احفيف   63151 اغبال  زيدور  دوار 

بركان املغرب

السيد الصالحي 0وسف عنوانه)ا) 

دوار زيدور اغبال 63151 احفيف بركان 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 75.

989I

BUCOGEST

SODIMCA PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شارع محلد 

الخامس26  الدشيف7 انزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب

SODIMCA PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7  

شارع طارق بن زياد ا0راك انزكان - 

86352 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SODIMCA PHARMA

: استيفاد ،  غرض الشركة بإ0جاز 

تصد0ر و توزيع األآهز7 الطبية.

  7 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - شارع طارق بن زياد ا0راك انزكان 

86352 انزكان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : هشام  واحلاد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  واحلاد  السيد 

ا0راك  زياد  بن  شارع طارق    7 رقم 

 INEZGANE  86352 انزكان 

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  واحلاد  السيد 

ا0راك  زياد  بن  شارع طارق    7 رقم 

 INEZGANE  86352 انزكان 

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 213.

991I

FIDLOUK

TRANSNICHAT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDLOUK

6 2,شارع 21 غشت القصر الكبيف ، 

51 92، القصر الكبيف املغرب

TRANSNICHAT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

حسينات قياد7 الخنيشات  - 

6111  سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANSNICHAT

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األشخاص.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

حسينات قياد7 الخنيشات  - 6111  

سيدي قاسم املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

251 حصة    : السيد صافي حليد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

251 حصة    : السيد صافي 0ونس 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صافي حليد عنوانه)ا) دوار 

  6111 الخنيشات  قياد7  حسينات 

سيدي قاسم املغرب.

السيد صافي 0ونس عنوانه)ا) دوار 

  6111 الخنيشات  قياد7  حسينات 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد صافي حليد عنوانه)ا) دوار 

  6111 الخنيشات  قياد7  حسينات 

سيدي قاسم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  3 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

0نا0ر  212 تحت رقم 2 .

99 I

FIDLOUK

MB ALIYOUB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

6 2,شارع 21 غشت القصر الكبيف ، 

51 92، القصر الكبيف املغرب

MB ALIYOUB TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار اوالد 

اعيش الرمل قياد7 النويرات - 

51 6  مشرع بلقصيفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALIYOUB TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األشخاص و البضائع.
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دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - اوالد اعيش الرمل قياد7 النويرات 

51 6  مشرع بلقصيفي املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علي عيفوط :  611 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عيفوط  علي  السيد 

مشرع    6 51 الخالق    عبد  حي 

بلقصيفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عيفوط  علي  السيد 

مشرع    6 51 الخالق    عبد  حي 

بلقصيفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  بلقصيفي   بلشرع  االبتدائية 

26 0نا0ر  212 تحت رقم 71.

992I

MON COMPTABLE SARL

 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وهاب 

رقم 6 حي الداجلة - 63311 بركان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.727

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت  دآنبف   21   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكريم  عبد   (7( السيد  تفويت 

مختاري 111.  حصة اآتلاعية من 

أصل 111.  حصة لفائد7  السيد )7) 

رشيد عالوي بتاريخ 16 دآنبف   21.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

دآنبف   21 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

  21 تحت رقم 928.

993I

فا0يك

TLILI EXCHANGE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

TLILI EXCHANGE

  زنقة كنار حي طارق طريق بنسود7 

محل رقم 3 فاس. ، 31111، فاس 

املغرب

TLILI EXCHANGE  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي   زنقة 

كنار حي طارق طريق بنسود7 محل 

رقم 3  - 31111 فاس املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56789

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   21 9 نونبف    9 املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7) اتليلي 

فدوى كلسيف آجر

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 21 نونبف 9 21 

تحت رقم 9177777    713.

997I

MON COMPTABLE SARL

 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وهاب 

رقم 6 حي الداجلة - 63311 بركان 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.727

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين  0نا0ر  212   21 املؤرخ في 

مسيف آد0د للشركة السيد)7)  رشيد 

عالوي كلسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

 212 تحت رقم 93.

995I

CSN MAROC

االصل التجاري املؤسس بمحل 

رقم 51 عمارة العطار 1 زاوية 

محمد 6 و زنقة املعتمد بن عباد 

جليز
عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

االصل التجاري املؤسس بلحل رقم 

 5 علار7 العطار   زاوية محلد 6 و 

زنقة املعتلد بن عباد آليز 

  8 عقد حر مؤرخ قي  بلقت�سى  
   STE FRITI SARL 0نا0ر  212 أعطى
 572 9 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
التسييف الحر لألصل التجاري الكائن 
العطار    علار7  رقم  5  محل  ب 
زاوية محلد 6 و زنقة املعتلد بن عباد 
آليز  مراكش 71111 مراكش املغرب 
  STE PERFECT REST SARL لفائد7 
ملد7 5 سنة تبتدئ من  1 0نا0ر  212 
مقابل   2125 دآنبف  في  3  تنتهي  و 

مبلغ شهري قيلته 22.111 درهم.
996I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MOOD INTERIORS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
MOOD INTERIORS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 22 , شارع 
محلد بن عبد هللا , الطابق االر�سي 
شقة رقم  3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
   375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOOD INTERIORS SARL
الغرض   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو:
 -  أعلال التخطيط والتأثيث

- االستشارات والتصليم الداجلي 
وكذلك التجار7 الدولية واألثاث

- بيع األثاث بالتفصيل



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2622

العلليات  آليع  عامة  بصفة    

و  الصناعية   املالية,  التجارية, 

مباشر7  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 

أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 

موضوع مشابه له أو 0لكنه املساهلة 

لحساب  نوع  أي  تحت  النلو  في 

الشركة الخاصة.                          

 , 22  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق   , عبد هللا  بن  محلد  شارع 

االر�سي شقة رقم  3 - 91111 طنجة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99  سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 251   : السيد7 نرآيس أعقيق  

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

احسا0ن   سليم  محلد  السيد 

درهم    .111 بقيلة  حصة   251   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 نرآيس أعقيق  عنوانه)ا) 

أ  إقامة    3 الزرقاء  اللؤلؤ7  مركب 

8 91111 طنجة  الطابق الثالث رقم 

املغرب.

احسا0ن  سليم  محلد  السيد 

عنوانه)ا) مجلع بانوراميك  اكرام 7 

الطابق  االول  رقم 8  91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

احسا0ن   العزيز  عبد  السيد 

ب  علار7  مصر  زنقة    3 عنوانه)ا) 

شقة 9 إقامة وئام  7171  القنيطر7  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237751.

997I

SOCIETE EXTRA LANE TRANS SARL

 SOCIETE EXTRA LANE

TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 SOCIETE EXTRA LANE TRANS

SARL

رقم 775  مرآان 2 مكناس ، 

51111، مكناس املغرب

 SOCIETE EXTRA LANE TRANS

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 775 

مرآان 2 مكناس - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE EXTRA LANE TRANS

. SARL

نقل    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضاءع لحساب الغيف.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 775 

مكناس   51111  - مكناس   2 مرآان 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 هند بن بابا :  251 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : السيد عبدالغني بن بابا 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد محلد بن بابا :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بابا  بن  هند  السيد7 

 51111 مكناس   2 مرآان   775 رقم 

مكناس املغرب.

السيد عبدالغني بن بابا عنوانه)ا) 

 51111 مكناس   2 مرآان   775 رقم 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بابا  بن  محلد  السيد 

 51111 مكناس   2 مرآان   782 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بابا  بن  هند  السيد7 

 51111 مكناس   2 مرآان   775 رقم 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  73.

998I

fiduas

MH AUTO

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fiduas

 bd gran ceinture hay 57

 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc

MH AUTO  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

سكينة تقسيم 13 زنقة  1 رقم 17 

املنطقة الصناعية والد رحو سيدي 

معروف، الدار البيضاء - 21751 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3 726 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 دآنبف   16 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 
   MH AUTO الوحيد  الشريك  ذات 
درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 
تجزئة  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
 17 رقم  زنقة  1   13 سكينة تقسيم 
املنطقة الصناعية والد رحو سيدي 
 21751  - البيضاء  الدار  معروف، 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

استلرار النشاط التجاري.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 17 رقم  زنقة  1   13 سكينة تقسيم 
املنطقة الصناعية والد رحو سيدي 
 21751  - البيضاء  الدار  معروف، 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  حريفي   مراد    السيد)7) 
 RES-KHAOULA ESC D عنوانه)ا) 
  ETG   APT 6 ROUTE TADDERT.
املغرب  البيضاء  الدار   21751

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 6 7627 .

999I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

UNIVERS  SYSTEME  AUTO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 0وآد 

مقرها االآتلاعي باملغرب

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البف0د 1 3 الرئيسية 
الرشيد0ة ، 52111، الرشيد0ة 

املغرب
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   UNIVERS  SYSTEME  AUTO

»شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: طريق 

كلليلة قرب منتزه 3 مارس - 52111 

الرشيد0ة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

0وآد مقرها االآتلاعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3253

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر  0نا0ر  212    3 في  املؤرخ 

  UNIVERS لشركة  تابع  فرع  إغالق 

 - تسليته     SYSTEME  AUTO

والكائن عنوانه في حي النهضة قلعة 

مكونة - - تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 36.

 111I

EVOLUTION CONSEIL

LOGIFRUIT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

LOGIFRUIT شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 12 

علار7 املسعودي شارع موريطانيا 

آيليز - 71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOGIFRUIT

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع .
 12 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

موريطانيا  شارع  املسعودي  علار7 

آيليز - 71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : لطفي   مهدي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لطفي   مهدي  السيد 

  5 شقة  ك  علار7  كوهن  تجزئة 

27111 الجد0د7  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  لطفي   مهدي  السيد 

  5 شقة  ك  علار7  كوهن  تجزئة 

27111 الجد0د7  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم   98  .

 11 I

Advance Center

 HASHKEY TECHNOLOGIES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

 HASHKEY TECHNOLOGIES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي فيال 9ك7 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

11 1  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 79177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 HASHKEY TECHNOLOGIES

.SARL AU

تقد0م   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

جدمات بتقنيات آد0د7

التدريب واالستشارات

تكنولوآيا املعلومات واالتصاالت.

فيال   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
9ك7 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 11 1  الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد عبد هللا اشويخ 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111  : السيد عبد هللا اشويخ   

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا اشويخ عنوانه)ا)  
زنقة الهند اقامة قلر الزمان شقة 9  

1 11  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد هللا اشويخ عنوانه)ا)  
زنقة الهند اقامة قلر الزمان شقة 9  

1 11  الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1589  .
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NJ BUSINESS

MARLON
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

MARLON »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 9  
رقم 56 حي زبيد7 عين هارون فاس - 

31111 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6 539

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

تحويل املقر  من مكتب   قطعة 52  

أ  تجزئة تالل طريق مكناس واد فاس 
حي زبيد7   56 رقم    9 فاس إلى زنقة 

عين هارون فاس

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

املتوكل  السيد  من  اسهم  تفويت 

املهدي إلى السيد املهدي الصد0قي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  بند 

السيد  الشركة  مسيف  تسلية  ما0لي: 

املهدي الصد0قي

على  0نص  الذي   :12 رقم  بند 

ما0لي: تعد0ل القانون االسا�سي 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 721.
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CAP MONDIAL COMPTA

 BEST GROUPE

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

 BEST GROUPE

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 شارع 

يعقوب منصور الطابق االول رقم 

  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BEST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GROUPE INTERNATIONAL

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 INTERNATIONAL ROUTIERS

.DES MARCHANDISES

شارع   2  : عنوان املقر االآتلاعي 

يعقوب منصور الطابق االول رقم   

- 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 75   : ازحاف  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

5 حصة    : السيد احلد العسري 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

السيد 0وسف الغرباوي :  5 حصة 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

5 حصة  السيد رشيد الغرباوي :  

بقيلة 111.  درهم للحصة .

السيد محلد أمين اقلعي حليش :  

5 حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

 5   : السيد عبد السالم الغرباوي 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

 75  : ازحاف  هللا  عبد  السيد   

بقيلة 111.  درهم.

بقيلة   5  : السيد احلد العسري 

111.  درهم.

السيد 0وسف الغرباوي : 5 بقيلة 

111.  درهم.

بقيلة   5  : السيد رشيد الغرباوي 

111.  درهم.

السيد محلد أمين اقلعي حليش : 

5 بقيلة 111.  درهم.

 5  : السيد عبد السالم الغرباوي 

بقيلة 111.  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا ازحاف عنوانه)ا) 

تجزئة كريلة زنقة ب رقم 73 91111 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  العسري  احلد  السيد 

البوعناني  0وسف  زنقة  العاليا  حي 

رقم 17 91111 طنجة املغرب.

السيد 0وسف الغرباوي عنوانه)ا) 

 91111  7 رقم    9 حي الجد0د زنقة 

طنجة املغرب.

السيد رشيد الغرباوي عنوانه)ا) 

الحي الجد0د زنقة 9  رقم 7 91111 

طنجة املغرب.

السيد محلد أمين اقلعي حليش 

تجزئة نرآس   2 البفانص  عنوانه)ا) 

 56 زنقة الشهيد عالل بن قدور رقم 

91111 طنجة املغرب.

الغرباوي  السالم  عبد  السيد 

9  رقم  عنوانه)ا) الحي الجد0د زنقة 

7 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد أمين اقلعي حليش 

تجزئة نرآس   2 البفانص  عنوانه)ا) 

 56 زنقة الشهيد عالل بن قدور رقم 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238612.
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طوبي سعيد

SOCIETE BEN NANA - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

طوبي سعيد

 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شارع شعيب الدكالي 

شقة رقم 2  الجد0د7، 27111، 

الجد0د7 املغرب

 SOCIETE BEN NANA - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 27 زتفة 

طاهور الجد0د7 - 27111 الجد0د7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 6177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   21 9 دآنبف   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BEN NANA - SARL

 Bain غرض الشركة بإ0جاز : • 

.publique et spa

.Salon de thé  •

زتفة   27  : عنوان املقر االآتلاعي 

الجد0د7   27111  - طاهور الجد0د7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شوراق عبد الغفور :  551 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

حصة    51   : السيد7 غيف7 ليلى 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  11   : شوراق  أروى  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 آ0ة شوراق :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد محلد أنوار شوراق :  11  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغفور  عبد  شوراق  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة الياقوت 5 فيال رقم 

9 الجد0د7 27111 الجد0د7 املغرب.

السيد7 غيف7 ليلى عنوانه)ا) تجزئة 

الجد0د7   9 رقم  فيال   5 الياقوت 

27111 الجد0د7 املغرب.

عنوانه)ا)  شوراق  أروى  السيد7 

تجزئة الياقوت 5 فيال رقم 9 الجد0د7 

27111 الجد0د7 املغرب.

عنوانه)ا)  شوراق  آ0ة  السيد7 

تجزئة الياقوت 5 فيال رقم 9 الجد0د7 

27111 الجد0د7 املغرب.

شوراق  أنوار  محلد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة الياقوت 5 فيال رقم 

9 الجد0د7 27111 الجد0د7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 غيف7 ليلى عنوانه)ا) تجزئة 

الجد0د7   9 رقم  فيال   5 الياقوت 

27111 الجد0د7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 15 بتاريخ  بالجد0د7   االبتدائية 

دآنبف 9 21 تحت رقم 6 275.
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FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE ORDITRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
2   كلليلة اقليم الرشيد0ة 

زنقة القا�سي عياض ص.ب 2   
كلليلة اقليم الرشيد0ة، 52251، 

الراشيدبة املغرب
STE ORDITRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 
التصفية)

 N°72 وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 VILLAGE PILOTE GOULMIMA -
.52250 GOULMIMA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2119/7717
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  0نا0ر  212    5 املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    STE ORDITRAV SARL
وعنوان  درهم   61.111 رأسلالها 
 N°72 VILLAGE اإلآتلاعي  مقرها 
 PILOTE GOULMIMA - 52251
 : نتيجة ل   GOULMIMA MAROC

اإلفالس.
 N°72 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 VILLAGE PILOTE GOULMIMA -

 .52251 GOULMIMA MAROC
و عين:

 AHMED  OUARDI السيد)7) 
 KSAR AIT SIDI عنوانه)ا)  و 
 MHAMED OULAHCEN  52251
كلصفي   GOULMIMA MAROC

)7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 26 0نا0ر 

 212 تحت رقم  73/212.
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SODIGECO SARL

 GREEN AGRICULTURE &

INNOVATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

SODIGECO SARL

   شارع الداجلة الطابق 3 رقم 8 ، 

51111، مكناس املغرب

 GREEN AGRICULTURE &

INNOVATION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 25 

النفآس 2 النعيم  - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 789

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GREEN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 AGRICULTURE & INNOVATION

.SARL

غرض الشركة بإ0جاز : 

املنتجات  تسويق  و  إنتاج   ( 

الفالحية 

االستغالل  معدات  تهيئة   (2

الفالحية

3) التجار7 

7) االستيفاد و التصد0ر

 25 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

النفآس 2 النعيم  - 51111 مكناس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

  : رشيد  علوي  بوزكراوي  السيد 
11  حصة بقيلة 11  درهم للحصة 
  11   : مريم  بوزكراوي  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رشيد  علوي  بوزكراوي  السيد 
النعيم    2 النفآس   25 عنوانه)ا) رقم 

51111 مكناس املغرب.
السيد7 بوزكراوي مريم عنوانه)ا) 
 51111 النعيم   2 النفآس   25 رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 بوزكراوي فاطلة الزهراء 
حي  هالل  اوالد  زنقة   39 عنوانه)ا) 

الوحد7 القرية  151   سال املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   25 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 7775.
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GRH Conseils

 Gestion des Ressources 
Humaines GRH

شركة ذات املسؤولية املحدود7
حل شركة

حل مسبق ألوانه لشركة االستشار7 
في تسيف املوارد البشرية
« GRH Conseils «

شركة دات املسؤولية املحدود7 )في 
طور التصفية) رأس مالها 11.111  

درهم، عنوان مقرها االآتلاعي 
رقم37  

زنقة الموزيل،حي بولو 21721، الدار 
البيضاء، املغرب

.رقم التقييد في السجل التجاري 
 5512 باملحكلة التجارية الدار 

البيضاء
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
حل  تقرر   25/  /2121 في  املؤرخ 
نتيجة توقف  نهائية  الشركة بصفة 

العلل بسبب الجائحة كوفيد 9 .

زنقة   37 وحدد مقر التصفية في 
الدار   ،21721 بولو  حي  وزيل،  الم 

البيضاء، املغرب
السيد  الشركة  كلصفي  عين 
زنقة الم وزيل،   37 أحلد نورالد0ن 
البيضاء،  الدار   ،21721 بولو  حي 

املغرب
الصالحيات  كل  له  ومنحت 
بالنسبة  القرارات  آليع  لالتخاذ 
الضرورية  العلليات  كل  إلآراء 

لتصفية حسابات الشركة
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحث   17/1 /212 

29/761 83
للخالصة والنشر.

املصفي.
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Bureau d’étude et conseil  

BEN MOUSSA DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN MOUSSA DESIGN شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
املنتزه رقم 98 الداجلة - 73111 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOUSSA DESIGN
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غرض الشركة بإ0جاز :.

معارض  الفعاليات:  تنظيم   -

تجارية واآتلاعات ...

تنفيذ  في  العليل  دعم   -

به  الخاصة  االتصال  استفاتيجية 

لتعزيز صورته وتنلية سلعته

االتصال  إآراءات  إعداد   -

للجلهور املستهدف

وتقنيات  االتصال  تقد0م دعم   -

فعالة في أقل وقت ملكن

- االتصاالت التسويقية

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 73111  - الداجلة   98 رقم  املنتزه 

الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  .111  : عزيز7  بنلو�سى  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111  : عزيز7  بنلو�سى  السيد7 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 بنلو�سى عزيز7 عنوانه)ا) 

 73 رقم  القند0ل  زنقة  املسجد  حي 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 بنلو�سى عزيز7 عنوانه)ا) 

 73 رقم  القند0ل  زنقة  املسجد  حي 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  الدهب  بوادي  االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1  .

 119I

Bureau d’étude et conseil  

NIGROU SOUDOUR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NIGROU SOUDOUR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة 

  رقم 51  بئف كندوز أوسرد - 

77112 بئف كندوز املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها   بلختصر  اإلقتضاء 

 : NIGROU SOUDOUR

 غرض الشركة بإ0جاز   :

أعلال اللحام و تجليع الصيانة و 

التفكيبات الصناعية

اللحام  أعلال  بجليع  القيام 

والسفع بالرصاص والطالء

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

النهضة   رقم 51  بئف كندوز أوسرد 

- 77112 بئف كندوز املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  .111  : احلد  نيكرو  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد نيكرو احلد : 111  بقيلة 

11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احلد  نيكرو  السيد 
أ  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 
بئف كندوز   77112 العيون   758 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  احلد  نيكرو  السيد 
أ  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 
بئف كندوز   77112 العيون   758 رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  الدهب  بوادي  االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم 19 .
 1 1I

ACCOMPT CONSULTING

 DIGITAL MASTERWORK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 DIGITAL MASTERWORK SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : طريق 
العونية تجزئة الطلحاوي زنقة او 

9  رقم  28 - 6111  وآد7 املغرب  - 
6111 وآد7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32597
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21 9 أكتوبر    5 في  املؤرخ 
 DIGITAL MASTERWORK حل 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 
العونية  طريق  اإلآتلاعي  مقرها 
تجزئة الطلحاوي زنقة او 9  رقم  28 

- 6111  وآد7 املغرب  - 6111 وآد7 

املغرب نتيجة لغياب راس املال .

و عين:

السيد)7) محلد   لعوج و عنوانه)ا) 

طريق العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 

وآد7   6111 وآد7   28 رقم    9 او 

املغرب  كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي طريق   21 9 أكتوبر    5 بتاريخ 

او  زنقة  الطلحاوي  تجزئة  العونية 

9  رقم  28 - 6111  وآد7 املغرب  - 

6111 وآد7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   13 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9 21 تحت رقم 3535.

 1  I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KSAR ALIMAN
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تغييف نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

KSAR ALIMAN شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي كراج شارع 

طارق ابن زياد رقم 237 - 11 93 

الفنيدق املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26 7 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 مارس    5 املؤرخ في 

بناء  »أعلال  من  الشركة  نشاط 

املختلفة» إلى »انشطة سحب و قطر 

املركبات».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

مارس    3 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 5 15.

 1 2I
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Audifisc Maroc

YBk ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

«YBk ARCHITECTURE» ش.ذ.م.م 

من شريك وحيد 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدود7 من شريك وحيد

بالدار  بلقت�سى عقد عرفي مبفم  

 ،  17-  -2121 بتاريخ  البيضاء  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود7 من شريك وحيد والتي تتوفر 

على الخصائص التالية :

 YBk« الشركة:  اسم 

من  ش.ذ.م.م   «  ARCHITECTURE

شريك وحيد

أسست  التي  االغراض  الهدف: 

من اآلها الشركة هي القيام  بشكل 

أو  باملغرب  مباشر  غيف  أو  مباشر 

بالخارج بلا 0لي :    

• مهندس معلاري ؛

املعلارية  الهندسة  أعلال   •

والتصليم الداجلي ؛

البناء  مخططات  اعداد   •

والتجهيز؛

املدن  بناء  مخططات  اعداد   •

الجد0د7 الذكية ؛ 

• تنسيق  املباني و ادارتها ؛ 

تنسيق وإدار7 الطرق واملنشآت   •

الفنية ؛

• تنسيق وإدار7 الطرق والشبكات 

املتنوعة )VRD)؛

• االستشار7 واملساعد7 التقنية ؛

• الدراسات االقتصاد0ة ؛

ضلان  وجطط  أدلة  اعداد   •

الجود7 ؛

للطرق  تقنية  دراسات  اآراء   •

والشبكات املتنوعة )VRD) ؛

• اآراء دراسات تقنية للحلا0ة ؛

الجد0د7  املدن  دراسات  اآراء   •

املستدامة ؛

وتصاميم  مخططات  اعداد   •

معلارية مستدامة ؛

للبناء  تقنية  دراسات  اآراء   •

املستدام ؛

للشركة  0لكن   ، عامة  بصفة  و 

تساهم  التي  العلليات  آليع  انجاز 

بشكل مباشر أو غيف مباشر في تحقيق 

هدفها أوالتي تلكن من تعزيز تنليتها.

من 0وم  ابتداء  سنة   99  : املد7  

تقييدها بالسجل التجاري.

 ، البيضاء  الدار  الشركة:   مقر   

آنان كاليفورنيا اقامة امرود علار7 

9 شقة 21 طابق 7 . 

0بلغ رأسلال     : رأسلال الشركة 

مقسم  درهم   51.111 الشركة 

درهم    11 بقيلة   حصة   511 إلى 

املسدد7  و  املدفوعة   ، للواحد7 

بالكامل من طرف الشريكة الوحيد7 

السيد7 0اسلين ابن كيفان. 

من  تسيفالشركة   : الشركة  ادار7 

السيد7  الوحيد7  الشريكة  طرف 

0اسلين ابن كيفان ملد7 غيف محدود7.

السنة املالية للشركة  : تبتدئ من 

فاتح 0نا0ر و تنتهي في 3  دآنبف. 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

9 7853 من السجل التجاري بتاريخ 

              . 2 /1 /212 

 ملخص قصد النشر

 1 3I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ركن تركي
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 77

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

ركن تركي شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تقاطع 

شارع لال0اقوت وزنقة العرعار 9 

اقامة غاليز الطابق 7 شقة 7  الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75 975

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

وزنقة  لال0اقوت  شارع  »تقاطع  من 

العرعار 9 اقامة غاليز الطابق 7 شقة 

الدار   21111  - البيضاء  الدار    7

البيضاء املغرب» إلى »شارع واد دور7 
 21212  - 295،الدارالبيضاء  رقم 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 755971.

 1 7I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

كوملار تريدينڭ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 77

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

كوملار تريد0نڭ شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سيدي 

مومن الجد0د مجلوعة 2 زنقة 

3 الطابق   رقم   الدارالبيضاء - 

21711 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 97 3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبف   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) الهاشمي زوزان 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

نونبف   23 عبد العزيز العلاري بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757977.

 1 5I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

كوملار تريدينڭ

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسيف آد0د للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 77

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

كوملار تريد0نڭ  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سيدي 

مومن الجد0د مجلوعة 2 زنقة 

3 الطابق   رقم   الدارالبيضاء - 

21711 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 97 3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2121 نونبف   23 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

العلاري عبد العزيز كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 757977.

 1 6I
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WAFCOM

LMPS CONSULTING
شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

LMPS CONSULTING شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7,إقامة 

ال كولين ب رقم 7 مدجل أ  51 21 

الدارالبيضاء - 51 21 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  1 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

مدجل   7 «7,إقامة ال كولين ب رقم 

 21 51  - الدارالبيضاء   21 51 أ  

شارع   7« إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 

 27 رقم  ,كزانيفشور.شور  القدس 

 21 51  -  2 رقم  السفلي  الطابق 

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم  75818.

 1 7I

الشركة املغربية للخدمات االآتلاعية

 TARA TABA IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 

االآتلاعية

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 TARA TABA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
األر�سي 223 تجزئة األمل - 91111 

طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TARA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TABA IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر الفواكه الجافة و التلر.
الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 91111  - تجزئة األمل   223 األر�سي 

طنجة  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد عويس صالح  :  51 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .
السيد عبد هللا بن فريح بن غازي 
  .111 بقيلة  حصة   51   : العنزي 

درهم للحصة .
 السيد محلد عويس صالح  : 51 

بقيلة 111.  درهم.
السيد عبد هللا بن فريح بن غازي 

العنزي : 51 بقيلة 111.  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
صالح  عويس  محلد  السيد 
محلد  سيدي  شارع   38 عنوانه)ا) 
 91111 8 7 شقة  بن عبد هللا طابق 

طنجة املغرب.
السيد عبد هللا بن فريح بن غازي 
العنزي عنوانه)ا) بريد7   522 بريد7 

السعود0ة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

صالح  عويس  محلد  السيد 

محلد  سيدي  شارع   38 عنوانه)ا) 

بن عبد هللا طابق 7 شقة 8  91111 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 237921.

 1 8I

CAB ASSISTANCE

KH SNOR

إعالن متعدد القرارات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

KH SNOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 3  بيس - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 19575

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7  دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

- املوافقة على بيع )ستة آالف سهم في 

من األسهم املللوكة   6111 الشركة) 

لصالح  احليدوش  جالد  للسيد 

 7111( احليدوش  محلد  السيد 

احليدوش  هشام  والسيد  سهم) 

)2111 سهم). 

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

قرر  آد0د:  مشارك  مد0ر  تعيين   -

الشريك الوحيد تعيين املد0ر املساعد 

احليدوش  محلد  السيد  الجد0د 
مواليد  98 /2 /25   ، مغربي   ،
 ،  CIN N ° R278932 حامل   ،
 RUE BNI MELLAL في  1  ومقيم 
غيف  لفتف7  الحسيلة   IMZOUREN

محدد7.
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 
تلتزم الشركة  - تعد0ل ماد7 التوقيع: 
واملستندات  األعلال  بجليع   

ً
حكلا

ألحد  منفصل  بتوقيع  بها  املتعلقة 
املد0رين.

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
- بعد تحويل األسهم من قبل السيد 
السيد  لصالح  احليدوش  جالد 
هشام  والسيد  احليدوش  محلد 
شركة  الشركة  تعتبف   ، احليدوش 

ذات مسئولية محدود7.
على  0نص  الذي   :5 رقم  قرار 
قرر املجلس تعد0ل النظام   - ما0لي: 

األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

رأس املال
على  0نص  الذي   : 3 رقم  بند 

ما0لي: التعيين
على  0نص  الذي   : 6 رقم  بند 

ما0لي: االمضاء
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238185.

 1 9I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

GMS CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GMS CONFORT  شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 
كائن في الطابق السفلي رقم 5 5 

إسيل شارع مشعر الحرام مراكش  - 
71111 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GMS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. CONFORT
تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

سيارات.
محل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 5 5 رقم  السفلي  الطابق  في  كائن 
إسيل شارع مشعر الحرام مراكش  - 

71111 مراكش  املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد رضوان ملين  :  911 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
 السيد محلد رضوان ملين  : 911 

بقيلة 11  درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ملين   رضوان  محلد  السيد 
عنوانه)ا)  إسيل شارع مشعر الحرام 
 71111  71111 مراكش    5 5 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
ملين   رضوان  محلد  السيد 
عنوانه)ا)  إسيل شارع مشعر الحرام 
 71111  71111 مراكش   5 5 رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    2 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9377  .

 121I

la marocaine des bilans

CONSOLIDOR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج    0نا0ر مكتب رقم 8 علار7 

أدرار حي الداجلة ، 81161، أكاد0ر 

املغرب

CONSOLIDOR شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي C/O رقم 

1  مكرر زنقة 7 بلوك    حي بئف 

أنزران تيكيوين - 81111 أكاد0ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSOLIDOR

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستشارات التدقيق والتدريب

 C/O  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
حي  بلوك      7 مكرر زنقة    1 رقم 

أكاد0ر   81111  - بئف أنزران تيكيوين 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : زكرياء  بوزيان  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  بوزيان  السيد 

الداجلة  حي  ف7   بلوك    26 رقم 

أكاد0ر 81111 أكاد0ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  زكرياء  بوزيان  السيد 

الداجلة  حي  ف7   بلوك    26 رقم 

أكاد0ر 81111 أكاد0ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   21 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم 97991.

 12 I

Les bons comptes

SANTINOV
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ،   75

20000، Casablanca Maroc

SANTINOV شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  6 شارع 

اللة الياقوت ومصطفى املعاني 

رقم 69 الطابق 2 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SANTINOV

تدريب   -  : غرض الشركة بإ0جاز 

املساعد0ن الطبيين.

عنوان املقر االآتلاعي :  6 شارع 
اللة الياقوت ومصطفى املعاني رقم 
69 الطابق 2 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 711   : السيد7 كريلة ابن علر 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
  : كيفان  ابن  السيد محلد طيب 
611 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 كريلة ابن علر عنوانه)ا) 
زنقة ابو عبد هللا  اقامة ابن علر 2 
21111 الدار البيضاء  نافع املعاريف 

املغرب.
كيفان  ابن  طيب  محلد  السيد 
فرنسا   16111 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 كريلة ابن علر عنوانه)ا) 
زنقة ابو عبد هللا  اقامة ابن علر 2 
21111 الدار البيضاء  نافع املعاريف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 177 76.

 122I

trainning office and accounting advice

PRO LUMINAIRE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,75
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
PRO LUMINAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2630

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 45Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik

 Alkhair Bernoussi - 20600.

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.726127

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ا0زيت   مهدي   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

دآنبف   22 بتاريخ  النافعي  محلد  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 572 76.

 123I

الشركة املغربية للخدمات االآتلاعية

MAG TRADING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

الشركة املغربية للخدمات 

االآتلاعية

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MAG TRADING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة رقم 

358 املنطقة الصناعية طنجة  - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 3 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) مصطفى صامد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة   2.111
12 دآنبف  العرو�سي بتاريخ  رضوان   

.2121

تفويت السيد )7) مصطفى صامد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

2.111 حصة لفائد7  السيد )7) لوناء 

بن سارية بتاريخ 12 دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 551.

 127I

MARCHICA CONSEIL

SKY 15 RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

77 ، شارع طوكيو، الطابق  ، شقة 
 ، الناظور. ، 62111، الناظور 

املغرب

SKY 15 RENT A CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع  

تونات املركز،ميضار، الدريوش. - 

62512 الدريوش. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SKY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  5 RENT A CAR

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات  بدون سائق..

شارع    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الدريوش.  املركز،ميضار،  تونات 

62512 الدريوش. املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد تجاني الطلحي  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد تجاني الطلحي  

الدريوش  ميضار،  بوحجار،  حي 

62512 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوحجار  اميف7  السيد7 

الدريوش  ميضار،  بوحجار،  حي 

62512 الدريوش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 6.

 125I

CDH AUDIT ET CONSEILS

RHAMA  CAR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

RHAMA  CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 9  مكرر 

زنقة ابو شعيب الدكالي حي كوتيي  - 

21161 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 26.9 3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبف    9 املؤرخ في 

RHAMA  CAR  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    51.111 رأسلالها 

مكرر زنقة ابو    9 مقرها اإلآتلاعي 

 21161  - شعيب الدكالي حي كوتيي  

الدار البيضاء املغرب نتيجة لفقدان 

راس املال.

و عين:

الر�سى   موالي  السيد  السيد)7) 

املريني و عنوانه)ا) 9  زنقة ابو شعيب 

الدكالي 21161 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

9  مكرر  وفي  0نا0ر  212   16 بتاريخ 

 - زنقة ابو شعيب الدكالي حي كوتيي  

21161 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم  76232.

 126I

FUDICAIRE ISMAILI

 L›ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

 DU COMMERCES ET DES

SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السلار7 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

 l›entreprise spécialisée du

  commerces et des services Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة 
زنقة واد الذهب رقم 27 مكرر 

السلار7  - 72111 السلار7 املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 75
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 l’entreprise spécialisée du

. commerces et des services Sarl

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أشغال  و  العامة  األشغال  و  العامة 

البناء.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 27 رقم  الذهب  واد  زنقة  النهضة 

السلار7   72111  - السلار7   مكرر 

املعرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مفتاح محلد ملين  :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ملين   محلد  مفتاح  السيد 

 277 رقم  شارع ابو العالء  عنوانه)ا) 

 72111 العيون   12 الوحد7  حي 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ملين   محلد  مفتاح  السيد 

 277 رقم  شارع ابو العالء  عنوانه)ا) 

 72111 العيون   12 الوحد7  حي 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالسلار7  

 212 تحت رقم  7/212 .

 127I

OUR EXPERT

ADRIGHE BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ADRIGHE BATIMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1785

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 دآنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ADRIGHE BATIMENT

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ0جاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوان املقر االآتلاعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 71111

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي الحنات :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد عبد الخالق الحنات :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحنات  الهادي  عبد  السيد 

بلوك  برحلون  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش   71111 مراكش   726 أ رقم 

املغرب.

الحنات  الخالق  عبد  السيد 

رقم  برحلون  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

براهيم  سيدي  واحة  أ  بلوك   726

البور مراكش 7111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الحنات  الهادي  عبد  السيد 

بلوك  برحلون  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش   71111 مراكش   726 أ رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9729  .

 128I

CABINET CHAOUI

SL INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

CABINET CHAOUI

 Avenue des FAR Résidence , 1

 RIF, 2ème Étage Appartement

 203 10, Avenue des FAR

 Résidence RIF, 2ème Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

SL INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7   

املنطقة الصناعية صابينو النواصر 

- 21111 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 997

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 دآنبف   29 في  املؤرخ 

قدره بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.9 1.111»  

 3.111.111« إلى  درهم»   91.111»

القيلة  رفع    : طريق  عن  درهم» 

اإلسلية لألسهم املوآود7.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم   7622.

 129I

L EXPERT DE GESTION

AGRI CORAIL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AGRI CORAIL SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي ازيكي 

3 رقم 27 الطابق السفلي مراكش - 

71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGRI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CORAIL SERVICES

 ، دراسة   : غرض الشركة بإ0جاز 

انشاء و استغالل املشاريع الفالحية، 

مقاول اعلال البناء.
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عنوان املقر االآتلاعي : حي ازيكي 
 - الطابق السفلي مراكش   27 رقم   3

71111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : بوكال   العربي   السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوكال   العربي   السيد 
 71111 حي الرياض بوزنيقة    379

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  بوكال   العربي   السيد 
 71111 حي الرياض بوزنيقة    379

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم  997  .
 131I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

BOURCHANIN
شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 1
20800، CASABLANCA MAROC
BOURCHANIN  شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 72  شارع 
ابن تاشفين  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2121 ماي  املؤرخ في    
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 21111  - شارع ابن تاشفين     72»
الدار البيضاء املغرب» إلى »شارع أهل 
الدار   21111  - السبع  عين  الغالم 

البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 17 762.

 13 I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SIGN STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 1

20800، CASABLANCA MAROC

SIGN STUDIO شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

 Rue ,22 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 du Parc, Boulevard RACHIDI -

21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358163

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7)  عائشة  بلحاج 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

0نا0ر   17 بتاريخ  الخلطي  إدريس  

.212 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762325.

 132I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SIGN STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آد0د للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 1

20800، CASABLANCA MAROC

SIGN STUDIO  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

 Rue ,22 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 du Parc, Boulevard RACHIDI

 22, Rue du Parc, Boulevard

RACHIDI 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358163

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

الخلطي  إدريس  كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762325.
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BOUGHALEB ET ASSOCIES

STATIMMO MAROC
تعيين رئيس مجلس اإلدار7

BOUGHALEB ET ASSOCIES

711, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2  711, شارع 

محلد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 2 ، 21111، الدار البيضاء 

MAROC

STATIMMO MAROC »شركة  

املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: وين 

سنتف ، البفج الغربي ، زاوية بوليفارد 

الزرقطوني واملسيف7 الخضراء - 

.Casablanca Maroc 21111

»تعيين رئيس مجلس اإلدار7»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

اإلداري   العام  الجلع  إطار  في   

املؤرخ في 13 0وليوز 2121

 SIMONCELLI تقرر تعيين السيد

WILLIAM

شركة  إدار7  ملجلس  رئيسا 

STATIMMO MAROC

بتاريخ: 13 0وليوز 2121

له  املخولة  الصالحيات  وتتلثل 

فيلا 0لي:  3 دآنبف 2122

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 237565.

 137I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســـوفــلــــو
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ســـوفــلــــو  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  شــارع 

الحـــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 6  -- 

1 212  البيضــاء  املــغــــرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 .8 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  17 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  51.111 مبلغ رأسلالها  ســـوفــلــــو   

  1 اإلآتلاعي  درهم وعنوان مقرها 

شــارع الحـــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 6  

-- 1 212  البيضــاء  املــغــــرب  نتيجة 

ل : املنــافســة  و  األزمـــة  اإلقتصــــاد0ـــة.

زنقــة    7 و حدد مقر التصفية ب 

  -- الســوســن   عـــش  حـــي  اليــرمـــوك  

21 21 البيضــاء  املــغــــرب . 

و عين:
حـــلــــري   غبــد العـــزيــــز    السيد)7) 

رقـــم  ليلــفــورنيــــا  تجـــزئــة  عنوانه)ا)  و 

البيضــاء      21 51 كـــاليــفــورنيـــا      2

املــغـــرب   كلصفي )7) للشركة.
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 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

7  زنقــة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

اليــرمـــوك  حـــي عـــش الســوســن 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762.332.

 135I

FISCOMPTES

 STE MENNIOUI DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد علار7 ب الطابق 

الثاني رقم    ، 61121، وآد7 

املغرب

 STE MENNIOUI DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 زنقة 

لخضر غيالن علار7 البفكاني - 6111 

وآد7 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6313

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7)  0وسف منيوي 

أصل  من  اآتلاعية  حصة    .111

 (7( السيد  لفائد7   حصة    .111

27 غشت  عبد القادر العليتي بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

شتنبف   27 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 2186.

 136I

EXPERT SERVICE CONSULTING

 EXPERT SERVICE

CONSULTING ESC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERT SERVICE CONSULTING

شارع حفيظ ابن عبد البار رقم 27  

قيسارية االندلوس انزران الطابق 

االر�سي رقم 9 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 EXPERT SERVICE CONSULTING

ESC شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

حفيظ ابن عبد البار رقم 27  

قيسارية االندلس انزران الطابق 

االر�سي رقم 9 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 15627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 0ونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 EXPERT SERVICE CONSULTING

.ESC

مركز   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االعلال.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

  27 رقم  البار  عبد  ابن  حفيظ 

الطابق  انزران  االندلس  قيسارية 

طنجة   91111  -  9 رقم  االر�سي 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : ا0وب  محلد   السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد ا0وب عنوانه)ا) حي 
مسنانة حومة الورد7  91111 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محلد ا0وب عنوانه)ا) حي 
مسنانة حومة الورد7 91111 طنجة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0ونيو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم -.
 137I

CAB ASSISTANCE

MIND DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MIND DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 حي 

ميلتون اقامة بالل الطابق الثاني 
مكتب  2 - 91111 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77619

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 نونبف 2121 تم  تحويل  
املقر االآتلاعي الحالي للشركة من »5 
حي ميلتون اقامة بالل الطابق الثاني 
طنجة املغرب»   91111  - مكتب  2 
7 الطابق االول اقامة  إلى »شقة رقم 

 - 0وسف  موالي  شارع  0اسين   
91111 طنجة  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238752.
 138I

advanced finance corporate

COMALAK NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

COMALAK NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االآتلاعي رقم 6 8 
تجزئة عين أغبال أحداف  - 15 53 

أزرو .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27 1 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2121 ماي   17 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدود7».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 337.
 139I

advanced finance corporate

COMALAK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

COMALAK NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 6 8 

تجزئة عين أغبال أحداف - 15 53 

أزرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 1 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كافي  لحسن   (7( السيد  تفويت 

  11 حصة اآتلاعية من أصل   51

حصة لفائد7  السيد )7) إبراهيم كافي 

بتاريخ    فبفا0ر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 337.

 171I

LE JURISTE

SKY PAINT AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

LE JURISTE

 LOT ALMOSTAKBAL  13

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،

21511، الدارالبيضاء املغرب

SKY PAINT AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 محج 

مر سلطان رقم 3 الطابق    - 

21111 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

786183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SKY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PAINT AUTO

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وطالء  والطالء  الخاصة  املعالجة 

لللعادن وآليع أنواع املركبات.

26 محج   : عنوان املقر االآتلاعي 

مر سلطان رقم 3 الطابق    - 21111 

الدار البيضاء  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسين موستابشر :  251 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

موستابشر  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) تجزية مربوحة زنقة 7 رقم 

الدار البيضاء   21111 3  عين شق  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

موستابشر  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) تجزية مربوحة زنقة 7 رقم 

الدار البيضاء   21111 3  عين شق  

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 871 76.

 17 I

CAB ASSISTANCE

MARAVIYAS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MARAVIYAS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 3  بيس - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARAVIYAS

نقل   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وكافة  ومشتقاتها  اللحوم   وتوزيع 

األنشطة األجرى ذات الصلة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 3  بيس - 91111 طنجة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : اشطيار  العلراني  علر  السيد 

711 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

  : بنعبدالهادي  فاطلة  السيد7 

211 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

السيد7 عفراء العلراني اشطيار :  

211 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

  : السيد احلد العلراني اشطيار 

211 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اشطيار  العلراني  علر  السيد 

قطاع  التضامن  حي  عنوانه)ا) 

91111 طنجة  واد بحرا0ين   الصفاء 

املغرب.

بنعبدالهادي  فاطلة  السيد7 
قدور  الحاج  اعزيب  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.

العلراني اشطيار  السيد7 عفراء 
قدور  الحاج  اعزيب  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.

اشطيار  العلراني  احلد  السيد 

قدور  الحاج  اعزيب  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اشطيار  العلراني  علر  السيد 

قطاع  التضامن  حي  عنوانه)ا) 

طنجة   91111 واد بحرا0ين  الصفاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238553.

 172I

STE TIB COMPT SARL AU

DAR AL WOUROUD
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15 ، 61111، وآد7 املغرب

DAR AL WOUROUD شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

كا0تي شارع الدرفوفي و آلال الد0ن 

االفغاني - 61111 وآد7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8517

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  28 دآنبف  املؤرخ في 

 DAR 7شركة ذات املسؤولية املحدود

رأسلالها  مبلغ    AL WOUROUD

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

اإلآتلاعي اقامة كا0تي شارع الدرفوفي 

 61111  - االفغاني  الد0ن  آلال  و 

وآد7 املغرب نتيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

كا0تي شارع الدرفوفي و آلال الد0ن 

االفغاني - 61111 وآد7 املغرب. 
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و عين:
و  طلحاوي  احلد   السيد)7) 
البيضاء  الدار  زنقة   17 عنوانه)ا) 
 (7( كلصفي  املغرب  وآد7   61111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 6 2.
 173I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 WORLDWIDE CARGOS
*SERVICES  *WCAS

إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 WORLDWIDE CARGOS

SERVICES  *WCAS*  »شركة ذات 
املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي:  7 
تقاطع زنقة أبو عالء زهر وزنقة 

بنو كر7 الطابق األول شقة رقم 2  
زنقة املستشفيات  - 21361 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.223565

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 3  0نا0ر  212

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

هبة حصص
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

اذابة القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
طرف  من  حصص  لتفويت  تبعا 
السيد7 سكينة البقالي لسيد7 مريم 
الشركة  مال  رأس  أصبح  البقالي 
موزعا كالتالي : - السيد7 مريم البقالي 

السيد7 زينب البقالي   - 7511 حصة 

7511 حصة - السيد7 سكينة البقالي 

ناد0ة صبفي  -السيد7  حصة    511

511  حصة 

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

الـقـانـون  إذابـة  على  الـلـصـادقة 

األسـا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762.718.

 177I

STE NESMA FINANCE SARL AU

ريد ليون

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

STE NESMA FINANCE SARL AU

 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI

 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ريد ليون  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 66 زنقة 

طارق ابن زياد مراكش  - 71111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.79673

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف  في     املؤرخ 

املصادقة على :

الوزاني  حيا7   (7( السيد  تفويت 

11  حصة اآتلاعية من  الشاهدي 

 (7( السيد  11  حصة لفائد7   أصل 

كوميز سانشيزرماد  مريان ا0لينا     

بتاريخ    دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   18 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 269.

 175I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

CITY ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

CITY ALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 796 

تجزئة الزيتون العطاوية قلعة 

السراغنة - 11 73 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CITY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ALUM

غرض الشركة بإ0جاز : التجار7 في 

االملينيوم,الزآاج,الحد0د.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة الزيتون العطاوية قلعة   796

قلعة السراغنة   73 11  - السراغنة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 311   : جاليد  كريلش  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 311   : السيد كريلش اسلاعيل 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد كريلش معاد :  311 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جاليد  كريلش  السيد 
العطاوية  الزيتون  تجزئة   796 رقم 

قلعة   73 11 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.

اسلاعيل  كريلش  السيد 
الزيتون  تجزئة   796 رقم  عنوانه)ا) 

 73 11 السراغنة  قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب.

عنوانه)ا)  معاد  كريلش  السيد 
العطاوية  الزيتون  تجزئة   796 رقم 

قلعة   73 11 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  جاليد  كريلش  السيد 
العطاوية  الزيتون  تجزئة   796 رقم 

قلعة   73 11 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب

اسلاعيل  كريلش  السيد 
الزيتون  تجزئة   796 رقم  عنوانه)ا) 

 73 11 السراغنة  قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب

عنوانه)ا)  معاد  كريلش  السيد 
العطاوية  الزيتون  تجزئة   796 رقم 

قلعة   73 11 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

 2 0نا0ر  212 تحت رقم  27/212.

 176I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ALPHA TRANSFEED
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ALPHA TRANSFEED شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار ا0ت 
العالم الصهريج قلعة السراغنة - 
11 73 قلعة السراغنة املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37 9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
قلعة  الصهريج  العالم  ا0ت  »دوار 
قلعة السراغنة   73 11  - السراغنة 
املغرب» إلى »رقم 577  الهناء 2 قلعة 
قلعة السراغنة    73111  - السراغنة 

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 
25 0نا0ر  212 تحت رقم  29/212.
 177I

CRI MEKNES

 STE TRADING WORK 
NEGOCIATION
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE TRADING WORK 
NEGOCIATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي:  31 

شارع محلد السادس مرآان 2   - - 
مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79795
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  دآنبف 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي   : - رقم  قرار 
سهم   (511( بيع جلسلائة   • ما0لي: 
وجلسلائة  بوكطيبة   عدل  للسيد 
بوكطيبة   أكرم  للسيد  سهم   (511(
لصالح السيد عبد العزيز هل حلنا  
• تعيين السيد عبد العزيز هل حلنا 

مد0را آد0دا. واستقالة السيد عدل 
في  بوكطيبة  أكرم  والسيد  بوكطيبة 
تحويل   • اإلداريين.  املنصبين  هذ0ن 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 
ذات املسؤولية املحدود7 من شريك 
واحد واعاد7 تغييف القانون االسا�سي 

للشركة .
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي 0نص على ما0لي: 
سهم للسيد   (511( بيع جلسلائة   •
 (511( وجلسلائة  بوكطيبة   عدل 
حامل  بوكطيبة  أكرم  للسيد  سهم 
لصالح السيد عبد العزيز هل حلنا  
• تعيين السيد عبد العزيز هل حلنا 
مد0را آد0دا. واستقالة السيد عدل 
في  بوكطيبة  أكرم  والسيد  بوكطيبة 
تحويل   • اإلداريين.  املنصبين  هذ0ن 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 
ذات املسؤولية املحدود7 من شريك 
واحد واعاد7 تغييف القانون االسا�سي 

للشركة .
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 722 .
 178I

CRI MEKNES

STE WORK MEK TRAVAUX 
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE WORK MEK TRAVAUX 
»شركة ذات املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: 277 
تجزئة الحر7 حي سلطان سيدي 

محلد بن عبد هللا زيتون  - - مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79677

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1  دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  0نص  الذي   : - رقم  قرار 
سهم   (511( بيع جلسلائة   • ما0لي: 
وجلسلائة  بوكطيبة   عدل  للسيد 
بوكطيبة   أكرم  للسيد  سهم   (511(
لصالح السيد عبد العزيز هل حلنا  
• تعيين السيد عبد العزيز هل حلنا 
مد0را آد0دا. واستقالة السيد عدل 
في  بوكطيبة  أكرم  والسيد  بوكطيبة 
تحويل   • اإلداريين.  املنصبين  هذ0ن 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 
ذات املسؤولية املحدود7 من شريك 
واحد واعاد7 تغييف القانون االسا�سي 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  0نص  الذي   :1 رقم  بند 
سهم   (511( بيع جلسلائة   • ما0لي: 
وجلسلائة  بوكطيبة   عدل  للسيد 
بوكطيبة   أكرم  للسيد  سهم   (511(
لصالح السيد عبد العزيز هل حلنا  
• تعيين السيد عبد العزيز هل حلنا 
مد0را آد0دا. واستقالة السيد عدل 
في  بوكطيبة  أكرم  والسيد  بوكطيبة 
تحويل   • اإلداريين.  املنصبين  هذ0ن 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 
ذات املسؤولية املحدود7 من شريك 
واحد واعاد7 تغييف القانون االسا�سي 

للشركة .
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 721.
 179I

CRI MEKNES

STE MATERIAUX DECO
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

STE MATERIAUX DECO »شركة 
ذات املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 15  
مكرر حي النعيم  - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22885
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  دآنبف 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي   : - رقم  قرار 
االآتلاعي  املقر  تغييف  ما0لي:  
  15 الرقم  العنوان:  من  للشركة 
مكرر حي النعيم مكناس, إلى العنوان 
زنقة  2    2 شارع   2 رقم   : الجد0د 

توالل مكناس
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
من  للشركة  االآتلاعي  املقر  تغييف 
العنوان: الرقم 15  مكرر حي النعيم 
 2 : رقم  مكناس, إلى العنوان الجد0د 

شارع 2 زنقة  2  توالل مكناس
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  72.
 151I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

BENDAR SARL - بندار ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

75، شارع العقبة، ، 77111، 
الصوير7 املغرب

  BENDAR SARL - بندار ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مساكنة 
في رقم 75 شارع العقبة، - 77111 

الصوير7 املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5355

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 نونبف 2121 تم  تحويل  
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من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»مساكنة في رقم 75 شارع العقبة، - 

»محل  إلى  الصوير7 املغرب»   77111

 - الصوير7  اقليم  تكاط،  بخليس 

77111 الصوير7-تكاط  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالصوير7  بتاريخ 21 0نا0ر 

 212 تحت رقم 25.

 15 I

CABINET CADRE CONSEIL

 COMPTOIRE ZAID.DCT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 COMPTOIRE ZAID.DCT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 79   

تجزئة اطلس ورزازات - 75111 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIRE ZAID.DCT SARL

.AU

بيع مواد   : غرض الشركة بإ0جاز 

البناء بالجللة.
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 79   

 75111  - ورزازات  اطلس  تجزئة 

ورزازات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد محلد املراك�سي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد املراك�سي عنوانه)ا) 

 75111 ورزازات  ترميكت  تاآد7 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد املراك�سي عنوانه)ا) 

 75111 ورزازات  ترميكت  تاآد7 

ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 75.

 152I

STE FIDLAMIAE SARL

 ANALYTICA

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 ANALYTICA INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 31 شارع 

مشليفن شقة 8 أكدال - 1111  

الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59795

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  27 دآنبف  املؤرخ في 

املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

  ANALYTICA INTERNATIONAL

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 

شارع   31 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

  1111  - أكدال   8 شقة  مشليفن 

الرباط املغرب نتيجة ل : - عدم بلوغ 

األهداف.

- إنخفاض أوغياب املبيعات..

و حدد مقر التصفية ب 31 شارع 

  1111  - أكدال   8 شقة  مشليفن 

الرباط املغرب. 

و عين:

و  املزو�سي  الحسن   السيد)7) 
ملدغري  إقامة    6 قطاع  عنوانه)ا) 

  1111 8 شقة   حي الرياض  علار7 

الرباط املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1737  .

 153I

FICASUD

BRESCOU
شركة املساهلة

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BRESCOU »شركة املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش - 71111 

مراكش املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 539

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CHEZ ZEZETTE

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9769  .

 157I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TRANSPORT LAKHOUADRI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 TRANSPORT LAKHOUADRI

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم  219 

صوكوما - 71111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5729

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 TRANSPORT الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ    LAKHOUADRI

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

 - صوكوما  رقم  219  اإلآتلاعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   71111

صعوبات مالية.

و حدد مقر التصفية ب رقم  219 

صوكوما  - 71111 مراكش املغرب. 
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و عين:

و  لخوادري  كبور   السيد)7) 

صوكوما   رقم  219  عنوانه)ا) 

 (7( 71111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9897  .

 155I

CABINET CADRE CONSEIL

SOJTK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SOJTK SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 928 

تيكمي لجد0د ترميكت ورزازات - 

75111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOJTK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SARL

غرض الشركة بإ0جاز : - االشغال 

املختلفة او البناء

- مفاوض تجاري

- حراسة املباني الخاصة والعامة.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 928 

 - ورزازات  ترميكت  لجد0د  تيكمي 

75111 ورزازات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد توفيق قجا 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : وحيدوس  آواد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قجا  توفيق  السيد 

ترميكت  الجنوبية  الجد0د  تيكمي 

ورزازات 75111 ورزازات املغرب.

السيد آواد وحيدوس عنوانه)ا) 

ش  ص  م  و  م  طريق  االداري  الحي 

ورزازات 75111 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  قجا  توفيق  السيد 

ترميكت  الجنوبية  الجد0د  تيكمي 

ورزازات 75111 ورزازات املغرب

السيد آواد وحيدوس عنوانه)ا) 

ش  ص  وم  م  طريق  االداري  الحي 

ورزازات 75111 ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 51.

 156I

م س س ج

212 اريكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب

2 2 اريكاسيون  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
رحال بن احلد رقم 21 مكتب 7 كليز 

- 71111 مراكش  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الشرا0بي مجد   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

111.  حصة لفائد7  السيد )7) حاتم 

الشرا0بي بتاريخ 27 غشت 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   26 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 1 99  .

 157I

م س س ج

212 اريكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

71111، مراكش املغرب

2 2 اريكاسيون  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 92  شارع 

الزرقطوني شقة  رقم 6 كليز  - 

71111 مراكش  املغرب .

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 0نا0ر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 6 رقم  «92  شارع الزرقطوني شقة  

71111 مراكش  املغرب » إلى  كليز  - 

»شارع رحال بن احلد رقم 21 مكتب 

7 كليز  - 71111 مراكش   املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9916  .
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CABINET BAHMAD

MERMAID OUTSOURCING
إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

71111، مراكش املغرب

 MERMAID OUTSOURCING

»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: إقامة 

مراكش بالزا علار7 د   شقة رقم 15             

- 71111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9399 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5  دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

ما0لي: املصادقة على تفويت السيد7 

حصصها  مجلوع  موزوني  فدوى 

111  حصة عن طريق عقد  البالغة 

البيع لفائد7 السيد7 مابينتو سيسيه.

على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 

ما0لي: تم تعيين مسيف آد0د للشركة 

كلسيف7  سيسيه  مابينتو  السيد7 

وحيد7 للشركة. تبعا لقبول استقالة 

املسيف7 السيد7 فدوى  موزوني.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي   : 3 و    2  ,7  ,6 رقم  بند 

0نص على ما0لي: تعد0ال ملواد 6, 7, 2  

و 3  من النظام األسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9795  .

 159I
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CABINET BAHMAD

MERMAID OUTSOURCING
إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

71111، مراكش املغرب

 MERMAID OUTSOURCING

»شركة ذات املسؤولية املحدود7 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: إقامة 

مراكش بالزا علار7 د   شقة رقم 15 

- 71111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9399 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7  دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  1:  قرار 

ما0لي: املصادقة على تفويت السيد7 

حصصها  مجلوع  سيسيه  مابينتو 

111  حصة عن طريق عقد  البالغة 

آليل  مجاد  السيد  لفائد7  البيع 

حبيب.

على  0نص  الذي   :12 رقم  قرار 

ما0لي: تم تعيين مسيف آد0د للشركة 

كلسيف  حبيب  آليل  مجاد  السيد 

تبعا لقبول استقالة  وحيد للشركة. 

مابينتو  السيد7  السيد7  املسيف7 

سيسيه.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي   : 3 و    2  ,7  ,6 رقم  بند 

0نص على ما0لي: تعد0ال ملواد 6, 7, 2  

و 3  من النظام األسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9796  .
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advanced finance corporate

COMALAK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

COMALAK NEGOCE  شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 6 8 
تجزئة عين أغبال أحداف - 15 53 

أزرو املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27 1 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2121 ماي   17 في  املؤرخ 
كافي  السيد)7)  للشركة  مسيف آد0د 

إبرهيم كلسيف آجر
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 337.
 16 I

garrigues maroc, sarlau

Garrigues Maroc
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Garrigues Maroc شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 

شارع املسيف7 الخضراء - 21111 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف    6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«11.111  درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   211.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762797.
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

YSHA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

YSHA CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق بني 

مالل مراكش كلم 71  تلاللت قلعة 

السراغنة - 73111 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YSHA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CONCEPT

تجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

عامة

االستيفاد 

.عنوان املقر االآتلاعي : طريق بني 

مالل مراكش كلم 71  تلاللت قلعة 

قلعة السراغنة   73111  - السراغنة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد7 اودري حزان :  11  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

  11   : املاآري  مريم  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  : ارجامي  براد7  كريلة  السيد7 

11  حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حزان  اودري  السيد7 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 71161 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  املاآري  مريم  السيد7 

تامصلوحت  سلناح   63 رقم  فيال 

مراكش 71171 مراكش املغرب.

ارجامي  براد7  كريلة  السيد7 

الثاني  ادريس  شارع   21 عنوانه)ا) 

اقامة ميلوزا الشقة 2  م ج مكناس 

51161 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  حزان  اودري  السيد7 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 71161 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

22 0نا0ر  212 تحت رقم  26/212.
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LEGAL CONSULTING

STAR KAM
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطلة بقشان باب 6  رقم 

8  حي النسيم ، 81 21، الدار 

البيضاء املغرب

STAR KAM شركة ذات املسؤولية 

املحدود7



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2640

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 6 زنقة 
سليلان العزمي رقم 6  اقامة 

دكالة حي املستشفيات - 21351 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 76665
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 دآنبف 
شركة ذات املسؤولية   STAR KAM
  11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 
 6 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اقامة    6 زنقة سليلان العزمي رقم 
 21351  - املستشفيات  حي  دكالة 
لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

ا0جاد علل.
و عين:

السيد)7) منى  اوبيه و عنوانه)ا) 7 
زنقة بوملان اقامة مازن شقة6 الطابق 
الدارالبيضاء   25 1 بوركون   2

املغرب كلصفي )7) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   6 وفي   2121 دآنبف  بتاريخ  2 
اقامة    6 رقم  العزمي  سليلان 
 21351  - املستشفيات  حي  دكالة 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 597 76.

 167I

LEGAL CONSULTING

5E&T MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطلة بقشان باب 6  رقم 

8  حي النسيم ، 81 21، الدار 
البيضاء املغرب

5E&T MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 5 رنقة 
مستغانم الطبق السفلي مرس 

السلطان - 81 25 الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 27177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف  في  2  املؤرخ 

ذات  شركة   5E&T MAROC حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

الطبق  مستغانم  رنقة   5 اإلآتلاعي 

 25 81  - السلطان  مرس  السفلي 

لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

ا0جاد علل.

و عين:

و  برادعي  امال   السيد)7) 

عنوانه)ا) اقامة االندلسية علار7 33 

شقة 5 28631 الدارالبيضاء املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

رنقة   5 وفي   2121 دآنبف  بتاريخ  2 

مرس  السفلي  الطبق  مستغانم 

الدارالبيضاء   25 81  - السلطان 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 592 76.

 165I

LEGAL CONSULTING

ANK SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطلة بقشان باب 6  رقم 

8  حي النسيم ، 81 21، الدار 

البيضاء املغرب

ANK SYSTEMS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

سفيان زنقة 11  رقم 87 سيدي 

معروف - 81 22 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5167 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

آراي  نصيف   (7( السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   867

 (7( السيد  لفائد7   حصة    1.717

 17 بتاريخ  آراي  0وسف  محلد 

دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) لينة آراي 867 

 3.768 أصل  من  اآتلاعية  حصة 

محلد   (7( السيد  لفائد7   حصة 

دآنبف   17 بتاريخ  آراي  0وسف 

.2121

0اسلين آراي   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   867

 (7( السيد  لفائد7   حصة   3.768

 17 بتاريخ  آراي  0وسف  محلد 

دآنبف 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 575 76.

 166I

LEGAL CONSULTING

OLCA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطلة بقشان باب 6  رقم 

8  حي النسيم ، 81 21، الدار 

البيضاء املغرب

OLCA CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور 3 زنقة اسحاق ابن 

حنين الطابق   شقة   - 25721 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71636 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 
 OLCA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم    1.111
يعقوب  شارع  زاوية  اإلآتلاعي 
ابن  اسحاق  زنقة   3 املنصور 
 25721  - شقة    الطابق    حنين 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

ا0جاد علل.
زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع يعقوب املنصور 3 زنقة اسحاق 
ابن حنين الطابق   شقة   - 25721 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  وارتي  رضوان   السيد)7)  
روسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا) 
 33 شقة  الطابق2  ف  علار7 7 
املغرب  الدارالبيضاء   25621

كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762757.

 167I

STE FIDUKARS SARL

 STE MOUHAOUI
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

 STE MOUHAOUI
DISTRIBUTION  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)



2641 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تزارين 
زاكور7 - 75111  زاكور7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 33
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  31 دآنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 STE MOUHAOUI الشريك الوحيد
رأسلالها  مبلغ     DISTRIBUTION
مقرها  وعنوان  درهم    11.111
  75111  - زاكور7  تزارين  اإلآتلاعي 
في  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  زاكور7 

القطاع.
تزارين  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

زاكور7 - 75111  زاكور7 املغرب. 
و عين:

و  اوموهو  محلد    السيد)7) 
  75111 زاكور7  تزارين  عنوانه)ا) 

زاكور7 املغرب كلصفي )7) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

------------ :
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   16 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم  .

 168I

CAB ASSISTANCE

DESIGN MOOVE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DESIGN MOOVE شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 3  بيس - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  212 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN MOOVE

وكالة   -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االتصال وصناعة اإلعالن..

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 3  بيس - 91111 طنجة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 811   : كيفان  بن  دنيا  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : كيفان  بن  حيا7  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 دنيا بن كيفان عنوانه)ا) 

آامع  دنيا  فيال  الياسلين  طريق 

املقراع 91111 طنجة املغرب.

السيد7 حيا7 بن كيفان عنوانه)ا) 
 91111 دنيا   فيال  الياسلين  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 دنيا بن كيفان عنوانه)ا) 

آامع  دنيا  فيال  الياسلين  طريق 

املقراع 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238775.
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HYAT MEDIOUNA

BH CITY CENTRE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BH CITY CENTRE

6 زنقة آينيف ، 21331، الدار 

البيضاء املغرب

BH CITY CENTRE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6 زنقة 

آينيف - 21351 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

786787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BH  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CITY CENTRE

إدار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

فندق.

زنقة   6  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

البيضاء  الدار   21351  - آينيف 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

امللوك  حب  محلد  السيد 

حصة بقيلة    .111   : الصفريوي  

11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امللوك  حب  محلد  السيد 

الصفريوي  عنوانه)ا) تجزئة منظرونا 

رقم 56 سيدي معروف 21521 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

امللوك  حب  محلد  السيد 

الصفريوي  عنوانه)ا) تجزئة منظرونا 

رقم 56 سيدي معروف 21521 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762288.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

WAGHA FOOD
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

WAGHA FOOD  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: حي 

النهضة  ، رقم 66 - 73111 

الداجلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9 85

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9  0نا0ر  212

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

اإلآتلاعية  الحصص  كافة  تفويت 

»السالك  السيد  اسم  في  املكتتبة 

حصة   511 في  املتلثلة  و  الصياد» 

درهم    11 فئة  من  اآتلاعية 

»احلد  السيد  لفائد7  للواحد7 

الركيزي» 



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2642

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

اإلآتلاعية  الحصص  كافة  تفويت 

»حفيض  السيد  اسم  في  املكتتبة 

حصة   511 و املتلثلة في  السلاللي» 

درهم    11 فئة  من  اآتلاعية 

»احلد  السيد  لفائد7  للواحد7 

الركيزي» 

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

الصياد»  »السالك  السيد  استقالة 

تعيين  و  الشركة  تسييف  مهام  من 

السيد »احلد الركيزي» كلسيف وحيد 

للشركة 

قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف الشكل القانوني للشركة لتصبح 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد

قرار رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 

توسيع النشاط التجاري للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

األساسية  األنظلة  على  املصادقة 

الجد0د7 للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 92.

 17 I

HYAT MEDIOUNA

Privilège Oasis Hôtel
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Privilège Oasis Hôtel
3 زنقة احلد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8 ، 21351، الدار 

البيضاء املغرب

Privilège Oasis Hôtel  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي   3 زنقة 

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. Privilège Oasis Hôtel

إدار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الفندق.

3 زنقة  عنوان املقر االآتلاعي :   

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

امللوك  حب  جالد  محلد  السيد 

الصفريوي :  511 حصة بقيلة 11  

درهم للحصة .

  : عا0دي  ادري�سي  هشام  السيد  

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

امللوك  حب  جالد  محلد  السيد 
زنقة    7 رقم  الصفريوي عنوانه)ا)  

الدار البيضاء    21721 ال فيز0ر بولو 

املغرب.

عا0دي  ادري�سي  هشام  السيد  

رقم  الياقوت  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   21521 معروف  سيدي   5 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

امللوك  حب  جالد  محلد  السيد 
زنقة    7 رقم  الصفريوي عنوانه)ا)  

الدار البيضاء    21721 ال فيز0ر بولو 

املغرب

عا0دي  ادري�سي  هشام  السيد  

رقم  الياقوت  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   21521 معروف  سيدي   5 

البيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 525 76.

 172I

HYAT MEDIOUNA

MERIVA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

MERIVA
3 زنقة احلد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8 ، 21351، الدار 

البيضاء املغرب

MERIVA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي   3 زنقة 

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

78556 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MERIVA

الرقلية   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

والتواصل.
3 زنقة  عنوان املقر االآتلاعي :   

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جليل بوبكري :  711 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 311   : الحداوي  طارق  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 311   : السيد أحلد نور العلوي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوبكري  جليل  السيد 

برشيد              الدرو7  آنان   77 فيال 

26212 برشيد املغرب.

السيد طارق الحداوي عنوانه)ا) 

فيال 27 آنان الدرو7 برشيد 26212 

برشيد املغرب.
العلوي  نور  أحلد  السيد 

عنوانه)ا) حي القدس مجلوعة زناتة 

الدار   216 1 برنو�سي    37 رقم   7

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بوبكري  جليل  السيد 

برشيد     الدرو7  آنان   77 فيال 

26212 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 277 76.
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HYAT MEDIOUNA

PROSPERIA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

PROSPERIA

رقم 59  الطابق    علار7 رماندي 

أ تقاطع بيف أنزران و زنقة ليبيا ، 

81651، الدار البيضاء املغرب

PROSPERIA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2/287 

حي النسيم  - 21521 الدار البيضاء  

املغرب.



2643 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7  31 
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 نونبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
«287/2 حي النسيم  - 21521 الدار 
  59 »رقم  إلى  املغرب»  البيضاء  
الطابق    علار7 رماندي أ تقاطع بيف 
الدار   81651  - أنزران و زنقة ليبيا  

البيضاء   املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 1 7617.
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CDH AUDIT ET CONSEILS

BSIBISSA GHDANIA
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
BSIBISSA GHDANIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»
وعنوان مقرها االآتلاعي: تافراوت 
رقم 35 الحي املحلدي  - 21361 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 23.27 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في    دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
وفا7 املسيف السابق املرحوم عبد 

الرحلن الداسولي
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تعيين مسيف7
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تعيين مسيف
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

التوقيع
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
عبد  املرحوم  السابق  املسيف  وفا7 
ما0و   17 بتاريخ  الداسولي  الرحلن 

21 7
على  0نص  الذي   :2 رقم  بند 
الشاوي  تعيين السيد7 اسية  ما0لي: 
0وليوز   12 بتاريخ  املزداد7  الرقعي 
مغربية  آنسيتها  بفاس    951
 BE رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
البيضاء  بالدار  القاطنة   322739
قم  و2  حي بانوراميك اقامة نزهة  

مسيف7 للشركة
على  0نص  الذي   :3 رقم  بند 
ما0لي: تعيين السيد هشام الداسولي 
املزداد بتاريخ 27 0وليوز 979  بالدار 
حامل  مغربية  آنسيته  البيضاء 
 BK  63197 للبطاقة الوطنية رقم 

بصفته مسيفا للشركة
بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
تصبح الشركة ملزمة من االن تجاه 
للسيد7  املشتفك  بالتوقيع  االغيار 
اسية الشاوي الرقعي والسيد هشام 

الداسولي
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 761965.
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EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

ATTAGHLIF  INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET
CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR
 ZENATA N° 03  IMM 193,
 AIN HARROUDA، 28630،
MOHAMMEDIA MAROC

ATTAGHLIF  INDUSTRIE   شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 
حربيلي عين حرود7 املحلد0ة - 

28631  املحلد0ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   21 7 فبفا0ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  ATTAGHLIF  INDUSTRIE

صناعة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مواد التغليف و التلفيف.

دوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - املحلد0ة  حرود7  عين  حربيلي 

28631  املحلد0ة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد محلد الداودي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الداودي عنوانه)ا)  

درب  زرهون  ادريس  موالي   79

مكناس    51351 الخطاطبة مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الداودي عنوانه)ا) 

درب  زرهون  ادريس  موالي   79

مكناس    51351 الخطاطبة مكناس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  6 بتاريخ  باملحلد0ة   االبتدائية 

فبفا0ر 7 21 تحت رقم 9 3.

 176I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

BENY STORE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

BENY STORE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

28 ملر ناهد رقم 9 شارع اسفي - 

51111 مكناس املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 9 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BENY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.STORE SARL AU

تسويق   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز7.

عنوان املقر االآتلاعي : املحل 28 

ملر ناهد رقم 9 شارع اسفي - 51111 

مكناس املللكة املغربية.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد 0اسين بنوشان 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 0اسين بنوشان عنوانه)ا) 
ومليلية  شوقي  احلد  زنقتي  زاوية 
املللكة  القنيطر7    7121   2 شقة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد 0اسين بنوشان عنوانه)ا) 
زاوية زنقتي احلد شوقي ومليلية شقة 
2  7121  القنيطر7 املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    2 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  5 .

 177I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ABOUALI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

ABOUALI AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم  51  

الهناء 2 شقة 5  الطابق 7 قلعة 
السراغنة - 73111 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ABOUALI AGRI

: مقاول في  غرض الشركة بإ0جاز 

السقي بالتنقيط

االستيفاد

مقاولة في اشغال البناء.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق    5 شقة   2 الهناء    51 

قلعة   73111  - السراغنة  قلعة   7

السراغنة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوعلي عبدالعزيز :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعلي عبدالعزيز عنوانه)ا) 

قلعة  البوليس  آنان   615 رقم 

السراغنة  قلعة   73111 السراغنة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بوعلي عبدالعزيز عنوانه)ا) 

قلعة  البوليس  آنان   615 رقم 

السراغنة  قلعة   73111 السراغنة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

25 0نا0ر  212 تحت رقم  28/212.

 178I

COG CONSULTING SARL

شركة كتالس للخشب
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL

 APPT N°3 RESID BAB TARGA

 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة كتالس للخشب شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 

رقم 3 علار7 ف اقامة باب تاركة  

العزوزية  71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

كتالس للخشب.

مقاول   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

نجار7 الخشب والحد0د واأللومنيوم 

املختلفة  األشغال  مقاول  وكذالك 

باالضافة الى البيع والشراء  أو البناء 

بشتى أنواعه..

عنوان املقر االآتلاعي : شقة رقم 

3 علار7 ف اقامة باب تاركة  العزوزية  

71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : سعيد  كتالس  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  كتالس  السيد 

حي املقاومة بلوك س رقم 99  75111 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  كتالس  السيد 

حي املقاومة بلوك س رقم 99  75111 

ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف  بتاريخ  2  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8727  .

 179I

FICASUD

BRESCOU

تعيين أعضاء مجلس اإلدار7

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BRESCOU »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش 71111 

مراكش املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلدار7»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 539

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2121

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدار7 

جالل السنوات املالية التالية: 

- 6 سنوات

األشخاص الطبيعيون: 

 DEBOIS-FROGE السيد)7) 

 GREGOIRE BORIS MICHEL

والكائن  عام  مد0ر  رئيس  بصفته)ا) 

 71111 مراكش  ب:  عنوانه)ا) 

Marrakech املغرب

 ZINE MALIKA السيد)7) 

بصفته)ا) متصرف والكائن عنوانه)ا) 

 Marrakech  71111 مراكش  ب: 

املغرب
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 SAID BOUJLILI السيد)7) 

بصفته)ا) متصرف والكائن عنوانه)ا) 

 Marrakech  71111 مراكش  ب: 

املغرب

األشخاص املعنويون: 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  -تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9769  .

 181I

FICASUD

BRESCOU

تعيين رئيس مجلس اإلدار7

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BRESCOU »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش - 71111 

مراكش املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدار7»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 539

اإلداري   العام  الجلع  إطار  في   

املؤرخ في 28 أكتوبر 2121

DEBOIS- السيد  تعيين  تقرر 

 FROGE GREGOIRE BORIS

 MICHEL

شركة  إدار7  ملجلس  رئيسا 

BRESCOU

بتاريخ: 28 أكتوبر 2121

له  املخولة  الصالحيات  وتتلثل 

فيلا 0لي: آليع الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9769  .

 18 I

FICASUD

BRESCOU
إعالن متعدد القرارات

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BRESCOU »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش 1  زنقة 

واد املخازن آيليز مراكش 71111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 539

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

 LA STORIA إزالة العالمة التجارية

على  0نص  الذي   :2 رقم  قرار 

ما0لي: قبول إستقالة ثالث متصرفين 

 JOSE السيد   : ب  االمر  ويتعلق 

 CHELLI 7السيد - DANIEL ANIGO

 SERGE MAS والشركة   ACHOUR

امللثلة   CONSTRUCTION SARL

SERGE ANDRE MAS بالسيد

على  0نص  الذي   :3 رقم  قرار 

قبول إستقالة الرئيس املد0ر  ما0لي: 

 JOSE DANIEL العام السابق السيد

ANIGO

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  بند 

هي  الشركة  تسلية  تصبح  ما0لي: 

BRESCOU SA - CHEZ ZEZETTE

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

 : تنصيب ثالث منصرفين آدد وهم 

 Mr DEBOIS-FROGE GREGOIRE

 BORIS - Mr SAID BOUJLILI -

Mme MALIKA ZINE

بند رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

آد0د  عام  مد0ر  رئيس  تنصيب 

DEBOIS- بالسيد  االمر  ويتعلق 

FROGE GREGOIRE BORIS

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9769  .

 182I

ACCOMPT CONSULTING

MANAJI MINE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

MANAJI MINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2  زنقة 

ط  32 ب هاشمي ميلود حي أندلس  

- 61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MANAJI MINE

غرض الشركة بإ0جاز : املناآم أو 

التعد0ن

استيفاد وتصد0ر.
زنقة    2  : عنوان املقر االآتلاعي 

ط  32 ب هاشمي ميلود حي أندلس  - 

61111 وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MANAJI MINE :  1.000 الشركة

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 السيد 0وسف ناجي : 375 بقيلة 

37.511 درهم.

 351  : مجدوبي  محلد  السيد 

بقيلة 25.111 درهم.

بقيلة   375  : السيد أحلد ناجي  

37.511 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناجي  0وسف  السيد 
وآد7   61111    5 رقم  زمزم  زنقة 

املغرب.

السيد محلد مجدوبي عنوانه)ا)  
 61111  9 رقم   8 أ  زنقة  قطار  حي 

وآد7 املغرب.
السيد أحلد ناجي  عنوانه)ا) زنقة 
زمزم رقم  2  61111 وآد7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  ناجي  0وسف  السيد 
وآد7   61111    5 رقم  زمزم  زنقة 

املغرب

السيد محلد مجدوبي عنوانه)ا)  
 61111  9 رقم   8 أ  زنقة  قطار  حي 

وآد7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   18 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 2883.

 183I

مركز تنغيف لللحاسبة و التسييف

 BAGHANJA GENERAL

)PARTS (S.B.G.P
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغيف لللحاسبة و التسييف
رقم 397 تجزئة اديس نغيف شارع 

محلد الخامس تنغيف اقليم تنغيف، 

75811، تنغيف املغرب
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 BAGHANJA GENERAL PARTS

S.B.G.P)) شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 

السياحي تنغيف - 75811 تنغيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1 9

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BAGHANJA GENERAL PARTS

.((S.B.G.P

غرض الشركة بإ0جاز : بيع اآزاء 

السيارات بالتقسيط

كراء االالت 

التفاوض.

الحي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السياحي تنغيف - 75811 تنغيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : بغنجة  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بغنجة  رشيد  السيد 

 59111 3/2  شارع شارلي د0ليست  

ليل فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بغنجة  رشيد  السيد 

 59111 3/2  شارع شارلي د0ليست  

ليل فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
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ESPERANCE TEXTILE SARL AU

ESPERANCE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPERANCE TEXTILE SARL AU

 N° 113 RUE IBN EL HAITAM Q.I

 SIDI BRAHIM 97 lot AL WAFA

 Q.I BENSOUDA، 30000، Fes

املغرب

ESPERANCE TEXTILE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 3   

زنقة ابن الهيثم الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم Fes 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6586 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESPERANCE TEXTILE

تجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز7 

لتصنيع  صناعية  منشأ7  مشغل 

املالبس الجاهز7

اإلستيفاد والتصد0ر.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 3   

زنقة ابن الهيثم الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم Fes 30000 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : العالمي   إسلاعيل  السيد 

1.111  حصة بقيلة 100,00 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العالمي   إسلاعيل  السيد 

وليلي  زنقة   2 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

طريق ا0لوزار  31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

العالمي   إسلاعيل  السيد 

وليلي  زنقة   2 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

طريق ا0لوزار 31111 فاس املغرب

عنوانه)ا)  مكزاري  أناس  السيد 

شقة رقم7 زنقة الفقيه ميار7 بورمانة 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 382.
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CABINET ESSADKIA

HSSAINI TRAVAUX PUBLIC
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

 HSSAINI TRAVAUX PUBLIC

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5  تجزئة 

الزيتون  - 65751 العيون سيدي 

ملوك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   21 9 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HSSAINI TRAVAUX PUBLIC

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE CARRIERES

.AVEC ENGINS MECANIQUE

عنوان املقر االآتلاعي : 5  تجزئة 

سيدي  العيون   65751  - الزيتون  

ملوك املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسن احسا0ني :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

احسا0ني  الحسن  السيد 

  5 رقم  الزيتون  تجزئة  عنوانه)ا) 

65751 العيون سيدي ملوك املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

احسا0ني  الحسن  السيد 

  5 رقم  الزيتون  تجزئة  عنوانه)ا) 

65751 العيون سيدي ملوك املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

ماي   27 بتاريخ  االبتدائية بتاوريرت  

9 21 تحت رقم 268.
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prism conseils

 ADCL أدصل كونسيلتينغ

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 ADCL أدصل كونسيلتينغ

CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 25  

شقة 7 الطابق 7 مرآان 2 مكناس  

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

أدصل   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 ADCL CONSULTING كونسيلتينغ 

.SARL AU

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 2 مرآان   7 7 الطابق  شقة    25

مكناس  - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علر فرموج :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علر فرموج عنوانه)ا) زنقة 

م ج    1 اندونسيا اقامة انوار شقة 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد علر فرموج عنوانه)ا) زنقة 

م ج    1 اندونسيا اقامة انوار شقة 

مكناس 51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 717.
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Société SEFOJAS SARL AU

 Sté SEMMY’S CARS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté SEMMY’S CARS SARL AU

22 شارع عالل الفا�سي ، 32111، 

الحسيلة املغرب

 Sté SEMMY’S CARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  7 شارع 

سيدي عابد - 32111 الحسيلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SEMMY’S CARS SARL AU

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات )بدون سائق).

عنوان املقر االآتلاعي :  7 شارع 

الحسيلة   32111  - عابد  سيدي 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : محلد  بودهن  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  بودهن  السيد 
العلوي  ميفادور  حي   12 زنقة   75

32111 الحسيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  بودهن  السيد 
العلوي  ميفادور  حي   12 زنقة   75

32111 الحسيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم 28.
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مستامنة شامة

ALLSIN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيف7 رقم 72  الطابق االول 

الناظور شارع املسيف7 رقم 72  

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

ALLSIN شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

السعاد7 رقم 27 سلوان الناظور - 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALLSIN

استيفاد    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع 

توزيع البضائع.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  سلوان   27 رقم  السعاد7 

62111 الناظور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : املعاش  طارق  السيد 

حصة بقيلة 11.111  درهم للحصة 

  111  : املعاش  طارق  السيد   

بقيلة 11.111  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املعاش  طارق  السيد 

 62111 تزطوطين  بوبكر  اوالد  دوار 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  املعاش  طارق  السيد 

 62111 دوار اوالد بوبكر تزطوطين  

الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم 31 .
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FNMCOMPTA

VAN EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

VAN EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  2 شارع 

ابن مرحل , إقامة السعاد7 الطابق 

2 رقم 5 - طنجة, طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VAN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

عنوان املقر االآتلاعي :  2 شارع 

إقامة السعاد7 الطابق   , ابن مرحل 

 91111  - طنجة  طنجة,   -  5 رقم   2

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 911 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : نقري   شيلاء  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد فؤاد الغول 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 511  : نقري   شيلاء  السيد7   
بقيلة 11  درهم.

بقيلة   511  : السيد فؤاد الغول 
11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نقري   السيد7 شيلاء 
مجلع رياض السالم الشطر   علار7 
طنجة   91111  23 رقم   2 طابق  أ 

املغرب.
عنوانه)ا)  الغول  فؤاد  السيد 
طنجة   91111 الكبيف7   امغوغة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  نقري   السيد7 شيلاء 
مجلع رياض السالم الشطر   علار7 
طنجة   91111  23 رقم   2 طابق  أ 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 772.
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CAP MONDIAL COMPTA

VERAZ IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
VERAZ IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 زنقة 
يعقوب منصور الطابق االول رقم 

  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VERAZ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMO

 ACHAT,  : غرض الشركة بإ0جاز 

 VENTE ET LOUER DES BIENS

. MOBILIERS ET IMMOBILIERS
زنقة   2  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

يعقوب منصور الطابق االول رقم   

- 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : السيد عبد االله اغبالو 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

  11  : السيد عبد االله اغبالو   

بقيلة 111.  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله اغبالو عنوانه)ا) 
زنقة طوليدو رقم    91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد االله اغبالو عنوانه)ا) 
زنقة طوليدو رقم    91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238526.

 19 I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRANS IKHTYARI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

TRANS IKHTYARI شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 623  

النخلة   قلعة السراغنة - 73111 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IKHTYARI

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - السراغنة  قلعة  النخلة      623

73111 قلعة السراغنة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كنيعة ربيع :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كنيعة ربيع عنوانه)ا) رقم 

السراغنة  قلعة  النخلة      623

73111 قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد كنيعة ربيع عنوانه)ا) رقم 

السراغنة  قلعة  النخلة      623

73111 قلعة السراغنة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

27 0نا0ر  212 تحت رقم  36/212.
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BELGAZI ALI

DOMO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BELGAZI ALI

شارع اميف موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق   - رقم املكتب 6  طنجة، 

91111، طنجة املغرب

DOMO PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مرس 

الخيف اقامة ريف 3 بلوك   شقة 2 - 

2111  تلار7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99 5 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

  DOMO PLUS الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 71.111 درهم وعنوان 

اقامة  الخيف  اإلآتلاعي مرس  مقرها 
  2111  -  2 شقة  بلوك     3 ريف 

تلار7 املغرب نتيجة ل : تراكم جسائر 

ماد0ة.

مرس  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الخيف اقامة ريف 3 بلوك   شقة 2 - 

2111  تلار7 املغرب. 

و عين:

بوزرواطة و  مصطفى   السيد)7) 

عنوانه)ا) حي آلاعة شارع ا0ران رقم 

املغرب كلصفي  طنجة   91111    

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1571  .
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السالوي  حسن

 SOCIÉTÉ LOGISTIQUE DE
DÉVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدود7
رفع رأسلال الشركة

السالوي  حسن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2111، الدار البيضاء املغلرب
 SOCIÉTÉ LOGISTIQUE DE

DÉVELOPPEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
 BD 219-CASABLANCA 207
 ABDELLAH BEN YACINE

 BD 219-CASABLANCA 207
 ABDELLAH BEN YACINE 20300

CASABLANCA املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 2127

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   23 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   8.175.111»
 8. 75.111« إلى  درهم»    11.111»
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 2732.
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CAP MONDIAL COMPTA

BARILLA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

BARILLA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 يعقوب 

املنصور الطابق االول رقم   - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BARILLA IMMO

 ACHAT,  : غرض الشركة بإ0جاز 

 VENTE ET LOUER DES BIENS

.MOBILIERS ET IMMOBILIERS

عنوان املقر االآتلاعي : 2 يعقوب 

 - رقم    االول  الطابق  املنصور 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : السيد عبد االله اغبالو 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

 

  11  : اغبالو  االله  عبد  السيد 

بقيلة 111.  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله اغبالو عنوانه)ا) 
زنقة طوليدو رقم    91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد االله اغبالو عنوانه)ا) 
زنقة طوليدو رقم    91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238525.
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مستأمنة املتنبي لللحاسبة

S.B.2F
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

مستأمنة املتنبي لللحاسبة
31  شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23111، بني مالل املغرب
S.B.2F شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
3 الحي االداري تجزئة عتلانية بني 

مالل - 23111 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  28 دآنبف  املؤرخ في 
املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 
  11.111 رأسلالها  مبلغ    S.B.2F
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة  االداري  الحي   3 الطابق 
عتلانية بني مالل - 23111 بني مالل 
عدم القدر7 على   : املغرب نتيجة ل 

املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 3 
الحي االداري تجزئة عتلانية بني مالل 

- 23111 بني مالل املغرب. 
و عين:

و  فتان  محلود   السيد)7) 
مجلوعة  الشروق  تجزئة  عنوانه)ا) 
بني   23111 مالل  بني  فيال  2   13

مالل املغرب كلصفي )7) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم 89.
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 SHOWROOM ALUMINUIM

BERRAJI
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

 SHOWROOM ALUMINUIM

BERRAJI  شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 

الشطر 7 - 26111 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SHOWROOM ALUMINUIM

. BERRAJI

اعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

النجار7 و االملنيوم.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سطات   26111  -  7 السالم الشطر 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد اسلاعيل براجي  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسلاعيل براجي  عنوانه)ا) 

  25 الرقم   7 الشطر  السالم  حي 

26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسلاعيل براجي عنوانه)ا) 

  25 الرقم   7 الشطر  السالم  حي 

26111 سطات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

 212 تحت رقم  72/2.
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شركة األزامي للخدمات ش.م.م

NAGHAME COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 13 ، 93171، تطوان 

املغرب

NAGHAME COMPANY شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة باب 

سبتة زنقة 12 شفشاون رقم 286 

الطابق األر�سي  - 1 931 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAGHAME COMPANY

غرض الشركة بإ0جاز : استيفاد و 

تصد0ر املواد الغدائية وغيفها

توزيع آليع املواد.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم  شفشاون   12 زنقة  سبتة  باب 

 931 1  - األر�سي   الطابق   286

الفنيدق املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد عادل الخشاني 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل الخشاني عنوانه)ا) 
12 شفشاون  تجزئة باب سبتة زنقة 
 12 279  تجزئة باب سبتة زنقة  رقم 

شفشاون رقم 279  الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عادل الخشاني عنوانه)ا) 
12 شفشاون  تجزئة باب سبتة زنقة 
 12 279  تجزئة باب سبتة زنقة  رقم 

شفشاون رقم 279  الفنيدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 56 1.
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FIDUCIAIRE 2116

GHANNOU REVETEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

 GHANNOU REVETEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

أمين رقم 5   الطابق 2 سيدي 

معروف - 21281 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7866 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GHANNOU REVETEMENT

أعلال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وكل ما  الزليج أعلال مختلفة البناء 

0تعلق به.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سيدي   2 الطابق     5 رقم  أمين 

الدارالبيضاء   21281  - معروف 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد اسلاعيل 0اسين 

حصة بقيلة 1  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسلاعيل 0اسين عنوانه)ا) 

بلوك آنجا رقم 62 حارت حلري دار 

بوعز7 21111 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسلاعيل 0اسين عنوانه)ا) 

بلوك آنجا رقم 62 حارت حلري دار 

بوعز7 21111 الدارالبيضاء املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762738.
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CAF MAROC

WAFRA CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
WAFRA CHIMIE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة واد 
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 1  - 91111 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 15757
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 نونبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»زنقة واد زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا 
 91111  -   1 رقم  الثاني  الطابق 
الورود  »تجزئة  إلى  املغرب»  طنجة 
 -   358 رقم  قطعة  الثاني  الشطر 

91111 طنجة  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 737.
  11I

Open Advice

OPEN ADVICE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Open Advice
 Bd Chefchaouni 2 eme Etg,25

Fes، 30040، Fes Maroc
OPEN ADVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 25 شارع 

الشفشاوني الطابق الثاني شفة 8   - 

31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38567

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 دآنبف   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   OPEN ADVICE حل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

  11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 25 اإلآتلاعي  درهم وعنوان مقرها 

الثاني  الطابق  الشفشاوني  شارع 

شفة 8   - 31111 فاس املغرب نتيجة 

الشركة وعجزها عن  لزياد7 جسائر 

االستلرار.

و عين:
السيد)7) ابتسام   الفا�سي الفهري   

الشفشاوني   شارع  عنوانه)ا)  و 

 (7( كلصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 دآنبف   31 بتاريخ 

 31111  31111  - الشفشاوني 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  376/12.

  1 I

ILIAS BOUJIDA

YOUBA MED
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

YOUBA MED  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 67 

شقة 8 علار7 نوميد0ا شارع محلد 

الخامس - 35111 تاز7 املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7373

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2121 تم تعيين 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

امزاوي  الرا�سي كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    8 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 32.

  12I

ILIAS BOUJIDA

YOUBAMED
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

YOUBAMED شركة ذات 
املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 67 
شقة 8 علار7 نوميد0ا شارع محلد 

الخامس - 35111 تاز7 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7373

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )7)  الرا�سي امزاوي 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   251
111.  حصة لفائد7  السيد )7) عبد 
أكتوبر   26 بتاريخ  الحفيظ مقراطي  

.2121
إسلاعيل    (7( السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   251 ابطوي 
السيد  لفائد7   حصة    .111 أصل 
)7)  عبد القادر ازمر بتاريخ 26 أكتوبر 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   
0نا0ر    8 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

 212 تحت رقم 32.

  13I

ائتلانية أكيدي

GOTECHBOT
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ائتلانية أكيدي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 2 ، الطابق الثالث  )م.ج) 

حلرية مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

GOTECHBOT شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 27 

الطابق الثالت الشقة 8 ثجزئة علر 

مرآان 2 ، مكناس - 51151 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5218 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GOTECHBOT

صناعة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستيفاد   – الكهربائية   املعدات 

والتصد0ر– املعامالت التجارية.

 27 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

8 ثجزئة علر  الطابق الثالت الشقة 

مرآان 2 ، مكناس - 51151 مكناس 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 81.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد عبد الحليم صابر  :  

95 حصة بقيلة 811 درهم للحصة .

السيد7 شيلاء رزماوي  :  5 حصة 

بقيلة 811 درهم للحصة .



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2652

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد عبد الحليم صابر 

 RES CHERIFA IMM عنوانه)ا) 

 PARIS APPT 10 1ER ETAGE, EL

JADIDA  27111 الجد0د7 املغرب.

السيد7 شيلاء رزماوي عنوانه)ا) 

 HAY AIT BEN SAID RUE  6 NR

 22, FQUIH BEN SALAH 23204

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد عبد الحليم صابر 

 RES CHERIFA IMM عنوانه)ا) 

 PARIS APPT 10 1ER ETAGE, EL

JADIDA 27111 الجد0د7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم  5218.

  17I

KARIMA EL HAUZI

MANUTENTION DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

 MANUTENTION DU NORD

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

الوفاء 8  رقم 5 مجلوعة الضحى - 

91191 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MANUTENTION DU NORD

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

 Manutention, levage et location

. du matériel

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - 5 مجلوعة الضحى  8  رقم  الوفاء 

91191 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : فريتح  فاطلة  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فريتح  فاطلة  السيد7 
حي بلخيفي الزنقة 12 رقم 16 91111 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  فريتح  فاطلة  السيد7 
حي بلخيفي الزنقة 12 رقم 16 91111 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238782.

  15I

FOUZMEDIA

TRANS MAFRAJ
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS MAFRAJ شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 7 - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MAFRAJ

: مقاول في  غرض الشركة بإ0جاز 

نقل املستخدمين.

 59  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

  7111  -  7 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى مفراج عنوانه)ا) 

عامر  بورحلة  اوالد  العلاريين  دوار 

السفلية 7111  القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مصطفى مفراج عنوانه)ا) 

عامر  بورحلة  اوالد  العلاريين  دوار 

السفلية 7111  القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 26 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

  16I

FOUZMEDIA

FIERIX TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

FIERIX TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 7 - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIERIX : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRANS

: مقاول في  غرض الشركة بإ0جاز 

نقل املستخدمين

مقاول في نقل البضائع

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 59  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

  7111  -  7 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .



2653 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحيلر  محلد  السيد 

  932 الرقم   8 زنقة  النهضة  حي 

7211  سيدي 0حيى الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الحيلر  محلد  السيد 

  932 الرقم   8 زنقة  النهضة  حي 

7211  سيدي 0حيى الغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

  17I

FOUZMEDIA

 MODERNE ET
TRADITIONNEL

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MODERNE ET TRADITIONNEL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 

37 قيسارية بن علر ساحة الشهداء 

الزنقة 1  - 27  9-  - 7111  

القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MODERNE ET TRADITIONNEL

غرض الشركة بإ0جاز : طابيسري

بيع االثواب والنسيج املنزلي.

عنوان املقر االآتلاعي : محل رقم 

37 قيسارية بن علر ساحة الشهداء 

  7111  -   -9  27  -   1 الزنقة 

القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اميلة  حلاني  السيد7 

السيكون   27 الرقم   337 الزنقة 

7111  القنيطر7 املغرب.

املهدي عنوانه)ا)  السيد مرحابي 

الرامي  بئف   282 الرقم  املنزه  تجزئة 

الشرقية  7111  القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  اميلة  حلاني  السيد7 

السيكون   27 الرقم   337 الزنقة 

7111  القنيطر7 املغرب

املهدي عنوانه)ا)  السيد مرحابي 

الرامي  بئف   282 الرقم  املنزه  تجزئة 

الشرقية  7111  القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 9  0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

  18I

FOUZMEDIA

 PEACHYLASHES

MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 PEACHYLASHES MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بقعة   

طريق عنتف7 مارينا الشقة 6 فال 

فلوري - 7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PEACHYLASHES MOROCCO

غرض الشركة بإ0جاز : بيع وشراء 

مواد التجليل

التصد0ر واالستيفاد.

بقعة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

فال   6 طريق عنتف7 مارينا الشقة    

فلوري - 7111  القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 آيهان بنلحلد عنوانه)ا) 

  1 الررقم  سكينة    اللة  اقامة 

سال   21111 بافرا  االمو  الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 آيهان بنلحلد عنوانه)ا) 

  1 الررقم  سكينة    اللة  اقامة 

سال   21111 بافرا  االمو  الطابق 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ  2 0نا0ر 

 212 تحت رقم -.

  19I

ZS AUDIT & CONSULTING

CC CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING

 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC

CC CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 55  

 Boulevard IBN TACHEFINE 155

 Boulevard IBN TACHEFINE

.20000 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 52793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21 6 ماي   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Zainab  (7( السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية   Madhloum 400

لفائد7   حصة   71.111 أصل  من 

السيد )FAHAD ROMANI (7 بتاريخ 

13 ماي 6 21.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 6 21 تحت رقم 11621377.

   1I

كومافيد

 SOCIÉTÉ

 ERRAHCONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

كومافيد

1  شارع عبد هللا شفشاوني وآد7 ، 

61111، وآد7 املغرب

 SOCIÉTÉ

 ERRAHCONSTRUCTION ET

 TRAVAUX DIVERS SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
اإلنتصار لعثامنة وسط بركان - 

63311 بركان املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2625

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 1  نونبف 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
وسط  لعثامنة  اإلنتصار  »تجزئة 
إلى  املغرب»  بركان   63311  - بركان 
78 سيدي  7  رقم  »حي السالم آهة 
سليلان   سيدي    7121  - سليلان 

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
نونبف    7 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 767.

    I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

POUSSIN BOUFEKRANE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
POUSSIN BOUFEKRANE  شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ص.ب : 

91 طريق الحاآب بوفكران ص.ب : 
91 طريق الحاآب بوفكران 51111 

مكناس املغرب.
تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22627

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  0نا0ر  212    2 املؤرخ في 
مسيف آد0د للشركة السيد)7)  بلخيف  

جيفي كلسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   26 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 772.

   2I

العيون استشارات

SOCIETE PETROSUR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

SOCIETE PETROSUR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الحزام  محطة البنز0ن رقم  1  - 

71111 العيون املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1997

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .911.111»

 2.111.111« إلى  درهم»    11.111»

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 99 .

   3I

العيون استشارات

MD ALI TRABAJOS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

MD ALI TRABAJOS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

17 الطابق الثاني الشقة   زنقة 73 
ساحة الدشيف7 - 71111 العيون 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32979
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8  0نا0ر  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
الثاني الشقة    الطابق   17 »علار7 
 71111  - الدشيف7  ساحة   73 زنقة 
بلوك   266 إلى »رقم  العيون املغرب» 
العيون    71111  -   12 الوحد7  ج 

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   25 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم 225.
   7I

BRADUS BUSINESS CENTER

SOCOPHYMA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
SOCOPHYMA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2   شارع 
صبفي بوآلعة   شقة 6  - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.287573

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 دآنبف    8 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«771.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   571.111« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759525.
   5I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

 BESTKHADAMAT S.A.R.L (
(A.U

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستشارات 

ش.م.م
شارع بئف انزران رقم  2 امزورن 

الحسيلة ، 32251، امزورن املغرب

 BESTKHADAMAT« S.A.R.L 

A.U)) » شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد.

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  دوار 

تساسنت ازمورن  32111، 

الحسيلة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات شريك واحد.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدود7  املسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها بلختصر  االقتضاء 

   (BESTKHADAMAT» S.A.R.L (A.U

 »

غرض الشركة بإ0جاز:

مقاول جدمات غسيل السيارات

اصالح املعدات الكهربائية

املواقع  عبف  املنتوآات  بيع 

االكتفونية

دوار  االآتلاعي  املقر  عنوان 

تساسنت ازمورن  32111، الحسيلة 

املغرب . 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  111: الشنتوفي  كريم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 . عنوانه  الشنتوفي  كريم  السيد 

6  شارع الجوالن 32111، الحسيلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد كريم الشنتوفي عنوانه .6  

الحسيلة   ،32111 الجوالن  شارع 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالحسيلة بتاريخ 15 0نا0ر 

 212 تحت رقم 27.

   6I

IMAD AMRAR

STE JUST FOR SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

STE JUST FOR SECURITE  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7  زنقة 

مشرع بالقسيفي املد0نة الجد0د7 

فاس - 31111 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

652 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. JUST FOR SECURITE
الحراسة    : غرض الشركة بإ0جاز 

و املراقبة .
زنقة    7  : عنوان املقر االآتلاعي 
الجد0د7  املد0نة  بالقسيفي  مشرع 

فاس - 31111 فاس املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : السيد سليف الغزفوري  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليف الغزفوري  عنوانه)ا) 
حي  الصقلي  الهادي  عبد  زنقة   99
األدارسة فاس 31111 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سليف الغزفوري  عنوانه)ا) 
حي  الصقلي  الهادي  عبد  زنقة   99
األدارسة فاس 31111 فاس املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3572.

   7I

IMAD AMRAR

 STE FIGUIGUI DOTCH
MOTOS

شركة ذات املسؤولية املحدود7
تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

  STE FIGUIGUI DOTCH MOTOS
شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار أوالد 
الطيب السفلى قطاع 31123 طريق 
إموزار فاس  - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
652 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. FIGUIGUI DOTCH MOTOS
بيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
وشبه  بالتجزئة  النارية  الدراآات 

بالجللة
استيفاد و تصد0ر

صيانة وإصالح الدراآات النارية.
عنوان املقر االآتلاعي : دوار أوالد 
31123 طريق  الطيب السفلى قطاع 

إموزار فاس  - 31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
511 حصة    : السيد زهيف آنان  

بقيلة 11  درهم للحصة .
 511   : ابن قاضة   أنوار  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زهيف آنان  عنوانه)ا) آنان 
  12 رقم   7 زنقة  بلقطيب  الشامي 

فاس  31111 فاس  املغرب.
السيد أنوار ابن قاضة  عنوانه)ا) 
 2 الزهور  رشيد  موالي  شارع   25 

فاس 31111 فاس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد زهيف آنان  عنوانه)ا) آنان 
  12 رقم   7 زنقة  بلقطيب  الشامي 

فاس  31111 فاس  املغرب
السيد أنوار ابن قاضة  عنوانه)ا) 
 2 الزهور  رشيد  موالي  شارع   25 

فاس 31111 فاس  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
دآنبف   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3538.

   8I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

WUHAN
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
WUHAN شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
الوحد7 رقم -3257الداجلة - 

73111 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WUHAN
انتاج    : بإ0جاز  الشركة  غرض 
وتسويق وتوزيع وشراء وبيع بالجللة 
وشبه بالجللة لجليع املواد الغذائية 
التعبئة  منتجات  من  غيفها  أو 
امللحقة  املنتجات  وآليع  والتغليف 

بالتغليف ؛ .
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الوحد7 رقم -3257الداجلة - 73111 

الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : الفالي  ابراهيم  السيد 
حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفالي  ابراهيم  السيد 
الداجلة 73111 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  الفالي  ابراهيم  السيد 
الداجلة 73111 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

0نا0ر  212 تحت رقم 72 .

   9I

EZ EURO SERVICES SARL

E.Z . EURO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E.Z. EURO SERVICE SARL AU
9 ، زنقة الزبيف بن العوام إقامة 

العسري 2 بين الطابقين، مكتب رقم 
2  -، 91111 طنجة املغرب

 EZ EURO SERVICES S.A.R.L»
« AU

شركة املساهلة
وعنوان مقرها االآتلاعي: 9 ، زنقة 
الزبيف بن العوام إقامة العسري 2 
بين الطابقين، مكتب رقم 2  -، 

91111 طنجة املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   21 8 فبفا0ر   19
األسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهلة .

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EZ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EURO SERVICES S.A.R.L

إدار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 
املجلعات السكنية والسياحية

مراقبة، حراسة وتنظيف.
عنوان املقر االآتلاعي : 9 ، زنقة 
الزبيف بن العوام إقامة العسري 2 بين 
 91111  -   2 مكتب رقم  الطابقين، 

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة: 99 سنة سنة.
  .111.11 ويبلغ رأسلال الشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

السيد الزبيف العسري : 11  حصة 
بقيلة 111.  درهم للحصة .

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
مارس   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

8 21 تحت رقم 2 2111.
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موثقة

 YASSINE RABBAA
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثقة
شارع يعقوب املنصور اقامة االميف7 

3 الطابق الثالث مكتب رقم 27 
مراكش ، 7111، مراكش املغرب

  YASSINE RABBAA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مقاطعة 
 ARMONY آليز تكنة الغول إقامة
شقة دوبليكس بالطابق االر�سي رقم 

D8 - 40000 مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  159 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. YASSINE RABBAA HOLDING

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

 ، البيع   ، الشراء   ، البناء  العقاري: 

اإل0جار.

مقاطعة   : عنوان املقر االآتلاعي 

 ARMONY آليز تكنة الغول إقامة 

شقة دوبليكس بالطابق االر�سي رقم 

D8 - 71111 مراكش  املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد 0اسين رباع :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رباع   0اسين  السيد 

إقامة  الغول  تكنة  آليز  مقاطعة 

ARMONY شقة دوبليكس بالطابق 

مراكش   D8 71111 رقم  االر�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  رباع  0اسين  السيد 

إقامة  الغول  تكنة  آليز  مقاطعة 

ARMONY شقة دوبليكس بالطابق 

مراكش   D8 71111 رقم  االر�سي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9832  .

  2 I

FISCALEX MAROC

FITNESS ZONE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

fitness zone شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االر�سي اقامة فجوى شارع الحسن 

الثاني آليز مراكش الطابق االر�سي 

اقامة فجوى شارع الحسن الثاني 

آليز مراكش 71111 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78775

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اسلاعيل امل   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   3.7 1

 (7( السيد  لفائد7   حصة   2 .111

أكتوبر   26 بتاريخ  شالل  اسلاعيل 

.2121

اسلاعيل امل   (7( تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   3.291

 (7( السيد  لفائد7   حصة   2 .111

أكتوبر   26 اشرف بن فضيلة بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 9967  .
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درعة ارشادات ش.م.م

CO.MA.OIL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

درعة ارشادات ش.م.م

5  شارع بئف أنزران صندوق بريد 

1  تصومعت 5  شارع بئف أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 

75111، ورزازات املغرب

CO.MA.OIL شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : دوار 

تزنتوت ا0ت زينب - 75111 ورزازات 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1 69

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبف   26 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية   CO.MA.OIL

 91.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار 

75111 ورزازات   - تزنتوت ا0ت زينب 

النهائي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

للشركة..

و عين:

  DOMENICO السيد)7) 

حي    8 عنوانه)ا)  و   COLUCCI

املغرب  ورزازات   75111 الوحد7  

كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

8 حي  وفي   2121 نونبف   26 بتاريخ 

الوحد7 - 75111 ورزازات املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 76.
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فيد بيست كونسيلتين

RIMALTEC GROUP
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعاد7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم  1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب

RIMALTEC GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 
رشيد تلد0د بلوك ك رقم 88 

العيون حي موالي رشيد تلد0د بلوك 
ك رقم 88 العيون 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RIMALTEC GROUP

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء..

عنوان املقر االآتلاعي : حي موالي 
رشيد تلد0د بلوك ك رقم 88 العيون 

حي موالي رشيد تلد0د بلوك ك رقم 

88 العيون 71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

7.111.111 درهم، مقسم كالتالي:

 71.111   : اللود  جليهنا  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جليهنا اللود عنوانه)ا) حي 
بوآدور   71111  5 رقم  هللا  معطى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد جليهنا اللود عنوانه)ا) حي 
بوآدور   71111  5 رقم  هللا  معطى 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر    9 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  67/212 .
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ESPACE ALGEBRE

SNS  CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

SNS  CONSTRUCTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 21 21 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
781973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  SNS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTIONS

غرض الشركة بإ0جاز : مقاولة في 

اشغال البناء والعقار.

زنقة    1  : عنوان املقر االآتلاعي 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 21 21 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : منيف  شجري  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منيف  شجري  السيد 

مجلوعة   12 رقم   8 علار7  الفجر 

الدار   21621 اش سيدي البفنو�سي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  منيف  شجري  السيد 

مجلوعة   12 رقم   8 علار7  الفجر 

الدار   21621 اش سيدي البفنو�سي 

البيضاء املغرب

السيد غطي عبدالغني عنوانه)ا) 

املشروع بلوك 5 رقم    ح م 21571 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2121 تحت رقم 781973.
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فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

LES THUYAS SARL
إعالن متعدد القرارات

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

75، شارع العقبة، ، 77111، 

الصوير7 املغرب

LES THUYAS SARL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 28 زنقة 

مالك بن مرحال - 77111 الصوير7 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  39

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

تعيين مسيف7 آد0د7 املثلثلة  ما0لي: 

 Mme Christine, شحص  في 

Micheline ROUAUD

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

توزيع الحصص التي كانت في ملكية 
الحقوق  دوي  لصالح  املتوفى  املسيف 

ميشلين  كريستين  السيد7   : هم  و 

السيد7  حصة،   63 أي   25% روود 

 97 أي   37.51% روود،  بولين  مرينا 

حصة و السيد7 كلووي أماند0ن روود 

%37.51 أي 93 حصة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  0نص  الذي  رقم   :  بند 

تعيين مسيف آد0د للشركة في  ما0لي: 

 Mme Christine Micheline شخص

ROUAUD

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

توزيع حصص املسيف املتوفي لفائد7 
دوي الحقوق

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالصوير7  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم 32.
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درعة ارشادات ش.م.م

NOSTYTRA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

5  شارع بئف أنزران صندوق بريد 1  

تصومعت، 75111، ورزازات املغرب

NOSTYTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي     حي 

الوحد7 - 75111 ورزازات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 52 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»    .711.111»

«11.111 .  درهم» إلى »2.511.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

األسا�سي  القانون  تحيين   *

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم  5.
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hmm compta

بن همانيترانس
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

hmm compta

 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA MAROC

بن هلانيتفانس شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 8 

الرقم 7   الطابق 2 البفنو�سي  - 

21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8 339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2118 أبريل    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

بن   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

هلانيتفانس.

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف.

 8 زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - البفنو�سي    2 الطابق     7 الرقم 

21111 البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 611   : بن هلاني سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن هلاني سعيد عنوانه)ا) 
  5 الرقم   7 تجزئة طريق الخيف زنقة 

البفنو�سي 21111 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد بن هلاني سعيد عنوانه)ا) 
  5 الرقم   7 تجزئة طريق الخيف زنقة 

البفنو�سي 21111 البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2118 تحت رقم 75236 .
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

société BO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
société BO  شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

برانص, تجزئة  سناء 3, قطعة رقم  
 3 - 91111 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57737
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 2  أكتوبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
مبلغ     société BO الشريك الوحيد

وعنوان  درهم    1.111 رأسلالها 

تجزئة   مقرها اإلآتلاعي حي برانص, 

 91111  - رقم   3  قطعة   ,3 سناء 

طنجة  املغرب نتيجة ل :  عدم مزاولة 

اي نشاط .

حي  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

قطعة رقم    ,3 سناء  تجزئة   برانص, 

 3 - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الطوفالي   سعيد   السيد)7) 

عنوانه)ا) حي برانص, تجزئة  سناء 3, 

قطعة رقم   3 91111 طنجة املغرب 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدود 

املخولة له

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237117.
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MANAGEMENT DETROIT PLUS

ANGELA MARA

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MANAGEMENT DETROIT PLUS

 PLACE DES NATIONS IMM

 TAJMIL 2EME ETAGE N°10

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ANGELA MARA شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي 0وسف اقامة الفتح رقم 28 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

   383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANGELA MARA

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للسلع.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 28 موالي 0وسف اقامة الفتح رقم 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : شطوي  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شطوي  سعيد  السيد 

 12 رقم   23 علار7  النخيل  اقامة 

21111 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  شطوي  سعيد  السيد 

 12 رقم   23 علار7  النخيل  اقامة 

21111 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237757.

  31I

CABINET KHACHIM

SB GROSOEUVRE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

SB GROSOEUVRE شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري    مكتب رقم 7 

ميلوزا - 7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5876 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GROSOEUVRE

أشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

البناء العامة

بيع معدات البناء

االستيفاد و التصد0ر.

23 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

انوال اقامة فلوري    مكتب رقم 7 

ميلوزا - 7111  القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : املحفوظ   سالم  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 سلمى بعدي :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سالم املحفوظ  عنوانه)ا) 
  7111 الرامي  بئف  امبارك  أوالد 

القنيطر7 املغرب.
عنوانه)ا)  بعدي  سلمى  السيد7 
  7111 بئف الرامي   15 رقم   13 زنقة 

القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سالم املحفوظ  عنوانه)ا) 
  7111 الرامي  بئف  امبارك  أوالد 

القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 26 0نا0ر 

 212 تحت رقم  13 .

  3 I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الـشــركـــة العقــاريــة تــاكــلــمـــوســت
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
الـشــركـــة العقــاريــة تــاكــلــلـــوســت   

شركة ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23  
زنقـــة  بـــوريـــد  الطـــابــق 3  شقـــة 

5   الصـخـــور الســـوداء  -- 21761  
البيضــاء  املــغــــرب  .

تعيين مسيف آد0د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  71.635
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  0نا0ر  212   17 املؤرخ في 
السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

معـــامــه   0ـــوتـــس   كلسيف آجر
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762.882 .

  32I

فا0يك

EXPERT LIV
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

فا0يك

رقم 2  شارع الحسن التاني م.ج 

فاس. ، 31111، فاس املغرب

EXPERT LIV شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2  شارع 

الحسن الثاني  - 31111 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.626 3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 31111  - «2  شارع الحسن الثاني  

الجزائر  زنقة   3« إلى  املغرب»  فاس 

م.ج - 31111 فاس  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3527.

  33I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

Sté TOUS GONGLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

Sté TOUS GONGLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2,  زنقة 

77   تجزئة  االمل  قطعة  امل 773 

الطابق الثاني   - 91111 طنجة 

املغرب.



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2660

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود7 

مبلغ    Sté TOUS GONGLE SARL
وعنوان  درهم   51.111 رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي 2,  زنقة 77   تجزئة  

االمل  قطعة  امل 773 الطابق الثاني   

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   91111  -

قرار و اتفاق املشتفكين .
زنقة    ,2 و حدد مقر التصفية ب 

 773 77   تجزئة  االمل  قطعة  امل 

طنجة   91111  - الثاني    الطابق 

املغرب. 

و عين:

و  بنعلار   الحسن    السيد)7) 
 32351 زنقة ابن بطوطة   عنوانه)ا) 

 (7( كلصفي  املغرب  الحسيلة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدود 

املخولة لهم

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف    8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237671.

  37I

AMJ MANAGEMENT

MEDRAHAL Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة 0امنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

MEDRAHAL Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 57  

بولفارد القدس تجزئة املجد الطابق 

7 رقم 2   - 91111 طنجة املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69955

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

شركة ذات   MEDRAHAL Sarl حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

القدس  بولفارد    57 اإلآتلاعي 

 -    2 رقم   7 الطابق  املجد  تجزئة 
91111 طنجة املغرب  نتيجة لبدون 

نشاط.

و عين:

و  محلد  عدنانى    السيد)7) 

عنوانه)ا) الوال0ات املتحد7 االمريكية 

الوال0ات  ويلكطون   62162-21 8

 (7( كلصفي  االمريكية  املتحد7 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

  57 وفي   2121 دآنبف   22 بتاريخ 

بولفارد القدس تجزئة املجد الطابق 

7 رقم 2   - 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238677.

  35I

COMPTAMEK

DOMAINE TARIK
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

DOMAINE TARIK  شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 

9 علار7 39 شارع نيهرو  املد0نة 

الجد0د7 - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5212 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DOMAINE TARIK

استغالل   : غرض الشركة بإ0جاز 

الزراعي .

شقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املد0نة  نيهرو   شارع   39 علار7   9

الجد0د7 - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : السيد7 حنان الشواي  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 حنان الشواي  عنوانه)ا) 

تاز7     6 رقم  نافع  ابن  عقبة  زنقة 

35111 تاز7  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 حنان الشواي  عنوانه)ا) 

تاز7    6 رقم  نافع  ابن  عقبة  زنقة 

35111 تاز7  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 371.

  36I

GLOFID

ICEBERG DIGITAL AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

 ICEBERG DIGITAL AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ر 76 شارع 

الزرقطوني الطابق 2   الشقة  ر 76 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.755 67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 دآنبف   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) إسلاعيل  علمي 

  51 حصة اآتلاعية من أصل   75

حصة لفائد7  السيد )7) هشام  حدا 

بتاريخ 22 دآنبف 2121.

تفويت السيد )7) إسلاعيل  علمي 

  51 حصة اآتلاعية من أصل   75

حصة لفائد7  السيد )7) اسامة حدا 

بتاريخ 28 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762875.

  37I

 شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيد0ة

ACHICH AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتلد 

بالرشيد0ة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحلر الرشيد0ة الرشيد0ة، 

52111، الرشيد0ة الرشيد0ة

ACHICH AGRI  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

ملعب حلاعة ملعب الرشيد0ة - 

52612 الرشيد0ة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 شتنبف   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ACHICH AGRI

غرض الشركة بإ0جاز : االستغالل 

السقي  انضلة  تركيب   - الفالحي 

بالتقطيف - االشغال املختلفة .

قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الرشيد0ة  ملعب  حلاعة  ملعب 

52612 الرشيد0ة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .511   : لحسن   براج  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .511   : ابراهيم   براج  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد براج حلو :  511.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد براج ناصر :  511.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  براج  السيد 

 52752 قصر اعشيش  النيف تنغيف 

تنغيف املغرب.

عنوانه)ا)  ابراهيم   براج  السيد 

 52752 قصر اعشيش  النيف تنغيف 

تنغيف املغرب.

السيد براج حلو  عنوانه)ا) قصر 
اعشيش  النيف تنغيف 52752 تنغيف 

املغرب.
السيد براج ناصر عنوانه)ا) قصر 
اعشيش  النيف تنغيف 52752 تنغيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  ابراهيم   براج  السيد 
 52752 قصر اعشيش  النيف تنغيف 

تنغيف املغرب
السيد براج ناصر عنوانه)ا) قصر 
اعشيش  النيف تنغيف 52752 تنغيف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالرشيد0ة  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم 91.

  38I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

الكتاوي طغافو
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
الكتاوي طغافو شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
املنامة لواند7 الرقم  5  الزهور   

فاس - 31111 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.555 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم  0نا0ر  212    5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   2.111.111»
«111.111.  درهم» إلى »3.111.111 
تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  771/2.

  39I

املوثقة سعيد7 كروم

MAINZ COFFE

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

املوثقة سعيد7 كروم, شارع عالل 

الفا�سي علار7 رقم 26, الطابق 

األول الشقة رقم    )بجانب 

فندق ماآوريل ), مراكش, 71111, 

مراكش املغرب.

MAINZ COFFE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7.

وعنوان مقرها االآتلاعي, مراكش 

املنار7 عللية ابواب مراكش ت2--

متجر م3.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7.

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 19877

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

القانون  اعداد  تم   2121 نونبف   23

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAINZ االقتضاء بلختصر تسليتها

.COFFE

غرض الشركة بإ0جاز: القيام بأي 

نشاط الستخدام القهو7.

وعنوان مقرها االآتلاعي, مراكش 

ت2-- مراكش  ابواب  عللية  املنار7 

متجر م3, 71111 مراكش املغرب

اآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة: 99 سنة.

مبلغ رأسلال الشركة: 50.000,00 

درهم.

حصة   251 جالد  لشهب  السيد 

بقيلة 25.000,00 درهم للحصة.

 251 الهادي  عبد  لشهب  السيد 

درهم   25.000,00 بقيلة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء: 

عنوانه  جالد,  لشهب  السيد 

55 شارع  مراكش تجزئة ا0كد0ر رقم 

مراكش   71111 الفا�سي  عالل 

املغرب.

السيد لشهب عبد الهادي, عنوانه  

55 شارع  مراكش تجزئة ا0كد0ر رقم 

مراكش   71111 الفا�سي  عالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه   جالد,  لشهب  السيد 

55 شارع  مراكش تجزئة ا0كد0ر رقم 

مراكش   71111 الفا�سي  عالل 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اال0داع  تم 

دآنبف   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2121 تحت رقم 9125  .

  71I

BEN.COMPTA

JM TRAV ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي علار7 اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 7  

OUJDA MAROC ،61111 ، 7وآد

JM TRAV ORIENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع بنو 
مرين  علار7 العلج الطابق االول 

رقم 9 شارع بنو مرين  علار7 العلج 

الطابق االول رقم 9 61111 وآد7 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33 73

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212    3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )7) بلقاسمي محلد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

511 حصة لفائد7  السيد )7) آلال 

آبوب بتاريخ 3  0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   26 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 5 3.

  7 I

AMJ MANAGEMENT

AKDI DALOOF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة 0امنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

AKDI DALOOF SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع  
االردن اقامة 0لنا 2   الطابق األول 
رقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AKDI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DALOOF SARL AU

النقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع .

شارع    : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق األول     2 االردن اقامة 0لنا 

طنجة    91111  - طنجة   ،  31 رقم 

املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99  سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء اكدي  :  11  حصة 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكدي   زكرياء  السيد 

حي املرس   رقم القطعة 576 طنجة  

91111  طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  اكدي   زكرياء  السيد 

حي املرس   رقم القطعة 576 طنجة  

91111 طنجة املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 238715.

  72I

 شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيد0ة

GUIR RENTCAR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتلد 

بالرشيد0ة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحلر الرشيد0ة الرشيد0ة، 

52111، الرشيد0ة الرشيد0ة

GUIR RENTCAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 87  شارع 

ابو سليم العيا�سي بوعرفة - 211 6 

بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

87 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 دآنبف   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GUIR  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. RENTCAR

كراء   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

  87  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - بوعرفة  العيا�سي  سليم  ابو  شارع 

211 6 بوعرفة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد فاتح عبد املجيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد7 فاتح سعاد  :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فاتح عبد املجيد عنوانه)ا) 

 25 شارع 0وسف بن تاشفين الرقم 

بودنيب 51 52 الرشيد0ة املغرب.

عنوانه)ا)  سعاد  فاتح  السيد7 

 25 شارع 0وسف بن تاشفين الرقم 

بودنيب 51 52 الرشيد0ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  سعاد  فاتح  السيد7 

 25 شارع 0وسف بن تاشفين الرقم 

بودنيب 51 52 الرشيد0ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 212 تحت رقم 13.

  73I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

CASTCOSID

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البف0د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

CASTCOSID شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع البئف 

آد0د زنقة تيفلت  - 71111 العيون  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3789 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 نونبف     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CASTCOSID

غرض الشركة بإ0جاز : جدمات

األعلال الصناعية واإلنشائية 

التجاره.

عنوان املقر االآتلاعي : شارع البئف 

آد0د زنقة تيفلت  - 71111 العيون  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد   ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

 511   : الجامعي   حبيب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ابراهيم السيد  
زنقة املكر رقم 96 حي جط الرملة  1 

71111  العيون املغرب.

السيد حبيب الجامعي  عنوانه)ا) 

الدشيف7  71111  العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ابراهيم السيد  
زنقة املكر رقم 96 حي جط الرملة  1 

71111  العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  251/212.

  77I

«FREO» شركة محدود7 املسؤولية

FREO
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

«FREO» شركة محدود7 املسؤولية

5 شارع 0وسف ابن تاشفين الطابق 

الثاني شقة رقم 5 ، 91161، طنجة 

املغرب

FREO شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 شارع 

0وسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

شقة رقم 3. - 91161 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 77

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.FREO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ0جاز 

العقاري.

شارع   5  : عنوان املقر االآتلاعي 

الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  0وسف 

شقة رقم 3. - 91161 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 51   : السيد عبد املجيد أزريوح 

حصة بقيلة 111.  درهم للحصة .

السيد محلد أزريوح :  51 حصة 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أزريوح  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة كريم رقم   91151 

أصيلة املغرب.

عنوانه)ا)  أزريوح  محلد  السيد 

أصيلة   91151 رقم    كريم  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

أزريوح  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة كريم رقم   91151 

أصيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 7 7.

  75I

MA GLOBAL CONSULTING

OKTO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

21111، الدار البيضاء املغرب

OKTO INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59، شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 8  

- 21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OKTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INVEST
 -  : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية؛
- االستشارات املالية؛

أو  االهتلام  أو  االستحواذ   -
التلويل أو اإلدار7 أو املشاركة بشكل 
آجر في شركات أو شركات أجرى تعلل 
في آليع قطاعات النشاط: التجارية 
والبناء  والخدمات  والصناعية 

واملالية ..
عنوان املقر االآتلاعي : 59، شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 8  

- 21111 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .111   : القباج  حلز7  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  القباج  حلز7  السيد 
سيدي    129 طريق  القباج  فيال 
 21111 حدو  اوالد  معروف 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  القباج  حلز7  السيد 

سيدي    129 طريق  القباج  فيال 

 21111 حدو  اوالد  معروف 

الدارالبيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإل0داع القانوني ب-  

تحت رقم -.

  76I

FINAUDIT

TRAKTERM

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

TRAKTERM شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية مجلع شهرزاد 3 الطابق 5 

رقم 22 بامليي الدارالبيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.71979 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212    7 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«311.111 درهم» أي من »211.111 

عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 762917.

  77I
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SMCDE

JEDOBRI

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تعيين مسيف آد0د للشركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

JEDOBRI  شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 19 شارع 

اركاشون ركن بشيف ابراهيمي  - 

31 1  الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسيف آد0د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3 98 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  28 دآنبف  املؤرخ في 

السيد)7)  للشركة  آد0د  مسيف 

أوحسين حليد كلسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 759659.

  78I

FIDUCHORFA  فيديشرفا

DREAM BAT دريم بات

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDUCHORFA  فيديشرفا

 53  شارع شنقيط حي السلاعلة 

سطات ، 26111، سطات املغرب

DREAM BAT دريم بات شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي الرقم 1  شارع املسيف7 حي 

الخيف  - 26111 سطات املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3723

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7  0نا0ر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

شارع    1 الرقم  السفلي  »الطابق 

26111 سطات   - املسيف7 حي الخيف  

املغرب» إلى »تجزئة مجلع الخيف الرقم 

728 - 26111 سطات  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

 212 تحت رقم  79/2.
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سيكوآيس شلم

)STE TEM RIF sarl(au
إعالن متعدد القرارات

سيكوآيس شلم

98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32111، الحسيلة املغرب

STE TEM RIF sarl(au) »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: 5  شارع 

السواني - 32111 الحسيلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.727

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

الزياد7 في رأسلال الشركة بلا قدره 

ثالثة مال0ين درهم

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

تحيين القانون األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

جالد  أوعي�سى  السيد  املساهلات: 

مال0ين  جلسة  قدره  بلبلغ  ساهم 

درهم )5.111.111 درهم)

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
الرأسلال  االآتلاعي:  الرأسلال 
مال0ين  بخلسة  0قدر  االآتلاعي 
مقسلة  درهم)  درهم)5.111.111 
مائة  فئة  من  حصة   51.111 الى 
ومدفوعة  بالكامل  اكتتبت  درهم، 
بالكامل وسللت للشريك الوحد كلا 
السيد اوعي�سى جالد توصل ب  0لي: 

51.111 حصة.
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 2  0نا0ر 

 212 تحت رقم 18.
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Société SEFOJAS SARL AU

Société SEFOJAS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

Société SEFOJAS SARL AU
22 شارع عالل الفا�سي ، 32111، 

الحسيلة املغرب
 Société SEFOJAS SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدود7 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: دوار 
ابلوقن ا0ت 0وسف اوعلي - - 

الحسيلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.296 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 دآنبف 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

بيع الحصص االآتلاعية 
قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 
تعيين   : للشركة  تعين شريك وحيد 
السيد سليف بوشفيق كلسيف وحيد 

للشركة
قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

تغييف نشاط الشركة 
قرار رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 
للشركة  القانونية  الصفة  تغييف 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدود7  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد

قرار رقم 5: الذي 0نص على ما0لي: 

تنقيح القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

محدود7  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

بند رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

صناعة و بيع اميس كريم

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

0لتلك السيد سليف بوشفيق 51111 

درهم من مساهلات الشركة

بند رقم 7: الذي 0نص على ما0لي: 

درهم   51111 هو  الشركة  راسلال 

بوشفيق  السيد سليف  0لتلك  حيث 

511 حصة بقيلة 11  درهم للحصة

على  0نص  الذي   : 5 رقم  بند 

بوشفيق  سليف  السيد  تعيين  ما0لي: 

كلسيف وحيد للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 25 0نا0ر 

 212 تحت رقم 23.

  5 I

Mohamed karim

GAJIMA SARL AU
إعالن متعدد القرارات

Mohamed karim

  BLOC B HAY HASSANI,279

 N38 ، 26100، BERRECHID

MAROC

GAJIMA SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7 ذات الشريك 

الوحيد»

 RUE :وعنوان مقرها االآتلاعي

 AHMED EL MAJJATI RES LES

 ALPES 1 er ETG N°8,13 ANFA

.23000 Ville MAROC

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.715975

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  دآنبف 2121
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تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 37235: الذي 0نص على 

بلقت�سى  الحصص  تفويت  ما0لي: 

في  املؤرخ  اإلستثنائي  العام  الجلع 

املصاقة  تلت   2121 دآنبف    6

السيد مصطفى وعدي  على تفويت 

اصل  من  إآتلاعية  حصة   511

الحناني  منيف  السيد  و  حصة    111

حصة    111 حصة من أصل   511

إآتلاعية لفائد7 السيد جالد وضاح 

بتاريخ 13 دآنبف 2121

قرار رقم 37235: الذي 0نص على 

ما0لي: تغييف الشكل القانوني للشركة 

اإلستثنائي  العام  الجلع  بلقت�سى 

املؤرخ في 6  دآنبف 2121 تم تحويل 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود7 

ذات  املحدود7  املسؤولية  ذات 

الشريك الواحيد

قرار رقم 37235: الذي 0نص على 

للشركة  آد0د  مسيف  تعيين  ما0لي: 

اإلستثنائي  العام  الجلع  بلقت�سى 

6  دآنبف2121  تم تعيين  املؤرخ في 

جالد  السيد  للشركة  آذ0ذ  مسيف 

وضاح كلسيف وحيد تبعا إلقالة مسيف

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدود7 

شركة ذات املسؤولية املحدود7 ذات 

الشريك الواحيد

بند رقم 6: الذي 0نص على ما0لي: 

املالك  أصبح  وضاح  جالد  السيد 

حصة إآتلاعية من    111 الجذ0ذ 

أصل 111  حصة إآتلاعية

على  0نص  الذي   : 5 رقم  بند 

للشركة  آذ0ذ  مسيف  تعيين  ما0لي: 

السيد جالد وضاح كلسيف وحيد تبعا 

إلقالة مسيف

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  3  بالدار البيضاء   التجارية 

دآنبف 2121 تحت رقم 37235.
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FIDUCIAIRE BILAL

ASSANAD LINNAKL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

assanad linnakl شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي 7 مكرر 

عين معز7 طريق الحاآب م ج  - 

51111 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7365 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 نونبف 2121 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

نقل املستخدمين لفائد7 الغيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   17 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 1 .
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EL OUARRAD AZIZ

MARWA PLUS
شركة ذات مسؤولية محدود7 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

MARWA PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع   

رقم 233 توالل مكناس مكناس 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

521 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARWA PLUS

تحويل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األموال.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

مكناس  مكناس  توالل   233 رقم    

51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز العابر :  111.  حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العابر  عزيز  السيد 

شارع    زنقة 35 مكرر رقم 7  توالل 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  العابر  عزيز  السيد 

شارع    زنقة 35 مكرر رقم 7  توالل 

مكناس 51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 337.
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FICOGE AG

DAMPA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FICOGE AG

رقم 22علار7 افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكاد0ر

AGADIR MAROC

DAMPA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم6 زنقة 

نيل بووركان اكاد0ر - 81111 اكاد0ر 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.   7 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212    3 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

  DAMPA TRANS الوحيد  الشريك 

درهم    11.111 رأسلالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم6 زنقة 

اكاد0ر   81111  - نيل بووركان اكاد0ر 

املغرب نتيجة ل : بدون نشاط تجارى.

و حدد مقر التصفية ب رقم6 زنقة 

نيل بووركان - 8111 اكاد0ر املغرب. 

و عين:

السيد)7) محند  امين و عنوانه)ا) 

 81111 بوواركان  رقم6  النيل  زنقة 

اكاد0ر املغرب كلصفي )7) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

رقم6 زنقة نيل بووركان اكاد0ر

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  باكاد0ر   التجارية 

 212 تحت رقم  9819.
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MHAMMED

AKAL CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

MHAMMED

 LOT RIZANA N 6 RES

 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،

MEKNES MAROC

AKAL 120.000 شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 N° 27 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 KISSARIAT CHRICHIRA RUE

 BRADIYA  MEKNES 50000

MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52185

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AKAL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. 21.111

 : بإ0جاز  الشركة  غرض 

. LOTISSEUR

 N° 27  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 KISSARIAT CHRICHIRA RUE

 BRADIYA  MEKNES 51111

.MEKNES MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  21.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 211   : السيد صغيفي محفوظ 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : رقية  صغيفي  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : 0ونس  صغيفي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد صغيفي جالد :  211 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 211   : السيد7 العورف عائشة  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد صغيفي رشيد :  211 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صغيفي محفوظ عنوانه)ا) 

رقم   زنقة لنوغتوغيل املنزه  51111 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  رقية  صغيفي  السيد7 

املنزه   حي  كليسين  دي  زنقة   7 رقم 

51111 مكتلس املغرب.

عنوانه)ا)  0ونس  صغيفي  السيد 

 51111 زنقة تورتوريل املنزه   رقم   

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  جالد  صغيفي  السيد 

 51111 زنقة تورتوريل املنزه   رقم   

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  صغيفي  السيد 

املنزه   زنقة دي كليسين حي    6 رقم 

51111 مكناس املغرب.

السيد العورف عائشة  عنوانه)ا) 

رقم   زنقة ال تورتوريل املنزه  51111 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  0ونس  صغيفي  السيد 

 51111 زنقة تورتوريل املنزه   رقم   

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  جالد  صغيفي  السيد 

 51111 زنقة تورتوريل املنزه   رقم   

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  بلكناس   التجارية 

رقم  تحت  0نا0ر  212   27

.717   2 11  72
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FORMAFID CONSEIL

TDE TOP

شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

TDE TOP شركة ذات املسؤولية 

املحدود7)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 72 الطابق 

  الشطر 7 حي السالم - 26111 

سطات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 دآنبف 

 TDE 7شركة ذات املسؤولية املحدود

TOP  مبلغ رأسلالها 11.111  درهم 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 72 الطابق 

 26111  - السالم  حي   7 الشطر    

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  سطات 

ود0ة.

 72 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - السالم  حي   7 الشطر  الطابق   

26111 سطات املغرب. 

و عين:

و  العسلي  0اسين   السيد)7) 

موالي  زنقة  علر  درب  عنوانه)ا) 

 26111  3 الشقة   61 رقم  الحسن 

سطات املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

 212 تحت رقم  51/2.

  57I

FORMAFID CONSEIL

SOMAZA
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

SOMAZA شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 285 

الطابق السفلي حي السالم الشطر 

7 - 26111 سطات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7617

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود7  حل شركة 

  SOMAZA الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   71.111 رأسلالها  مبلغ 

 285 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 

الشطر  السالم  حي  السفلي  الطابق 

- 26111 سطات املغرب نتيجة ل   7

: تصفية ود0ة.

 285 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشطر  السالم  حي  السفلي  الطابق 

7 - 26111 سطات املغرب. 

و عين:

السيد)7) صالح  املعز7 و عنوانه)ا) 

السالم  حي  السفلي  الطابق   285

املغرب  سطات   26111  7 الشطر 

كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

 212 تحت رقم  2/ 5.
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FORMAFID CONSEIL

BELLE GOUTTE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

BELLE GOUTTE شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 96 شارع 

أنفا شقة  9 الطابق 9 إقامة 

لوبرانطون أنفا - 21371 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

787119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BELLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GOUTTE

اشغال   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مختلفة و اشغال البناء

تجار7 عامة.

 96  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

إقامة   9 الطابق  شارع أنفا شقة  9 

الدار   21371  - أنفا  لوبرانطون 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : العسلي  0اسين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العسلي  0اسين  السيد 

درب علر زنقة موالي الحسن رقم 61 

الشقة 3 26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  العسلي  0اسين  السيد 

درب علر زنقة موالي الحسن رقم 61 

الشقة 3 26111 سطات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762798.

  59I

LAHLOU MOHAMMED

STE TAPIS HOME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

إنشاء فرع تابع للشركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع املسيف7 الخضراء الطابق 

االول رقم املكتب 5 ، 91121، 

طنجة املغرب

STE TAPIS HOME SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطريق  

الثانوي 19  تجزئة رقم    دوار 

أوالد علور بوسكور7   - 82 27 

الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.726523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 أكتوبر    9 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

  13 بالعنوان  الكائن  و   - التسلية 

الدار   21151  - ستفاسبورغ  زنقة 

طرف  من  املسيف  و  املغرب  البيضاء 

السيد)7) لحلو محلد امين.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 587 76.

  61I

درعة ارشادات ش.م.م

NOSTYTRA
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تقليص هدف الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

5  شارع بئف أنزران صندوق بريد 

1  تصومعت 5  شارع بئف أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 

75111، ورزازات املغرب

NOSTYTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي     حي 

الوحد7 - 75111 ورزازات املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 52 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم حذف  0نا0ر  212    7 املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
طرق  وتهيئة  انشاء  مقاولة 
و  املاء  شبكة  ربط  االتصاالت، 

الصرف الصحي.

مقاولة في حفر امبار..

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم  5.

  6 I

FOUZMEDIA

B›SHAPE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

B›SHAPE شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 

5 و 6 علار7 رياض االندلس بلوك 

3 زاولة زنقة ابو بكر الصد0ق وزنقة 

غاندي - 7111  القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.B’SHAPE

مقى   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

ومطعم.

عنوان املقر االآتلاعي : محل رقم 

بلوك  االندلس  علار7 رياض   6 و   5

زاولة زنقة ابو بكر الصد0ق وزنقة   3

غاندي - 7111  القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقالي  أمينة  السيد7 

زنقة الحسين بن علي إقامة الربيع --- 

سوق اربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  البقالي  أمينة  السيد7 

زنقة الحسين بن علي إقامة الربيع --- 

سوق اربعاء الغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 8  0نا0ر 

 212 تحت رقم -.
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FOUZMEDIA

MZAHHAK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MZAHHAK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 

رقم 3 شارع املنصور الدهبي الرقم 

7  علار7 فكيك - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MZAHHAK TRANS

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع املنصور الدهبي الرقم   3 رقم 

القنيطر7    7111  - 7  علار7 فكيك 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مزهق  محلد  السيد 

دوار الخشاشة البحار7 اوالد عياد --- 

سوق أربعاء الغرب املغرب.

عنوانه)ا)  مزهق  منصور  السيد 

دوار الخشاشة البحار7 اوالد عياد --- 

سوق اربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  مزهق  محلد  السيد 

دوار الخشاشة البحار7 اوالد عياد --- 

سوق أربعاء الغرب املغرب

عنوانه)ا)  مزهق  محلد  السيد 

دوار الخشاشة البحار7 اوالد عياد --- 

سوق اربعاء الغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  
رقم -.
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FIDUHOUSE

HOSTOWEB
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كنفاني ، 31111، فاس املغرب

HOSTOWEB شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  شارع 

اللة عيشة فضاء رياض فاس 

الطابق 3 - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOSTOWEB

جدمات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

هندسة  و  التجارية  املعلومات 

الحاسوب .

1  شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

اللة عيشة فضاء رياض فاس الطابق 

3 - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.111   : املهدي  تازي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

  5 السيد تازي املهدي عنوانه)ا) 

تجزئة النخيل 2 شارع عالل بن عبد 

هللا  31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

  5 السيد تازي املهدي عنوانه)ا) 

تجزئة النخيل 2 شارع عالل بن عبد 

هللا 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 731.
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FOUZMEDIA

« DESIGN DIVA «
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

» DESIGN DIVA » شركة ذات 

املسؤولية املحدود7)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الد0وري علار7   إقامة 0اسر 

س متجر رقم 7،  - 7111  القنيطر7 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 37763

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  19 شتنبف  املؤرخ في 

 « املحدود7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    «  DESIGN DIVA

مقرها  وعنوان  درهم    11.111

الد0وري  محلد  شارع  اإلآتلاعي 

علار7   إقامة 0اسر س متجر رقم 7،  

- 7111  القنيطر7 املغرب نتيجة ل : 

الحل املسبق.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محلد الد0وري علار7   إقامة 0اسر 

القنيطر7    7111  -  7 س متجر رقم 

املغرب. 

و عين:

و  كللوع  فيصل   السيد)7) 

الد0وري  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

علار7   إقامة 0اسر س متجر رقم 7،  

كلصفي  املغرب  القنيطر7    7111

)7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم  8165.
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STE FIDUKARS SARL

STE TAZNAKHTE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 STE TAZNAKHTE NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم   

تجزئة الحاج طاهر 3 مارس ورزازات 

- 75111 ورزازات املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1283

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل  0نا0ر  212   26 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

 STE TAZNAKHTE الشريك الوحيد

 211.111 NEGOCE  مبلغ رأسلالها 

درهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم   

تجزئة الحاج طاهر 3 مارس ورزازات 

 : ورزازات املغرب نتيجة ل   75111 -

ازمة في القطاع.

رقم    التصفية ب  مقر  و حدد 

تجزئة الحاج طاهر 3 مارس ورزازات 

- 75111 ورزازات املغرب. 

و عين:

السيد)7)  عبد اللطيف  الزنيفي و 
عنوانه)ا) رقم   تجزئة الحاج طاهر 

ورزازات   75111 ورزازات  مارس   3

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ------

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 57.

  66I

FIDUHOUSE

VORAGO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كنفاني ، 31111، فاس املغرب

VORAGO شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 92 شارع 

سيدي سليلان حي االمل طريق 

صفرو - 111 3 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VORAGO

جدمات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع.

92 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

طريق  االمل  حي  سليلان  سيدي 

صفرو - 111 3 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : آلال  0اشفين  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  آلال  0اشفين  السيد 

تاز7  الجد0د7    771  املطاحن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  آلال  0اشفين  السيد 

تاز7  الجد0د7   771  املطاحن 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 732.

  67I

FOUZMEDIA

ALAA ELECTRO

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ALAA ELECTRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

البسلة الرقم 77  اوالد اوآيه - 

7111  القنيطر7 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38173

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 

  1.111 من  الشركة  رأسلال  رفع 

وذلك  درهم   511.111 الى  درهم 

كالتالي:  الشركة  الى حساب  بدمجها 

من  اضافتها  تلت  درهم   291.111

و  الزملاطي  حكيلة  السيد7  طرف 

السيد  طرف  من  درهم   211.111

ليصبح  وذلك  عبدالواحد  الحج 

راسلال الشركة هو 511.111 درهم

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

من  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

اوالد    77 الرقم  البسلة  تجزئة 

  11 اوآيه القنيطر7 الى املقر التالي: 

ندى  اقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

مكتب رقم 2 القنيطر7

قرار رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

الزملاطي  حكيلة  السيد7  تعيين 

مسيفان  عبدالواحد  الحج  والسيد 

آليع  على  التوقيع  مع  للشركة 
ً
الوثائق بحضورهلا معا

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي 0نص على ما0لي: 
  1.111 من  الشركة  رأسلال  رفع 

وذلك  درهم   511.111 الى  درهم 

كالتالي:  الشركة  الى حساب  بدمجها 

من  اضافتها  تلت  درهم   291.111

و  الزملاطي  حكيلة  السيد7  طرف 

السيد  طرف  من  درهم   211.111

ليصبح  وذلك  عبدالواحد  الحج 
راسلال الشركة هو 511.111 درهم

بند رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

من  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

اوالد    77 الرقم  البسلة  تجزئة 

  11 اوآيه القنيطر7 الى املقر التالي: 

ندى  اقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

مكتب رقم 2 القنيطر7

بند رقم 3: الذي 0نص على ما0لي: 

الزملاطي  حكيلة  السيد7  تعيين 

مسيفان  عبدالواحد  الحج  والسيد 

آليع  على  التوقيع  مع  للشركة 
ً
الوثائق بحضورهلا معا

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 12 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم 7267.

  68I

socogese

 SOCIETE GENERALE«

 BITENSION ELECTRIQUE«

««S.G.B.E
شركة ذات املسؤولية املحدود7
تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE GENERALE»

 BITENSION ELECTRIQUE»

S.G.B.E»» »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7»

وعنوان مقرها االآتلاعي: زنقة 

اصيلة سابقا زنقة كوني رقم  2 

علار7 بن علي  - 31111 فاس 

املغرب.
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»تجد0د مد7 مزاولة مهام املسيف0ن»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8287

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 دآنبف 2121

مهام  مزاولة  مد7  تجد0د  تقرر 

املسيف0ن ملد7: غيف محدود7 سنوات.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم 713/ 212.

  69I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE CONFECTION KHLIFA
ET LOURADI

شركة ذات املسؤولية املحدود7
قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE CONFECTION KHLIFA ET

LOURADI شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : ك ن 38 

حي بلخضر تجزئة الطلحاوي وآد7 - 

61111 وآد7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 537 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  25 دآنبف  املؤرخ في 

 STE CONFECTION KHLIFA ET

املسؤولية  ذات  شركة   LOURADI

 51.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود7 

ك  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي بلخضر تجزئة الطلحاوي   38 ن 

61111 وآد7 املغرب نتيجة   - وآد7 

االآتلاعي  الهدف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

و عين:

و  جليفة  مصطفى    السيد)7) 

عنوانه)ا) ك ن 38 حي بلخضر تجزئة 

وآد7   61111 وآد7  الطلحاوي 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 25 دآنبف 2121 وفي ك ن 38 

حي بلخضر تجزئة الطلحاوي وآد7 - 

61111 وآد7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم   3.

  71I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة العــقـــأريـــة تـــاكـــلـمــــوســـت
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الشــركـــة العــقـــأريـــة تـــاكـــلـلــــوســـت  

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23  زنقــة 

بــوريـــد  الطــابــق 3  شقـــة 5  الصخـــور 

الســـوداء  -- 21761  البيضــاء  

املــغــــرب  .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 71.635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الـعـــزيـــز    عبــد   (7( السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   75 حـــلـــري  

السيد  لفائد7   حصة   311 أصل 

0نا0ر   17 مــعــامـــه بتاريخ  0ــونــس    (7(

.212 

تفويت السيد )7) محلــد   الــربـــاج 

 311 حصة اآتلاعية من أصل   75

0ــاسيـــن    (7( السيد  لفائد7   حصة 

مــعــامـــه بتاريخ 17 0نا0ر  212.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762.882.

  7 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 Sté BENSAID MOSTAPHA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 Sté BENSAID MOSTAPHA SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدود7 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة  
الشهيد استيتو  بن محلد تجزئة 
سليلة  رقم 22  - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82219

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 19 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 
 Sté BENSAID الوحيد  الشريك 
مبلغ     MOSTAPHA SARL AU
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
الشهيد  زنقة   اإلآتلاعي  مقرها 
استيتو  بن محلد تجزئة سليلة  رقم 
22  - 91111 طنجة املغرب نتيجة ل 

: عدم مزاولة اي نشاط .
زنقة   ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة  محلد  بن  استيتو   الشهيد 
طنجة   91111  -   22 رقم  سليلة  

املغرب. 
و عين:

و  بنسعيد   مصطفى    السيد)7) 
بن  الشهيد استيتو   زنقة   عنوانه)ا) 
محلد تجزئة سليلة  رقم 22  91111 

طنجة املغرب كلصفي )7) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: ال حدود7 املخولة له

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0ونيو   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم  87 23.

  72I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

MEL BAB L›BAB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البف0د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

MEL BAB L›BAB SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الفتح 

شارع محلد السادس 0قامة ارينة 

الطابق الرابع الشقة 18 - 71111 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

379 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MEL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BAB L’BAB SARL AU

نقل   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الطرود والساعي 

نقل البضائع لصالح امجرين

البضائع  نقل  السيارات  تأآيف 

للتأآيف مع أو بدون سائق
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نقل وتخزين البضائع .

عنوان املقر االآتلاعي : حي الفتح 

ارينة  0قامة  السادس  محلد  شارع 

 71111  -  18 الشقة  الرابع  الطابق 

العيون  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسامة عياد  :  11  حصة 

بقيلة 111.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   عياد   اسامة  السيد 

لندن    57511 املتحد7  املللكة 

املللكة املتحد7.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  عياد   اسامة  السيد 

لندن    57511 املتحد7  املللكة 

املللكة املتحد7

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  252/212.

  73I

KB Compta

AKYAS PAPER
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 1161 ، الرباط املغرب

AKYAS PAPER شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 38 زنقة 

التاهيتي، شارع الحسن الثاني - 

1161  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 79195

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AKYAS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PAPER

تصنيع   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

الحقائب  أنواع  آليع  وتسويق 

واملنتجات الخاصة بالتغليف .

زنقة   38  : عنوان املقر االآتلاعي 

 - الثاني  الحسن  شارع  التاهيتي، 

1161  الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : باحلد  جالد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باحلد  جالد  السيد 

تجزئة حنان علار7 7  شقة   طريق 

القنيطر7 111   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  باحلد  جالد  السيد 

تجزئة حنان علار7 7  شقة   طريق 

القنيطر7 111   سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 1617  .

  77I

comptacontrole

 MAVIOR HOMME DECOR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 

اقامة صفاء   الطابق االول رقم   ، 

93121، طنجة املغرب

 MAVIOR HOMME DECOR

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طنجة 

البالية تجزئة 9 ميد0طراني الطابق 

االول - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   865

 16 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MAVIOR HOMME DECOR

.SARL

غرض الشركة بإ0جاز : بيع االتات 

و الد0كور.

طنجة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  ميد0طراني   9 البالية تجزئة 

االول - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اكدي محلد :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : الواحد عقا  السيد عبد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 251   : الشقاف  صهيب  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 السيد اكدي محلد : 511 بقيلة 

11  درهم.

 251  : عقا  الواحد  عبد  السيد 

بقيلة 11  درهم.

 251  : الشقاف  صهيب  السيد 

بقيلة 11  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكدي محلد عنوانه)ا) حي 

 91111 بني مكاد7   5 شارع  الهناء   

طنجة املغرب.

السيد عقا عبد الواحد عنوانه)ا) 

شارع االسلاعلية مجلع 0اقوتة بلوك 

ا 91111 تطوان املغرب.

السيد الشقاف صهيب عنوانه)ا) 

بنتاويت  حي بوحسا0ن شارع محلد 
رقم 57 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عقا عبد الواحد عنوانه)ا) 

شارع االسلاعلية مجلع 0اقوتة بلوك 

ا 91111 تطوان املغرب

السيد الشقاف صهيب عنوانه)ا) 

بنتاويت  حي بوحسا0ن شارع محلد 
رقم 57 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر    8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 7 2383.

  75I

Ste ORIENTAL AUDIT

PHARMA RIF REPARTITION
شركة التوصية باألسهم 

رفع رأسلال الشركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 PHARMA RIF REPARTITION

شركة التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 39 حي 

املطار  - 1 621   الناظور   املغرب.
رفع رأسلال الشركة



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2672

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21 9 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   3.551.111»

«751.111.  درهم» إلى »5.111.111 

تقد0م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد0ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 0نا0ر 

 212 تحت رقم 82 .

  76I

FOUZMEDIA

ESPRINO PAPITOO
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ESPRINO PAPITOO شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز رقم 7 - 7111  القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5777 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2121 نونبف   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESPRINO PAPITOO

التجليل   : غرض الشركة بإ0جاز 

وااحالقة.

 59  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز رقم 7 - 7111  القنيطر7 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جولة  املر�سي  السيد7 

القنيطر7 7111  القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  جولة  املر�سي  السيد7 

القنيطر7 7111  القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  1  بالقنيطر7   االبتدائية 

دآنبف 2121 تحت رقم -.

  77I

COMPTAMEK

KERN & KLUMPP
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

KERN & KLUMPP شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

 N 115 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 Dd BA HANINI TOUARGUA

MEKNES  - 50060 مكناس  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KERN  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.& KLUMPP

استيفاد   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتصد0ر

أعلال مختلفة

تجار7 عامة .

 N   5  : عنوان املقر االآتلاعي 

 Dd BA HANINI TOUARGUA

MEKNES  - 51161 مكناس  املغرب 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مؤلف الياس  :  511 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

ريجينا  ستيفاني  بفانز  السيد7 

  11 511 حصة بقيلة    : ويلهيللينا 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الياس   مؤلف  السيد 

الضحى توالل    3 قطاع   39 فيال رقم 

51171 مكناس  املغرب .

ريجينا  ستيفاني  بفانز  السيد7 

باد  شتوتغارت  عنوانه)ا)  ويلهيللينا 

باد  شتوتغارت    71376 كانستات  

كانستات  املانيا   .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

ريجينا  ستيفاني  بفانز  السيد7 

باد  شتوتغارت  عنوانه)ا)  ويلهيللينا 

باد  شتوتغارت    71376 كانستات  

كانستات  املانيا 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر  بتاريخ  2  بلكناس   التجارية 

 212 تحت رقم 338.

  78I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العـــقــــاريــــة  

تــاكــلــمــوســــت
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الشــركـــة  العـــقــــاريــــة  تــاكــلــلــوســــت  

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23  

زنقـــة  بـــوريـــد  الطـــابــق 3  شقـــة 

5   الصـخـــور الســـوداء  -- 21761  

البيضــاء  املغــــرب  .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 71.635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم  0نا0ر  212   17 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 31.111« أي من  درهم»    11.111»

عن  درهم»    31.111« إلى  درهم» 
د0ون  مع  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحدد7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762.882.

  79I

zagora consulting sarl

ALAMIFOR
شركة ذات املسؤولية املحدود7

توسيع نشاط الشركة 

zagora consulting sarl

رقم9    شارع محلد الخامس ، 

77911، زاكور7 املغرب

ALAMIFOR شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها االآتلاعي حي موالي 

رشيد - 77911 زاكور7 املغرب.

توسيع نشاط الشركة



2673 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

.321 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7  0نا0ر  212 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

النقل لحساب الغيف.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم   

0نا0ر   26 بتاريخ  االبتدائية بزاكور7  

 212 تحت رقم 36.

  81I

GLOFID

CAP-DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

GLOFID

96  شارع السفيف بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 7 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

CAP-DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

   0نا0ر الطابق الشقة ر 69  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

787123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

CAP-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

-العقارات- تاآر املستورد.

75 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

 -   69 ر  الشقة  الطابق  0نا0ر     

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : سبيل عبداملولى  السيد  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد سبيل عبداللطيف :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سبيل عبداملولى عنوانه)ا) 

زنقة بنو كتيف علار7 ا الشقة 1  إقامة 

املولد 21111 الدارالبيضاء املغرب.

عبداللطيف  سبيل  السيد 

عنوانه)ا) علار7 املولد إقامةE الشقة 

 21111 املعاريف  كتيف  بنو  زنقة   35

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سبيل عبداملولى عنوانه)ا) 

زنقة بنو كتيف علار7 ا الشقة 1  إقامة 

املولد 21111 الدارالبيضاء املغرب

عبداللطيف  سبيل  السيد 

عنوانه)ا) علار7 املولد إقامةE الشقة 

 21111 املعاريف  كتيف  بنو  زنقة   35

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762818.

  8 I

Ste ORIENTAL AUDIT

 STE BATIMENT ORIENTAL

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 STE BATIMENT ORIENTAL

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كم   

طريق تاز7 - 61111 وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 STE BATIMENT ORIENTAL

.CONSTRUCTION
مقاول    : بإ0جاز  الشركة  غرض 

أعلال متنوعة.

كم     : االآتلاعي  املقر  عنوان 

طريق تاز7 - 61111 وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : مكنيف سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : رشيد  مكنيف  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : أحلد  مكنيف  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : السيد مكنيف 0وسف 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : أسامة  السيد مكنيف  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

  .111   : 0اسين  السيد مكنيف 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  مكنيف  السيد 

 219 رقم  أمقلة  زنقة  املسيف7  حي 

61111 وآد7  املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  مكنيف  السيد 
 275 رقم   2 الزهور  بيفوت  شارع 

31111 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  أحلد  مكنيف  السيد 
 219 رقم  أمقلة  زنقة  املسيف7  حي 

61111 وآد7 املغرب.
السيد مكنيف 0وسف عنوانه)ا) 
2 31111 فاس  شارع بيفوت الزهور 

املغرب.
السيد مكنيف  أسامة عنوانه)ا) 
شارع عالل بن  تجزئة نجيب رقم   

عبد هللا 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  0اسين  مكنيف  السيد 
عين  طريق  رقم    نجيب  تجزئة 

السلن 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  مكنيف  السيد 
 219 رقم  أمقلة  زنقة  املسيف7  حي 

61111 وآد7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 
0نا0ر   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

 212 تحت رقم 227.
  82I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

IMMOB REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدود7

رفع رأسلال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
IMMOB REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدود7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

األمان م.س 27، علار7 92 ، رقم 5، 
عين السبع - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.319368

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دآنبف   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   7.111.111»
«7.611.111 درهم» إلى »8.611.111 
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مقاصة  إآراء    : طريق  عن  درهم» 

مع د0ون الشركة املحدد7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم 762368.

  83I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

-IJC HOME-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

IJC HOME-SARL- شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح الطابق الخامس 

املكتب رقم 25 - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

659 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IJC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.-HOME-SARL

التفويج   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

للعقار و أعلال مختلفة.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي إقامة السعيدي مكاتب 

رقم  املكتب  الخامس  الطابق  الفتح 

25 - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد زين الد0ن اإلدري�سي 

درهم    11 بقيلة  حصة   251   :

للحصة .

السيد حسن زين الد0ن اإلدري�سي 

درهم    11 بقيلة  حصة   251   :

للحصة .

السيد علر الجامعي غزالني :  511 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد زين الد0ن اإلدري�سي 

رياض  تجزئة   36 فيال  عنوانه)ا) 

 31111 النخيل طريق إ0لوزار فاس 

فاس املغرب.

السيد حسن زين الد0ن اإلدري�سي 

شارع  نرآس  البفانص  عنوانه)ا) 

 91161 طنجة   78 رقم  الليلون 

طنجة املغرب.

غزالني  الجامعي  علر  السيد 
فيال  سلوم  جليج  زنقة  عنوانه)ا) 

 21111 الجامعي أنفا الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد زين الد0ن اإلدري�سي 

رياض  تجزئة   36 فيال  عنوانه)ا) 

 31111 النخيل طريق إ0لوزار فاس 

فاس املغرب

السيد حسن زين الد0ن اإلدري�سي 

شارع  نرآس  البفانص  عنوانه)ا) 

 91161 طنجة   78 رقم  الليلون 

طنجة املغرب

غزالني  الجامعي  علر  السيد 
فيال  سلوم  جليج  زنقة  عنوانه)ا) 

 21111 الجامعي أنفا الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 212 تحت رقم  8/12 7.

  87I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Finestberries
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 

مكتب رقم 12 ، 91111، طنجة 

املغرب

Finestberries شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 شارع 

كارنوط الطابق الخامس مكتب رقم 

12 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   7 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2121 دآنبف    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Finestberries

بيع شرء   : غرض الشركة بإ0جاز 

وتوزيع آليع املنتجات الفالحية

تصد0ر و االستيفاد.

23 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

كارنوط الطابق الخامس مكتب رقم 

12 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 2121 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  .111   : بلعسال  ميلود  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعسال  ميلود  السيد 

 92111  89 رقم  الطوراد0و  حس 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  بلعسال  ميلود  السيد 

 92111  89 رقم  الطوراد0و  حس 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

دآنبف   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 38 8.

  85I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE IRRI GENIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7 دادس 

الطابق االول ورزازات، 75111، 

ورزازات املغرب

STE IRRI GENIE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجد7 

طريق زاكر7  - 75111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. IRRI GENIE SARL

تركيب   *  : غرض الشركة بإ0جاز 

أنظلة الري بالتنقيط

* البناء االشغال املختلفة 

بلحرك  بااللة   االبار  حفر   *

ميكانيكي.
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تجد7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ورزازات   75111  - زاكر7   طريق 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم كالتالي:

 5.111   : السيد آلال صفصاف 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 5.111   : 0وسف  كرحي  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد آلال صفصاف عنوانه)ا) 

ورزازات   75111 دوار تكمي الجد0د7 

املغرب.

عنوانه)ا)  0وسف  كرحي  السيد 

تنغيف   75811 انيف   تغزوت  قصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد آلال صفصاف عنوانه)ا) 

ورزازات   75111 دوار تكمي الجد0د7 

املغرب

عنوانه)ا)  0وسف  كرحي  السيد 

تنغيف   75811 انيف   تغزوت  قصر 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   28 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم -.

  86I

COG CONSULTING SARL

ICHRAK COLOR
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL

 APPT N°3 RESID BAB TARGA

 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

ICHRAK COLOR شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 816 

دوار ازيكي  - 71111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1736 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2121 0ونيو   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ICHRAK COLOR

صناعة   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

وتوزيع آليع أنواع الصباغة،مقاول 

األشغال املختلفة أو البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 816 

دوار ازيكي  - 71111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الزهواني  الحق  عبد  السيد 

درهم    11 بقيلة  حصة    .111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهواني  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار ازيكي درب القد0م رقم 

816 71111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الزهواني  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار ازيكي درب القد0م رقم 

816 71111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0ونيو   29 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 3711  .

  87I

اءتلانية عبد الرحيم

CASH BLACK IRIS

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اءتلانية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحد7 

رقم 9 ، 5111 ، الخليسات املغرب

CASH BLACK IRIS شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي دوار أ0ت 

عال أ0ت مهدي صفاصيف  - 5117  

الخليسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29 8 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CASH  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.BLACK IRIS

علليات   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

األداء وتحويل األموال.

: دوار أ0ت  عنوان املقر االآتلاعي 

عال أ0ت مهدي صفاصيف  - 5117  

الخليسات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حضران إسلاعيل :  111.  

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

إسلاعيل  حضران  السيد 

تجزئة  بلليلودي  زنقة  عنوانه)ا) 

  5111 الخليسات  بلليلودي 

الخليسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

إسلاعيل  حضران  السيد 

تجزئة  بلليلودي  زنقة  عنوانه)ا) 

  5111 الخليسات  بلليلودي 

الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

 22 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

0نا0ر  212 تحت رقم  5.

  88I

TFR MAROC

RAWIYA FINITION

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

TFR MAROC

 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

RAWIYA FINITION شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي درب 

الشعبة الفوقانية رقم 286 سيدي 

0وسف بن علي مراكش سيدي 

0وسف بن علي مراكش 71111 

مراكش املغرب.
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تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32319

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 0نا0ر 2 21 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 286 رقم  الفوقانية  الشعبة  »درب 

مراكش  علي  بن  0وسف  سيدي 

مراكش  علي  بن  0وسف  سيدي 

»تجزئة  إلى  مراكش املغرب»   71111

131  العيون  الوكالة  بلوك س رقم 

العيون 71112 العيون  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2 21 تحت رقم 737.

  89I

FIDULIMAR

TAZOULTE TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TAZOULTE TRANSFERT  شركة 

ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

تيد0لي امرزكان - 75111 ورزازات 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 151 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم  0نا0ر  212   27 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 61.111« أي من  درهم»   271.111»

عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 

أو  نقد0ة  حصص  تقد0م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   28 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم  6.

  91I

مكتب سعد الخيف لللحاسبة

برومو كونصور

مجلوعة ذات النفع االقتصادي

تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب سعد الخيف لللحاسبة

زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخيف 

االلفة البيضاء ، 21231، البيضاء 

املغرب

برومو كونصور مجلوعة ذات النفع 

االقتصادي

و عنوان مقرها االآتلاعي كلم 

7  والد عزوز طريق الجد0د7 

الدارالبيضاء - 25323  

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  0نا0ر  212   16 املؤرخ في 

من  للشركة  القانوني  الشكل 

االقتصادي»  النفع  ذات  »مجلوعة 

إلى »شركة ذات املسؤولية املحدود7».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 3 21 تحت رقم 9892 5.

  9 I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ MULTIPLE

 PROFICIENT SERVICE

« COMPANY SNC

شركة التضامن

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7 دادس 

الطابق االول ورزازات، 75111، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ MULTIPLE

 PROFICIENT SERVICE

COMPANY SNC » شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم61   

تجزئة املجد    - 75811 تنغيف 

املغرب

تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 13 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

األسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ MULTIPLE  :

 PROFICIENT SERVICE

.» COMPANY SNC

*تاآر   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

مواد البناء 

تاآر معدات أو لوحات للطاقة   *

الشلسية أو الرياح

* تاآر امالت واملعدات الصناعية 

)املحركات).

عنوان املقر االآتلاعي : رقم61   

تجزئة املجد    - 75811 تنغيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 61   : نعيلة   ابوحليد  السيد7 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

السيد ارآدال امحلد :  71 حصة 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 ابوحليد نعيلة  عنوانه)ا) 

اكيس اكنيون 75811 تنغيف املغرب.

السيد ارآدال امحلد عنوانه)ا) 

تغ�سى اكنيون 75811 تنغيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ارآدال امحلد عنوانه)ا) 

تغ�سى اكنيون 75811 تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   28 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
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Annonce BO

ACTIF BUSINESS CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

ACTIF BUSINESS CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  زنقة 

واشنطن الطابق السفلي املكتب 

رقم 7  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

785517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:



2677 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ACTIF  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.BUSINESS CENTER

إستشار7   : غرض الشركة بإ0جاز 

القانونية  و  الجبائية  املياد0ن  في 

والتسييف.

زنقة    1  : عنوان املقر االآتلاعي 

واشنطن الطابق السفلي املكتب رقم 

7  - 21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   51   : زراد  رفيق  السيد 

بقيلة 11  درهم للحصة .

51 حصة    : السيد أحلد الغاللي 

بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رفيق زراد عنوانه)ا) إقامة 

املستقبل ج ه 76 علار7 717 سيدي 

21111 الدار  معروف الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الغاللي  أحلد  السيد 

  8 علار7  البفنو�سي  آنان  إقامة 

البيضاء   الدار   15 رقم   32 تجزئة 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد رفيق زراد عنوانه)ا) إقامة 

املستقبل ج ه 76 علار7 717 سيدي 

21111 الدار  معروف الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  الغاللي  أحلد  السيد 

  8 علار7  البفنو�سي  آنان  إقامة 

البيضاء   الدار   15 رقم   32 تجزئة 

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

0نا0ر  212 تحت رقم -.
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ST2C

E TINGIS

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

E TINGIS شركة ذات املسؤولية 

املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

إسبانيا وكندا اقامة ورغة الطابق 

األر�سي  رقم 3   - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم  0نا0ر  212   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 E  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TINGIS

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

االلكتفونية.

زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ورغة  اقامة  وكندا  إسبانيا  شارع 

 91111  -    3 رقم  الطابق األر�سي  

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 511   : املزرياحي  عصام  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد حلز7 اهل العربي 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام املزرياحي عنوانه)ا) 

الطابق  ورغة  اقامة  كندا  شارع 

طنجة   91111  77 رقم  الشقة     

املغرب.

العربي  اهل  حلز7  السيد 

 12 رقم   73 زنقة  البوغاز  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عصام املزرياحي عنوانه)ا) 

الطابق    ورغة  اقامة  كندا  شارع 

الشقة  رقم 77 91111 طنجة املغرب

العربي  اهل  حلز7  السيد 

 12 رقم   73 زنقة  البوغاز  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 212 تحت رقم 775.
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 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE MARBAH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النلة 

املغرب

SOCIETE MARBAH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : دوار 

املرابطية حد بومو�سى الفقيه بن 

صالح - 23551 سوق السبت لفقيه 

بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2175

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 دآنبف   28 في  املؤرخ 

 SOCIETE MARBAH SARL حل 

شركة ذات املسؤولية املحدود7 مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي دوار املرابطية حد 

 23551  - بومو�سى الفقيه بن صالح 

سوق السبت لفقيه بن صالح املغرب 

نتيجة الزمة اقتصاد0ة و اآتلاعية.

و عين:

و  مرباح  محلد   السيد)7) 

عنوانه)ا) دوار املرابطية حد بومو�سى 

سوق   23551 صالح  بن  الفقيه 

املغرب  صالح  بن  الفقيه  السبت 

كلصفي )7) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2121 دآنبف   28 بتاريخ 

بن  الفقيه  بومو�سى  حد  املرابطية 

صالح - 23551 سوق السبت  الفقيه 

بن صالح املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

25 0نا0ر  212 تحت رقم 71/ 212.
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 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE ESPACE CHAIBOUB

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود7

حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النلة 

املغرب

 STE ESPACE CHAIBOUB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود7)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 
االداري ساحة املقاومة سوق 

السبت الفقيه بن صالح - 23551 

سوق السبت 23551.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  0نا0ر  212   21 املؤرخ في 

 STE 7شركة ذات املسؤولية املحدود

مبلغ    ESPACE CHAIBOUB SARL
وعنوان  درهم    11.111 رأسلالها 
االداري  الحي  اإلآتلاعي  مقرها 

ساحة املقاومة سوق السبت الفقيه 

السبت  سوق   23551  - صالح  بن 

: ازمة اقتصاد0ة و  نتيجة ل   23551

اآتلاعية.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

االداري ساحة املقاومة سوق السبت 

سوق   23551  - صالح  بن  الفقيه 

السبت اوالد النلة املغرب. 

و عين:

السيد)7) عبد الهادي  شيبوب و 

مو�سى  بني  لخاللطة  دوار  عنوانه)ا) 

سوق السبت   23551 سوق السبت 

املغرب كلصفي )7) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

25 0نا0ر  212 تحت رقم 39/ 212.

  96I

CABINET BAHMAD

MADGENCY.COM

شركة ذات مسؤولية محدود7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علار7 د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

71111، مراكش املغرب

MADGENCY.COM شركة ذات 

مسؤولية محدود7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 

2 على اليلين، شقة رقم 6، زاوية 

زنقة طارق ابن زياد وابن عائشة، 

إقامة اكسيل سيور، مبنى 8  - 

71111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 17129

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»مكتب رقم 2 على اليلين، شقة رقم 

وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة  زاوية   ،6

مبنى  إقامة اكسيل سيور،  عائشة، 

إلى  املغرب»  مراكش   71111  -   8

رويال بالم  »ج ش   ,إقامة العين، 

 71111  - 27 ,تامصلوحت   ص ب 

مراكش   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   26 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 212 تحت رقم 7 99  .
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رمزي لالستشارات

SAMSADI

إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 27 نونبف علار7 حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم  1 شقة رقم  1 

العيون ، 71111، العيون املغرب

SAMSADI »شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع ام 

السعد علار7 78 الطابق الثالث رقم 

1  العيون - 71111 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3135 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  0نا0ر  212

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  0نص  الذي  رقم  :  قرار 

ما0لي: تفويت 111 حصة من السيد 

سلصادي محلد  الى السيد جطاري 

نورالد0ن

قرار رقم 2: الذي 0نص على ما0لي: 

الى  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

رقم  الحجري  التالي:الحي  العنوان 

8   العيون

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 0نص على ما0لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

0نا0ر   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 212 تحت رقم  275/212.
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KAMCO

قادير سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدود7

تأسيس شركة

KAMCO

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

قاد0ر سيففيس شركة ذات 

املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1  حي 

ا0زيكي الجد0د مراكش - 51 71 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 15 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2121 فبفا0ر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

قاد0ر   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

سيففيس.

التجار7   : بإ0جاز  الشركة  غرض 

اإللكتفونية 
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شراء وبيع وتركيب وصيانة أآهز7 

الكلبيوتر واألآهز7 اإللكتفونية

تأسيس محركات البحث لللواقع 

والبفمجة.

حي    1  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 71 51  - مراكش  الجد0د  ا0زيكي 

مراكش املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  11   : قاد0ر  منصور  السيد 

حصة بقيلة 11  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قاد0ر  منصور  السيد 

مراكش  الجد0د  ا0زيكي  حي    1

51 71 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا)  قاد0ر  منصور  السيد 

مراكش  الجد0د  ا0زيكي  حي    1

51 71 مراكش املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

  99I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 MARZOUK TRAVAUX SARL

A.U
شركة ذات املسؤولية املحدود7

قفل التصفية

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS BENI 2 

 MELLAL ، 23500، BENI MELLAL

MAROC

 MARZOUK TRAVAUX SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدود7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : دوار 

الفقر7 اوالد سعيد سيدي حلادي 

سوق السبت اوالد النلا  سوق 

السبت 23551 سوق السبت اوالد 

النلا  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 72 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 2  أكتوبر 2121 تقرر حل 

 MARZOUK TRAVAUX SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدود7 مبلغ 

رأسلالها 51.111 درهم.

دوار  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   

حلادي سيدي  سعيد  اوالد  الفقر7 

سوق  النلا   اوالد  السبت  سوق   

اوالد  السبت  سوق   23551 السبت 

النلا  املغرب نتيجة الملنافسة .

و عين:

املرزوق و  الغزواني     السيد)7)  

سعيد  اوالد  الفقر7  دوار  عنوانه)ا) 

اوالد  السبت  سوق  حلادي  سيدي 

اوالد  السبت  سوق   23551 النلا  

النلا  املغرب كلصفي )7) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2121 أكتوبر    2 بتاريخ 

حلادي  سيدي  سعيد  اوالد  الفقر7 

 23551  - سوق السبت اوالد النلا  

سوق السبت اوالد النلا  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل0داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

17 نونبف 2121 تحت رقم 7 3.
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/76
حساب رقم : 2 29

الطرف األول :
 سلمى القر�سي، رقم بطاقة التعريف
الوطنية D 7182 مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :
 مريم اولغازي، رقم بطاقة التعريف
الوطنية AE 6 265 مغربية الجنسية.
 DINO  : التجاري  األصل 

.BOUTIQUE
العنوان : رقم 2  زنقة موالي عبد 

العزيز حسان الرباط.
رقم السجل التجاري : 39667.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 ( 5( بالرباط إلى غا0ة جلسة عشر 

0وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 13/ 212
حساب رقم :  2 3

الطرف األول :
رقم  ميشيل هنفي آيفار شولت، 
فرن�سي   A1297 7Y اإلقامة  بطاقة 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 ادريس ناآم، رقم بطاقة التعريف
الوطنية QA 21781 مغربي الجنسية.
وآبات  سناك   : التجاري  األصل 

اكل جفيفة.
العنوان : الصخيفات إقامة ا0لان 

علار7 6-2 الطابق السفلي.
رقم السجل التجاري : 97 98.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 ( 5( بالرباط إلى غا0ة جلسة عشر 

0وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم :  1/ 212
حساب رقم : 13 3

الطرف األول :
بطاقة  رقم  التواتي،  لحسن 
التعريف الوطنية :  A 2393 مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  التولتي،  حنان 
 A376232  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
األصل التجاري بيع الجوارب.

شارع   56 رقم  الرباط   : العنوان 
الحسن الثاني الرباط.

رقم السجل التجاري : 22877.
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 ( 5( بالرباط إلى غا0ة جلسة عشر 

0وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

16 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 6 / 212
حساب رقم : 2391

باكتور  ابراهيم   : األول  الطرف 
التعريف  البطاقة  رقم  السالم  عبد 
الوطنية A328221 مغربي الجنسية، 
السعيدي  إلياس   : الثاني  الطرف 
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 
AA 11687 مغربي الجنسية، أسامة 
التعريف  البطاقة  رقم  السعيدي 
مغربي   AA 11686 الوطنية 
الجنسية النائب عنهلا السيد سعيد 

السعيدي.
املالبس  بيع   : التجاري  األصل   
املركز  الرباط   : العنوان  الجاهز7 
شارع الحسن    9 التجاري السعاد7 

الثاني.
 رقم السجل التجاري : 87786.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
  5 عشر  جلسة  غا0ة  إلى  بالرباط 

0وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

17 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
عقد تفويت حق الكراء التجاري

ملف بيع رقم : 2121/17
حساب جاص : 2356

سعد  )ذ.  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس)  موثق  بوعنان 
ومسجل   2121 سبتلبف    8 بتاريخ 

بفاس بتاريخ  2 سبتلبف 2121.
املقدم  املهدي  السيد  باع 
الوطنية  بطاقته  رقم  العروي�سي، 
 55 بفاس  والساكن   CD212335
زنقة علر بن آلون الطابق السفلي 

م.ج.
رقم  سكوري،  0اسين  للسيد 
 CD353137 الوطنية  بطاقته 
زنقة   22 رقم  بفاس  والساكن 
فيال  الخطيب  ابن  شارع  االقحوان 

فاس.
حق كراء املحل التجاري املستغل 
إقامة  لويس  سان  شارع    6 بفاس 

مجد علار7 3 طريق عين الشقف.
واملسجل بالسجل التجاري بفاس 

تحت رقم 73858.
بثلن قدره 11.111  درهم.

حسب الشروط املنصوص عليها 
بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط  
باملحكلة  التجارية بفاس داجل أآل 
ال 0تعدى جلسة عشر 0وما ابتداء من 

النشر7 الثانية.
النشر7 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
بشرى العرجي

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية

 فتح مسطر7 التسوية القضائية
في حق شركة لوبرانا

عدد :  1
الصادر   73 عدد  الحكم   بلقت�سى 
بتاريخ 1  ديسلبف 2121 بامللف عدد 
املحكلة لدى   2121/8312/ 73

 التجارية بالدار البيضاء الذي ق�سى 
القضائية  التسوية  مسطر7  بفتح 
السجل  ذات  لوبرانا  شركة  حق  في 

التجاري عدد 215637.
برقم  االآتلاعي  مقرها  والكائن 
حي  الحلد  د0ار  العرش  زنقة    31

السالم الدار البيضاء.
وعين السيد عبد الرفيع بوحلرية 
قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
الهدى  طالب  محلد  والسيد 
سند0كا مكتبه زنقة كومبيين اقامة 

0اسلين بلفد0ر بالدار البيضاء.
الدائنيين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسند0ك  بد0ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داجل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أآل 
مع  الرسلية  بالجريد7  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  االآل  هذا  تلد0د 
إلى الدائنيين القاطنين جارج املللكة 
 7 9 و   587 لللواد  طبقا   املغربية 

و 721 من مدونة التجار7.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية

 فتح مسطر7 التسوية القضائية
في حق شركة ميلينيوم فيتنس

عدد : 3
 بلقت�سى الحكم عدد 72  الصادر
بتاريخ 1  ديسلبف 2121 بامللف عدد 
املحكلة  لدى   2121/8312/ 72
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
بفتح مسطر7 التسوية القضائية في 

حق شركة ميلينيوم فيتنس.
عدد  التجاري  السجل  ذات 

.2863  
والكائن مقرها االآتلاعي رقم 2  
صابري بوآلعة شقة 6 الطابق االول 

سيدي بليوط انفا الدار البيضاء.

 II.  -  إعالنات قضائية
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وعين السيد عبد الرفيع بوحلرية 
قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
الهدى  طالب  محلد  والسيد 
سند0كا مكتبه زنقة كومبيين اقامة 

0اسلين بلفد0ر الدار البيضاء.
الدائنيين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسند0ك  بد0ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داجل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  اآل 
مع  الرسلية  بالجريد7  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  االآل  هذا  تلد0د 
الى الدائنيين القاطنين جارج املللكة 
 7 9 و   587 لللواد  طبقا   املغربية 

و 721 من مدونة التجار7.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية

 فتح مسطر7 التسوية القضائية
 في حق شركة قانت واجوانه

رقم 2
إشعار

بلقت�سى الحكم رقم  7  الصادر 
بتاريخ 1  ديسلبف 2121 بامللف رقم 
املحكلة  لدى   2121/8312/ 71
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التسوية  مسطر7  بفتح 
ذات  واجوانه  قانت  شركة  حق  في 
الكائن   ، 597 السجل التجاري رقم 
بلوك  احلد  ابن  االآتلاعي  مقرها 

البام ن زنقة تونس إقليم سطات.
آالبي  امين  محلد  السيد  وعين 
قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
سند0كا  امان  محلد  والسيد 
مكتبه 82 زنقة طرابلس طابق الثاني 

مرس السلطان الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسند0ك  بد0ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داجل 
الدائنين  إلى  بالنسبة  شهرين  أآل 
القاطنين جارج املللكة املغربية طبقا 
من مدونة  و721  و9 7   587 لللواد 

التجار7.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطر7 التسوية القضائية في 

حق شركة قصر العروس
رقم 5

إشعار
بلقت�سى الحكم رقم 63  الصادر 

بتاريخ  3 ديسلبف 2121 بامللف رقم 

املحكلة  لدى   2121/8312/ 57

الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 

القضائية  التسوية  مسطر7  بفتح 

ذات  العروس  قصر  شركة  حق  في 

 ، 7 157 رقم  التجاري  السجل 

بطريقة  االآتلاعي  مقرها  والكائن 
عين  الشلالية  الشاوية  دائر7  زناتة 

السبع الدار البيضاء.

وعين السيد عبد الرفيع بوحلرية 

قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.

االمالي  الرحلان  عبد  والسيد 

محلد  شارع   625 مكتبه  سند0كا 

الخامس الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسند0ك  بد0ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داجل 

الدائنين  إلى  بالنسبة  شهرين  أآل 

القاطنين جارج املللكة املغربية طبقا 

من مدونة  و721  و9 7   587 لللواد 

التجار7.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 31118 
رقم حساب : 876  

بيع حق إ0جار
باع ورثة أكناو عبد الكريم وهم :

وطنيتها  رقم  زينه  أمهيل  السيد7 

.B716323

السيد7 أكناو رشيد7 رقم وطنيتها 

.BE772252

السيد7 أكناو آليلة رقم وطنيتها 

.BE73727 

السيد7 أكناو جد0جة رقم وطنيتها 

.BE673823

السيد7 أكناو فاطلة رقم وطنيتها 

.BE555799

DECOMART 7لفائد7 الشركة املسلا 

القانوني  ملثلها  شخص  في   PRO

 السيد القد0وي االدري�سي رقم وطنيته

B276552 والسيد القد0وي ادري�سي 

عبد هللا رقم وطنيته B216297 املحل 

شارع حلان الفطواكي   91 بـ  الكائن 

بدرب علر الدار البيضاء واملسجلون 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بالدار البيضاء :

 263737 رقم  تجاري  سجل 

263731 وسجل  وسجل تجاري رقم 

تجاري رقم 263732.

تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  جلسة  أآل  داجل  البيضاء 

0وما املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 31177 

رقم حساب : 2257 

تفويت األصل التجاري
ش.م.م  »موهلان»  شركة  فوتت 

ومقرها  درهم   3.111.111 رأسلالها 

 228 االآتلاعي كائن بالدار البيضاء 

املسجلة  املنصور  يعقوب  شارع 

 76579 بالسجل التجاري تحت رقم 

0لثلها مسيفها السيد محلد موهلان 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.B739126 رقم

الساحل»  »علف  شركة  لفائد7 

درهم   11.111.111 رأسلالها   ش.م 

ومقرها االآتلاعي كائن بكلم 28 طريق 

الجد0د7 حد السوالم املسجلة بالسجل 

التجاري ببفشيد تحت رقم 9 6 .

املتكون  التجاري  األصل  مجلوع 

من تجار7 األعالف لللاشية والدواآن 

والصيصان ومعدات التفبية املتواآد 

يعقوب  شارع   228 البيضاء  بالدار 
التجاري  بالسجل  املسجل  املنصور 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت رقم 76579.

تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  جلسة  أآل  داجل  البيضاء 

0وما املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع حق إ0جار

رقم امللف : 31116 
رقم الحساب : 875  

باع السيد ابراهيم جوز الحامل 

 ،BE579 55 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائد7 السيد محلد مقدام الحامل 

 ،BK 91239 للبطاقة الوطنية رقم 

بيع حق إ0جار لللحل الكائن بقسارية 

واملسجل   77 املحل  رقم  لوكنطوار 

 .RC 372  6 التجاري  بالسجل 

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  جلسة  أآل  داجل  البيضاء 

0وما املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

رقم امللف : 2 311 
رقم الحساب : 932  

باع السيد آلال الغا�سي الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
السيد7 بشرى  لفائد7   ،BE77 557

التعريف لبطاقة  الحاملة  الهوازي 
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األصل   ،BK 72965 رقم  الوطنية   
البيضاء،  بالدار  الكائن  التجاري 
شارع مودي  العبدي،  قيسارية   ،21
الخياطة  التجاري  نشاطه  بوكيتا، 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية  تحت رقم 367777.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أآل  داجل  البيضاء 

0وما املوالي للنشر7 األولى والثانية.
النشر7 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 31127 
حساب رقم : 2116 
عقد بيع أصل تجاري

دهبي،  احسان  امنسة  باعت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم  AD9 19 لفائد7 امنسة منال 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ساطع، 
الوطنية رقم BK62 918 بيع األصل 
البيضاء،  بالدار  الكائن   التجاري 
6 تجزئة مريم 2، سيدي مومن والذي 
تحت شعار  هو عبار7 عن صيدلية، 
»صيدلية ذكر هللا» ومسجل بالسجل 

التجاري تحت رقم 397177.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
0وما   ( 5( داجل أآل جلسة عشر 

املوالي للنشر7 األولى والثانية.
النشر7 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 31131 
حساب رقم :  217 
تفويت األصل التجاري

العلاري،  سعيد  السيد  فوت 
مغربي الجنسية، مزداد بالدار البيضاء 
والحامل  مارس  97    28 بتاريخ 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
املسلا7  الشركة  لفائد7   BJ 17575
»د0لي 2 مارس» شركة ذات املسؤولية

رأسلالها  منفرد،  بشريك  املحدود7   

االآتلاعي  ومقرها  درهلا   711.111

 كائن بالدار البيضاء    شارع 2 مارس 

املسجلة  فارسوفي،  زنقة  وزاوية 

بالدار  للشركة  التجاري  بالسجل 

البيضاء تحت رقم 381679.

مجلوع األصل التجاري املعروف 

 CAFE SNACK CELECTA تحت اسم

املتواآد بالدار البيضاء، حي املحطة، 

بلفد0ر،  زاوية زنقة سجللاسة،    9

املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.31 388

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

0وما   ( 5( داجل أآل جلسة عشر 

املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 6 311 
حساب رقم : 976  

بيع أصل تجاري
الحسين،  أجياط  السيد  باع 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

رقم B57671 ؛
الحامل  حسن،  الراجي  السيد 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

BE 191 ؛
الحامل  فاطلة،  الراجي  السيد7 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BE2688 
محند،  حلونة  السيد  لفائد7 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
األصل  مجلوع   B319989 رقم 
بيع  عن  عبار7  هو  الذي  التجاري 
بالتقسيط - مالبس الجاهز7، الكائن 
بالدار البيضاء، مد0نة القد0لة، درب 
كناو7، 75  زنقة الجد0د7، واملسجل 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

كامتي :

مع شركة فعلية   2 3.3 6 عدد 
 733.291 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 733.297 ؛
مع شركة فعلية   733.291 عدد 
 2 3.3 6 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 733.297 ؛
مع شركة فعلية   733.297 عدد 
 2 3.3 6 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 733.291.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
0وما   ( 5( داجل أآل جلسة عشر 

املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 31136 
حساب رقم : 7  2 

بيع أصل تجاري
باع :

الحامل  نافع،  محلد  السيد 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.B6179

لفائد7 :

الحاملة  الهراد،  فاطلة  السيد7 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BL  853

الذي  التجاري،  األصل  مجلوع 

هو عبار7 عن تاآر آوارب ومالبس 

الكائن  فاجر7،  أو  آيد7  نوعية  من 

الفداء،  آلاعة  البيضاء،  بالدار 

واملسجل  39  مكرر،  زنقة اسليفن، 

البيضاء،  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم : 73797 .

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية، 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

أآل جلسة عشر  داجل  البيضاء، 

0وما املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
صدقة أصل تجاري
ملف رقم 11 /2121

ذ  تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 علي السرغيني موثق بلكناس بتاريخ

 31 و 3 0نا0ر 2121 والكتاب امللحق 

له بتاريخ 26 فبفا0ر 2121.

تيزاوي  فطيلة  السيد7  تصدقت 

 D  77831 وعدد  ت  ب  الحاملة 

الحي  البطريوز   5 رقم  الساكنة 

الصناعي م ج مكناس.

للسيد عز العرب 0وسفي الحامل 

ب ت وعدد D769218 الساكن زنقة 

25 حي حسان بن نعلان م ج    رقم 

مكناس.

استعلال  ذا  التجاري  األصل 

الكائن   EXPLOITANT MILK BAR

وشارع  السعد0ين  شارع  زاوية 

تحت  مكناس   7 متجر  طفيل  ابن 

تحد0د  وتم   POINT BLEU اسم 

قدره  اآلالي  بثلن  الصدقة  قيلة 

11.111  درهم.

لذلك فإن آليع التعرضات 0جب 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بلكناس داجل أآل جلسة 

صدور  تاريخ  من  0وما   ( 5( عشر7 

النشر7 الثانية.

النشر7 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس

بيع أصل تجاري
محرر  توثيقي،  عقد  بلقت�سى 

ادري�سي  سهام  األستاذ7  طرف  من 

 31 موثقة بلكناس بتاريخ  قيطوني، 

بلكناس  مسجل   ،2121 ديسلبف 

تحت مراآع  0نا0ر  212،   5 بتاريخ 

اإل0داع  كناش   : التالية  التسجيل 

امر   212111393 56128 عدد 

باالستخالص 35695/2121 توصيل 

والذي  212 776129 عدد  باالداء 
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فقيه  هشام  السيد  باع  بلقتضاه   

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بفرنسا  قاطن   ،D33 531 رقم 

وسكناه باملغرب بزنقة السكة رقم  

السيد  لفائد7  وذلك  مكناس  قصة 

لبطاقة  الحامل  بنيخلف  0وسف 

 ،CD233679 التعريف الوطنية رقم

سكناه إقامة الفرح بلوك س الشقة 

7 حي األدارسة شارع الحاج مصطفى 

شراء  منه  قبل  والذي  فاس،  لحلو 

التجاري،  األصل  آليع  سابقا 

الكائن بلكناس زنقة السكة رقم   

تحت  كصيدلية  املستغل  القصبة 

اسم صيدلية مشور واملقيد بالسجل 

التجاري باملحكلة التجارية بلكناس 

بجليع  وذلك   72536 عدد  تحت 

بثلن  واملعنوية  املاد0ة  عناصره 

إآلالي قدره ونها0ته 711.111 درهم.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن 

0تقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 

التجاري باملحكلة التجارية بلكناس 

نشر  تاريخ  من  0بتدئ  أآل  داجل 

اإلعالن األول 0نتهي في اليوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

72 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
ملف التصفية رقم : 6 7/8313/21

ملف فرعي رقم : 72/8317/2121 
بيان بإ0داع قائلة الد0ون 

)املاد7 668 من مدونة التجار7)

ليكن في علم دائني التاآر7 فاطلة 

تحقيقها  تم  التي  الد0ون  أن  أفريك 

الضبط  بكتابة  قائلتها  وضعت  قد 

)مكتب  لدى محكلة التجار7 بوآد7 

التسوية والتصفية القضائية).

ويلكن لكل شخص اإلطالع عليها 

لد0ه  ما  وتقد0م  الضبط   بكتابة 

للقا�سي املنتدب داجل  من شكاوى 

البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  0وما    5

بالجريد7 الرسلية .
رئيس مصلحة كتابة الضبط

77

املحكلة التجارية بوآد7
مستخرج عقد شراء أصل تجاري

ملف البيع عدد : 1 / 212
حساب عدد : 686 

حرره  شراء  عقد  بلقت�سى 
بدائر7  لالشهاد  املنتصبان  العدالن 
قسم  بوآد7  االبتدائية  املحكلة 
قضاء األسر7 محلد ميلوني وبلقاسم 
 ،21 7 0وليو  بتاريخ     بوكنيفي 
سجل بوآد7 في 7  0وليو 7 21، باع 

السيدان.
بحي  الساكن   : الدجي�سي  محلد 
رقم    الربيع  أم  واد  زنقة  التقدم 

وآد7.
بحي  الساكن  املنا0ني  0حي  للسيد 
الحسني زنقة العروبة رقم 5  تجزئة 

املحر�سي وآد7.
بطريق  الدكان  عتبة  حق  آليع 
عطية قيسارية الفتح رقم 22 وآد7، 
بثلن  الغيف مقيد بالسجل التجاري، 

قدره 51.111  درهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوآد7 داجل أآل أقصاه 
املوالية  0وما   ( 5( عشر7  جلسة 
 87 لللاد7  تطبيقا   - الثانية  للنشر7 

من مدونة التجار7.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكلة التجارية بوآد7
مستخرج عقد تقد0م أصل تجاري

حصة في شركة
ملف عدد :  212/  
حساب رقم : 687 

مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 ديسلبف   31 بتاريخ  االمضاء 
0نا0ر   6 بتاريخ  إلكتفونيا  مسجل 
 212، قدم السيد بغدادي الحسين 
املسيف7  ساحة  بتاوريرت  الساكن   :

الخضراء 399 .
حصة في الشركة :

 PHARMACIE BARHDADI
SARL AU في طور التأسيس بواسطة 
بغدادي  السيد  القانوني  ملثلها 

الحسين.

والكائن  التجاري  أصله  آليع 
املسيف7  ساحة    399 بتاوريرت 
املقيد بالسجل التجاري  الخضراء،  
رقم  تحت   2 /16/ 997 بتاريخ 
واملخصص  تحليلي،   32696
تقد0م  تم  وقد  الستغالل صيدلية، 
  11.111 بلبلغ  التجاري  االصل 

درهم.
0تعين على كل دائن غيف مقيد أن 
أآل  داجل  املستحق  باملبلغ  0صرح 
املوالية  0وما   ( 5( عشر7  جلسة 
للنشر الثاني املنصوص عليه في املاد7 
كتابة  لدى  التجار7  مدونة  من   83

الضبط باملحكلة التجارية بوآد7.
النشر7 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكلة التجارية بوآد7
مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة

في أصل تجاري
ملف عدد : 2 / 212
حساب رقم : 688 

حرره  رسمي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ سدادي  محلد   األستاذ 
بوآد7  مسجل  0نا0ر  212،   8
0نا0ر  212، باعت السيد7   8 بتاريخ 
الزهوري جد0جة الساكنة بحي النور 
5 رقم  طريق عين بني مطهر زنقة س 

2 وآد7.
للسيد املهدي كريم الساكن بحي 
الزيتون تجزئة الطلحاوي زنقة الرشد 

رقم   وآد7.
املتلثلة  املشاعة  حقوقها  آليع 
في نصف األصل التجاري املعد لبيع 
سوق  بوآد7،  الكائن  املجوهرات، 
بالسجل  املقيد   ،32 رقم  الركابين 
تحت    999 0ونيو   7 التجاري بتاريخ 
إآلالي  بثلن  تحليلي،   7 7 6 عدد 

قدره 251.111 درهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوحد7 داجل أآل أقصاه 
املوالية  0وما   ( 5( عشر7  جلسة 
 87 لللاد7  تطبيقا   - الثانية  للنشر7 

من مدونة التجار7.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكلة  التجارية بوآد7
ملف عدد :  3/212 
حساب عدد : 697 

إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 
مشاعة في أصل تجاري

تجاري  أصل  بيع  عقد  بلقت�سى 
املحامي  عبو  محلد  األستاذ  حرره 
ديسلبف   28 بتاريخ  وآد7  بهيئة 
بتاريخ اإلمضاء  مصحح   ،21 3 
بوآد7  مسجل   21 3 ديسلبف   27  

بتاريخ 27 0نا0ر 7 21، باع السيد :
بوآد7  الساكن  ابراهيم  كريم 

بزنقة عبد هللا بلهاشمي رقم 6.
الساكن  لحسن  كريم   : للسيد 

بوآد7 بزنقة عبد هللا بلهاشمي.
آليع حقوقه املشاعة املتلثلة في 
نصف األصل التجاري للدكان الكائن 
بوآد7 بزاوية شارع الضابط بلحسين 
وزنقة صفرو رقم الدكان 217، الغيف 
مقيد بالسجل التجاري، بثلن إآلالي 

قدره 81111.11  درهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
أقصاه  التجارية بوآد7 داجل أآل  
للنشر7  املوالية  0وم  عشر  جلسة 
من مدونة   87 الثانية تطبيقا لللاد 

التجار7.
 النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر 

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصص أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 13/ 212

 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
 باملحكلة التجارية بطنجة أنه بلقت�سى
عقد0ن عرفيين مؤرجين في 27 0وليو 
باع كل   2119 ديسلبف  و  2   2119
التلسلاني  الحليد  السيد عبد  من 
النية الساكن بطنجة البالية الطريق 
طنجة   2 رقم   21 زنقة  الرئيسية 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
بالسجل  واملسجل   K 7327  رقم
 75711 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
النية التلسلاني  الحسين  والسيد 
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الطريق  البالية  بطنجة  الساكن   
طنجة   2 رقم   21 زنقة  الرئيسية 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
بالسجل  واملسجل   K 16 6  رقم
 72838 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
التجاري  األصل  في  حصتهلا  آليع 
 21 زنقة  البالية  بطنجة  الكائن 
السيد حسن  لفائد7  طنجة   2 رقم 
لبطاقة  الحامل  النية  التلسلاني 
 K282116 رقم  الوطنية  التعريف 
األصل  حصص  قيلة  وحددت 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إآلالي 

قدره 21.111 درهم.
التعرضات  آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
من  ابتداءا  0وما    5 أآل  داجل 
87  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما 0ليه من مدونة التجار7.
النشر7 األولى

اإلمضاء
عن  رئيس كتابة الضبط
اإلمضاء : جد0جة أقشور

106 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق الهبة

ملف رقم : 17/ 212
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
 باملحكلة التجارية بطنجة أنه بلقت�سى
عقد عدلي مؤرخ في 27 نوفلبف 2121 
بوراس  الكريم  عبد  السيد  وهب 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بطنجة  والساكن   K 89323 رقم 
واملسجل   79 رقم  االدريسية  حي 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  األصل  مجلوع   31776
الذي هو عبار7 عن مقشد7 والكائن 
مقره بطنجة شارع املنصور بن ابي 
 TOP شركة  لفائد7   56 رقم  عامر 
AFFAIRE DRISSIA SARL  واملسجلة 
تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
ملثلها  شخص  في    19 37 رقم 
األصل قيلة  وحددت   القانوني 
التجاري موضوع الهبة في مبلغ إآلالي 

قدره 51.111 درهم.

التعرضات  آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 

من  ابتداءا  0وما    5 أآل  داجل 

87  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما 0ليه من مدونة التجار7.

النشر7 األولى
اإلمضاء

عن  رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء : جد0جة أقشور

107 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

مكتب صعوبات املقاولة

استبدال سند0ك التسوية 

القضائية

الطيبي العلوي عبد العزيز، الطيبي 

العلوي اسلاعيل، الطيبي العلوي 

المين، الطيبي العلوي موالي 

سليلان املالكين لفندق قصبة 

أسلاء زاكور7

ملف رقم 9/  83/ 212

ملف أصلي رقم 5/78 2121/83

إشعار
 212 /7 رقم  الحكم  بلقت�سى 

0نا0ر  212    9 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

رقم  أصلي  ملف   212 /83  /9

املحكلة  قضت   2121/83 5/78

باستبدال  بلراكش  التجارية 

باحلد  ابراهيم  السيد  السند0ك 

الكائن  السيد محلد بسالم  وتعيين 

شارع عبد الكريم،   : بالعنوان التالي 

مراكش   ،58 رقم  الرحلة،  علار7 

سند0كا مكلفا بالصالحيات املسند7 

للسند0ك املستبدل.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسند0ك  بد0ونهم  التصريح 

السيد محلد بسالم بعنوانه املشار 

إليه أعاله.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

120

املحكلة  التجارية بلراكش
ملف عدد : 8 /2121
حساب عدد : 5 26

تقد0م أصل تجاري حصة في شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 23 ديسلبف 2121 ومسجل بلراكش 
بتاريخ 23 ديسلبف 2121 قدم السيد 
مفتاح الحسني موالي حفيظ الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم 
عباد  بسيدي  والساكن   E363628
 3 الطابق    5 شقة  املجد  إقامة   7
 LABORATOIRE لشركة  مراكش 
M.H DENTAIRE SARL AU، الكائن 
رقم  بلراكش  اإلآتلاعي  مقرها 
زنقة الخوارزمي الزاهرية الحي    75
لصناعة  واملعد  مراكش  املحلدي 
بالسجل  واملسجل  األسنان  وتركيب 
املاد0ة  عناصره  بجليع  التجاري 
واملعنوية كحصة في شركة قوم بلبلغ 

11111  درهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور7 
إلى  بتصريحاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة   التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني. 
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

108 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

 تقد0م اصل تجاري حصة في شركة
ملف عدد 82 /2121
حساب عدد 8 26

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
ومسجل بلراكش   2121 أكتوبر   3 
رقم  تحت   2121 نوفلبف   27 بتاريخ 
 65333 باستخالص  أمر   77561

توصيل 73272.
آابر  صباح  السيد7  قدمت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بإقامة  والساكنة   OD32 51 رقم 
األزدهار   7 رقم    1 ابن سينا علار7 

مراكش.

شركة  بريفا»  »صباح  الشركة 

ذات مسؤولية محدود7 الكائن مقرها 

املنار  رياض    91 برقم  االآتلاعي 

متجر رقم   مراكش.

الكائن  التجاري  األصل  آليع 

91  رياض املنار متجر  بلراكش رقم 

واملعد للتجار7 في مواد البناء  رقم   

واملسجل بالسجل التجاري بلراكش 

بجليع عناصره    22 32 تحت رقم 

شركة  في  كحصة  واملعنوية  املاد0ة 

قوم بلبلغ 51.111  درهلا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور7 

الى  بتصريحاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 

في  وينتهي  االول  االعالن  تاريخ  من 

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة كتابة الضبط

109 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

 تقد0م اصل تجاري حصة في شركة
ملف عدد 85 /2121

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

ومسجل   21 8 ديسلبف   2 

 21 8 ديسلبف  بتاريخ  3  بلراكش 

ستيفاني  بنيتييف  السيد7  قدمت 

الحامل   (BENETIERE Stéphanie(

   CV18717 رقم  السفر  لجواز 

الحلام  درب   62 ب  والساكنة 

مواسين املد0نة 71111 مراكش.

املسؤولية  ذات  لشركة 

 KECH( كونسيلتين  كيش  املحدود7 

الكائن   (CONSULTING SARL

مقرها االآتلاعي ب 62 درب الحلام 

دراكش   71111 املد0نة  مواسين 

واملسجلة بالسجل التجاري بلراكش 

تحت رقم 62579.
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في  الكائن  التجاري  األصل  آليع 

مراكش واملعد   8 مول القصور رقم 

استيفاد  للشقق/  الحلي  أو  للد0كور 

كيف كيف  اسم  تحت   وتصد0ر 

)KIF KIF) واملسجل بالسجل التجاري 

بجليع   86221 رقم  تحت  بلراكش 

كحصة  واملعنوية  املاد0ة  عناصره 

 KECH CONSULTING( شركة  في 

SARL) وقوم بلبلغ 792.511 درهلا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور7 

الى  بتصريحاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 

في  وينتهي  االول  االعالن  تاريخ  من 

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

110 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

بيع أصل تجاري

ملف عدد 86 /2121
حساب رقم 2629

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

6  ديسلبف 2121 واملسجل بلراكش 

باع السيد   2121 7  ديسلبف  بتاريخ 

عبد العزيز الغزا0ل الحامل لبطاقة 

 E  25 5 رقم  الوطنية  التعريف 

الكفا�سي  سعيد  السيد  لفائد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم A293993 الساكن ب    زنقة 

مراكش  آليز    8 رقم  0وغسالفيا 

الحامل  الكفا�سي  مصطفى  والسيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A782 32 الساكن بتجزئة الحسيلة 
تلار7 آليع األصل التجاري    7 رقم 

الكائن بلراكش املد0نة زنقة األمالك 

واملسجل    3 رقم  الباهية  املخزنية 

 78536 بالسجل التجاري تحت رقم 

واملعنوية  املاد0ة  عناصره  بجليع 

بلبلغ مليون درهم 111.111. .

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أآل 0بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

111 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

 بيع اصل تجاري
ملف عدد 88 /2121
حساب رقم 2636

في مؤرخ  ثوثيقي  عقد   بلقت�سى 
ومسجل   2121 ديسلبف  فاتح 
فبفا0ر    9 بتاريخ  بلراكش 
 MICHEL السيد   فوت   2121
الحامل   CHARLES LACHAUD
 ، 9AF57 72 عدد  السفر  لجواز 
املسلا7 الشركة  عن   نيابة 

 ،(DAR ZARRABA( SARL AU
درهم،    11.111 هو  مالها  رأس 
دوار  مراكش،  االآتلاعي  مقرها 
بلوآب  الحوز،  تسلطانت  عكار7 
هذا  في  له  امللنوحة  الصالحيات 
الشأن، آليع األصل التجاري الكائن 
بلراكش دوار عكار7 تسلطانت الحوز، 
وهي دار للضيافة واملسجل بالسجل 
 22327 التجاري بلراكش تحت رقم 
واملعنوية،  املاد0ة  عناصره  بجليع 

 (PROPALM( SARL لفائد7 الشركة 
درهم،    11.111 هو  رأسلالها 
مقرها االآتلاعي مراكش، دوار أكار7 
تسعلائة  بلبلغ  الحوز،  تسلطانت 

ألف درهم )911.111 درهم).
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أآل 0بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

112 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2/ 212
حساب رقم 2652

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل   2121 ديسلبف  و27   2 
 2121 ديسلبف   27 بتاريخ  بلراكش 
باعت شركة رياض حركة في شخص 
ملثلها السيد غيوان حليد الحامل 
 PB 17285 رقم  الوطنية  البطاقة 
الساكن بحي الزويت البفكة بزاكور7.

الكائن  التجاري  األصل  مجلوع 
سيدي  درب   79 رقم  كرما  بدرب 
وهو عبار7  أحلد السو�سي مراكش، 
عن رياض واملقيد بالسجل التجاري 
من   62735 رقم  تحت  بلراكش 
عناصر7  بجليع  اإل0ضاحي  السجل 
قدره  بثلن  واملعنوية  املاد0ة 
 NEYRAT للسيد  درهم    11.111
BERTRAND الحامل لجواز سفر رقم 

. 5DK67977
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 
إلى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

113 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 5/ 212
حساب رقم 2681

بلقت�سى عقد رسمي توثيقي  تلقاه 
األستاذ موالي أحلد الصد0قي املوثق 
بالجد0د7، مؤرخ في 7  و9  ديسلبف 
بتاريخ  بالجد0د7  ومسجل   2121
شركة  باعت   ،2121 ديسلبف   25
املسؤولية  ذات   AL NAIS SARL
املحدود7 واملسجلة بالسجل التجاري 
لفائد7   29 17 رقم  تحت  ملراكش 
SARLRIAD ALGORA شركة  شركة 
واملسجلة  املحدود7  املسؤولية  ذات 
بالسجل التجاري ملراكش تحت رقم 

. 18 93

الكائن  التجاري  األصل  آليع 
78 درب ولد بن  بسيدي ميلون رقم 
سبع - 71111 مراكش املغرب واملقيد 
بالسجل التجاري مراكش تحت رقم 
املاد0ة  عناصره  بجليع   ،29 17
قدره  بثلن  بضاعة  بدون  واملعنوية 

11.111  درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أآل 0بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

114 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 6/ 212
حساب رقم 2687

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
2112 ومسجل بلراكش  3  سبتلبف 
باعت   ،21 8 أكتوبر    9 بتاريخ 
ابراهيم،  بنت  مورو  فوزية  السيد7 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بالحي  الساكنة   ،E77 1 6 رقم 
 7 رقم     9 املحلدي الشلالي بلوك 

الداود0ات مراكش.
الكائن  التجاري  األصل  آليع 
 311 رقم  امنتانوت  زنقة   7 بسيبع 
وال0ة  علي  بن  0وسف  بلد0ة سيدي 
مراكش واملعد كلقهى املسلا7 باريس 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجليع عناصره املاد0ة   7  82 رقم 

واملعنوية، بلبلغ 11.111  درهم.
أن  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  على  بتعرضاتهم  0تقدموا 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أآل 0بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

115 مكرر
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املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 7/ 212

حساب رقم 2695

بتاريخ موثق  عقد   بلقت�سى 

مسجل بلراكش   2121 ديسلبف   31

رقم  سجل  0نا0ر  212   7 بتاريخ 

أمر   -    17 .1187521.2121

 ،2121/75177 باالستخالص 

باعت   ،212 71  179  : توصيل 

شركة   CAFE HBABOU شركة 
رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود7، 

مقرها  0وآد  درهم   21.111

الشرف  تجزئة  بلراكش  االآتلاعي 
املنار 3 رقم : 38 ، مسجلة بالسجل 

التجاري بلراكش تحت رقم : 78235 

تعريفها  التحليلي،  السجل  من 

الضريبي 0حلل رقم : 71737685.

ملثلة من طرف :

بصفته  الحسين  حبابو  السيد 

أعاله،  املذكور7  للشركة  مسيفا 

الشرف  تجزئة  بلراكش  الساكن 
الحامل للبطاقة   ، 38 رقم   3 املنار 

 E29216 رقم  للتعريف  الوطنية 

الصالحة إلى غا0ة 7 سبتلبف 2131.

وذلك بلوآب التفويض امللنوح 

نوفلبف   23 له في هذا الصدد بتاريخ 

.2121

لفائد7 :

السيد الغزاوي بالقاسم بن احلد 

بزاكور7  الساكن  متقاعد،  وعياد7، 

مغربي   ،373 رقم  رشيد  موالي  حي 

بتاريخ  بزاكور7  مزداد  الجنسية، 

للبطاقة  الحامل   ، 976 0نا0ر  فاتح 

 P351 9 رقم  للتعريف  الوطنية 

الصالحة إلى غا0ة 6 فبفا0ر 212.

الكائن  التجاري  األصل  آليع 
رقم   3 بلراكش تجزئة الشرف املنار 

املسجل  مقهى  على  املحتوي    38

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بلراكش تحت رقم : 78235 بالسجل 

التجاري التحليلي وتحت رقم :  371 

بالسجل التفتيبي.

 511.111 ونها0ته  قدره  بثلن 
املذكور  املتنازل  دائني  فعلى  درهم 

إلى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أآل أقصاه 
األول  تاريخ نشر اإلعالن  0بتدئ من 

من  عشر  الخامس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

116 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

تقد0م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 8/ 212

حساب رقم 296

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ ومسجل   2121 نوفلبف    1 

السيد  قدم   2121 نوفلبف    7

الشوللي موالي علر الحامل لبطاقة 

 E765778 رقم  الوطنية  التعريف 

 77 والساكن بأبواب مراكش منطقة 

فيال 77 مراكش.

لشركة مجلوعة املدارس الخاصة 

الكائن  والتعليم  للتفبية  الشوللي 

 3 حي املسيف7   551 مقرها االآتلاعي 

ب، مراكش في طور التأسيس.

املسجل  التجاري  األصل  آليع 

 551 الكائن ب    31326 تحت رقم 

واملعد  مراكش  ب،   3 املسيف7  حي 

كلجلوعة مدارس جاصة واملسجل 

عناصره  بجليع  التجاري  بالسجل 

املدا0ة واملعنوية كحصة في الشركة 

قوم بلبلغ 7.811.111 درهلا.
 فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 

إلى  بتصريحاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

117 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع حق الكراء التجاري
ملف رقم 9/ 212
حساب رقم 297

حق  لبيع  موثق  عقد  بلقت�سى 
الكراء التجاري، مؤرخ في 31 سبتلبف 
 2121 نوفلبف  و    أكتوبر  و7 
واملسجل بلراكش بتاريخ 8 أغسطس 
2121- اإل0داع  سجل   ،2121
أمر باالستخالص   1169337-  17 
توصيل   2121/61667 عدد 

.212127986  179
0بيع السيد محلد مفتي، الحامل 
رقم  للتعريف  الوطينة  للبطاقة 
E3787 9 صالحة إلى غا0ة 1  أبريل 

.2128
أصالة عن نفسه وبالنيابة عن :

السيد زكرياء مفتي، الحامل للبطاقة 
 E585598 رقم  للتعريف  الوطنية 

صالحة إلى غا0ة 23 ديسلبف 2127.
شركة   REVO Z CAFE لشركة 

ذات مسؤولية محدود7.
ملثلة من طرف :

الحامل  األنصاري،  رضا  السيد 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
غا0ة  إلى  صالحة   PB 87717 

6  نوفلبف 2129.
مجلوع حقوقهلا املشاعة التي هي 
بالنسبة   7/32 )على أساس    7/32
مفتي  محلد  السيد  من  واحد  لكل 
0للكانها  والتي  مفتي)  والسيد زكرياء 
لألصل التجاري الكائن  في حق كراء 
شارع    83 علار7 بوركان  بلراكش، 
محلد الخامس، آليز الذي هو عبار7 
الجاهز7،  املالبس  لبيع  محل  عن 
املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
 التجارية بلراكش تحت رقم 38 33  
 من السجل التحليلي وتحت رقم 6193 
  53. 25 من السجل التفتيبي بلبلغ 

درهم.
املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
من نشر   ( 5( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

118 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع حق الكراء التجاري
ملف رقم 1 / 212
حساب رقم 295

حق  لبيع  موثق  عقد  بلقت�سى 
الكراء التجاري، مؤرخ في 31 سبتلبف 
 2121 نوفلبف  و    أكتوبر  و7 
واملسجل بلراكش بتاريخ 8 أغسطس 
2121- اإل0داع  سجل   ،2121
أمر باالستخالص   116937 -  17 
توصيل   2121/61685 عدد 

.212127987  179
الحامل  0بيع السيد رشيد مفتي، 
رقم  للتعريف  الوطينة  للبطاقة 
EE 8 687 صالحة إلى غا0ة 2  سبتلبف 

.2128
أصالة عن نفسه وبالنيابة عن :

الحامل  السيد عبد الحق مفتي، 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
 E52 73 صالحة إلى غا0ة 25 أبريل 

2123 ؛
الحاملة  مخلص،  نجية  السيد7 
 E78177 لبطاقة التعريف الوطنية رقم

صالحة إلى غا0ة 21 ديسلبف 2121.
شركة   REVO Z CAFE لشركة 

ذات مسؤولية محدود7.
ملثلة من طرف :

الحامل  األنصاري،  رضا  السيد 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
غا0ة  إلى  صالحة   PB 87717 

6  نوفلبف 2129.
مجلوع حقوقهلا املشاعة التي هي 
بالنسبة   7/32 )على أساس    8/32
مفتي  رشيد  السيد  من  واحد  لكل 
و7/32  مفتي  الحق  عبد  والسيد 
للسيد7 نجية مخلص) والتي 0للكونها 
لألصل التجاري الكائن  في حق كراء 
شارع    83 علار7 بوركان  بلراكش، 
محلد الخامس، آليز الذي هو عبار7 
الجاهز7،  املالبس  لبيع  محل  عن 
املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
 التجارية بلراكش تحت رقم 36 33  
 من السجل التحليلي وتحت رقم 6191 
  96.875 من السجل التفتيبي بلبلغ 

درهم.
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املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 

إلى  بتعرضاتهم  0تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أآل 0بتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

من نشر   ( 5( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

119 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف تبليغ رقم  2/1 87/ 212

التاآر : علي لطفي

إشعار
الصادر  رقم    الحكم  بلقت�سى 

بتاريخ 5 0نا0ر  212 في ملف صعوبات 

املقاولة رقم 2121/8318/76 قضت 

املحكلة التجارية بأكاد0ر.

االستلرارية  مخطط  بفسخ 

علي  لطفي  التاآر  لفائد7  املحصور 

الصادر   78 رقم  الحكم  بلقت�سى 

6 21 في امللف رقم  بتاريخ  2 0ونيو 

6/8216/31 21 والحكم بالتصفية 

القضائية في حقه.

باإلبقاء على السيد آالل األدوزي 

قاضيا منتدبا وتعيين السيد مصطفى 

إدحلو نائبا له.

باإلبقاء على السيد الحسين إدحلي 

سند0كا مع تكليفه بلباشر7 إآراءات 

التصفية القضائية طبقا للقانون.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�سي 

القضائية  التسوية  مسطر7  بفتح 

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 
ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري 

للتاآر فورا.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشلول 

بقو7 القانون.

الدائنين  من  باملطلوب  وعليه 

التصريح بد0ونهم للسند0ك بعنوانه 

الحسين ادحلي الكائن بشارع   : امتي 

موالي اسلاعيل علار7 ا0ليغ الطابق 

ضلن أكاد0ر،   3 7 رقم  الثالث 

قائلة تتضلن املبالغ املطلوبة مرفقة 

شهرين  أآل  داجل  وذلك  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريد7 

 ،587  ،563 لللواد  طبقا  الرسلية 

9 7، 721 و 72 من مدونة التجارية 

بالنسبة  شهرين  األآل  هذا  ويحدد 

املللكة  جارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

124

املحكلة التجارية بأكاد0ر

ملف تبليغ رقم : 2/73 2121/87

شركة هيدرو فال

STE HYDRO VAL

إشعار
 71 رقم  الحكم  بلقت�سى 

 2121 نوفلبف    1 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكلة  قضت   68/83 5/2121

التجارية بأكاد0ر.

فتح مسطر7 االنقاذ في حق شركة 

هيدروفال STE HYDRO VAL شركة 

ذات مسؤولية محدود7 الكائن مقرها 

رقم  الفضية    بتلد0د  االآتلاعي 

أكاد0ر،  الداجلة  حي   6 علار7   3 7

بهذه  التجاري  السجل  في  واملقيد7 

املحكلة تحت رقم  779 .

ادحلو  مصطفى  السيد  بتعيين 

قاضيا منتدبا والسيد جالد العظيمي 

نائبا له.

بخوش  حسن  السيد  بتعيين 

تقرير  بإعداد  تكليفه  مع  سند0كا 

املالية  املوازنة  حول  مفصل 

لللقاولة  واالآتلاعية  واالقتصاد0ة 

لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتفاح 

تاريخ  من  أشهر  أربعة  أآل  داجل 

صدور هذا الحكم.

بشلول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بد0ونهم للسند0ك بعنوانه 

حسن بخوش الكائن بعلار7   : امتي 

الحاج  زنقة  األول  الطابق  اهضار 

أحلد أجنوش قبالة الشركة العامة 

الصناعي  الحي  لألبناك  املغربية 

ضلن قائلة تتضلن املبالغ  أكاد0ر، 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أآل  داجل 

هذا اإلشعار بالجريد7 الرسلية طبقا 

لللواد 563 - 587 - 9 7 - 721 -  72 

من مدونة التجار7 ويلدد هذا األآل 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

جارج املللكة املغربية.

حرر بأكاد0ر بتاريخ 6 0نا0ر  212.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

125

املحكلة التجارية بأكاد0ر

ملف تبليغ رقم : 2/17 87/ 212

شركة شلس أ0ور

معالجة صعوبات املقاولة

إشعار
17 الصادر  بلقت�سى الحكم رقم 

ملف  في  0نا0ر  212   5 بتاريخ 

 83 2/2121 صعوبات املقاولة رقم 

قضت املحكلة التجارية بأكاد0ر.

بقفل مسطر7 التسوية القضائية 

شلس  شركة  مواآهة  في  املفتوحة 

الكائن مقرها االآتلاعي بدوار  أ0ور 

سيدي بلقاسم التلسية انزكان.

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 

بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 

التجاري للشركة فورا ونشر إشعار 

بالحكم في صحيفة مخول لها نشر 

الجريد7  وفي  القانونية  اإلعالنات 

الرسلية داجل أآل ثلانية أ0ام من 

على  اإلشعار  هذا  وتعليق  صدوره 

اللوحة املعد7 لهذا الغرض باملحكلة.

الحكم  هذا  بشلول  التصريح 

بالنفاذ املعجل بقو7 القانون.

حرر بأكاد0ر بتاريخ 5 0نا0ر  212.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

126

املحكلة التجارية بأكاد0ر

مكتب السجل التجاري
ملف رقم  1/ 212

حساب جصو�سي 888  م
تفويت أصل تجاري

املصحح  العرفي  العقد  بلوآب 
.2121 ديسلبف    6 بتاريخ  اإلمضاء 
في   TALMATE فوتت بلوآبه شركة 
ش.م.ق واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكلة التجارية بأكاد0ر تحت رقم 
ب  الكائن  التجاري  األصل   9655
 APPART BEACH LOT FOUNTY
 N°13 SECTEUR HOTEL GOLDEN
C SONABA AGADIR لفائد7 شركة 
في ش.م.ق   SOUSS HOSPITALITY
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 
 77713 رقم  تحت  بأكاد0ر  التجارية 
بثلن إآلالي قدره 5111 3  درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكاد0ر داجل أآل 
املوالية   ( 5( 0وما  عشر  الخلسة 
من   87 الثانية طبقا لللاد7  للنشر7 

مدونة التجار7.
تحت آليع التحفظات

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

121 مكرر

املحكلة التجارية بأكاد0ر

مكتب السجل التجاري
ملف رقم 12/ 212

حساب جصو�سي 917 
تفويت أصل تجاري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  بلوآب 
السيد  فوت   .2121 ديسلبف   31 في 
الوطنية  بطاقته  السا0ب  علاد 
التجاري  األصل  آليع   SJ9835
الكائن ب 2 شارع سيدي عبد هللا بن 
واملسجل  أكاد0ر  السالم  حي  حسين 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
لفائد7   63 78 رقم  تحت  بأكاد0ر 
السيد ماردو�سي بريز بطاقة الوطنية 
EE7 8757 وذلك بثلن إآلالي قدره 

711111 درهم.
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وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكاد0ر داجل أآل 
املوالية   ( 5( 0وما  عشر  الخلسة 
 87  ،83 للنشر7 الثانية طبقا لللاد7 

و17  من مدونة التجار7.
النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

122 مكرر

املحكلة التجارية بأكاد0ر

مكتب السجل التجاري
ملف رقم 15/ 212

حساب جصو�سي 938 
بيع أصل تجاري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  بلوآب 
بتاريخ  3 ديسلبف 2121. باع بلوآبه 
الحامل  الرافي،  مصطفى  السيد 
 JB28 187 لبطاقة التعريف الوطنية
الكائنة  للصيدلية  التجاري  األصل 
ب حي ادوران اورير أكاد0ر واملسجلة 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
لفائد7   56871 رقم  تحت  بأكاد0ر 
السيد الياس بغتول، الحامل لبطاقة 
 BH737785 رقم  الوطنية  التعريف 

بثلن إآلالي قدره 221111 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكاد0ر داجل أآل 
املوالية   ( 5( 0وما  عشر  الخلسة 
من   87 الثانية طبقا لللاد7  للنشر7 

مدونة التجار7.
النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

123 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

س/ت : 39798
حساب رقم : 6256 

بيع أصل تجاري
من  و87   83 لللادتين  تطبيقا 
عقد  وبلقت�سى  التجار7  مدونة 
توثيقي محرر من طرف األستاذ سليف 
ديسلبف   29 في  املؤرخ  الزرهاوي  

2121 بآسفي.

الخلفاوي  سليلان  السيد  باع 
للسيد عبد الرحيم الكو�سي مجلوع 
عناصره  بجليع  التجاري  األصل 
بآسفي  الكائن  واملعنوية  املاد0ة 
رقم  زيدون  ابن  شارع  سهام  علار7 
التجاري  بالسجل  واملسجل  م.ج   2
الشروط  حسب   39798 رقم  تحت 
بثلن  البيع  بعقد  عليها  املنصوص 

قدره 311.111 درهم.
0تعرضوا  أن  البائع  لدائني  0جوز 
أآل  داجل  البيع  ثلن  أداء  على 
أقصاه 5  0وما بعد النشر الثاني لهذا 
مضلونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 
بإ0داع  أو  بالتوصل،  اإلشعار  مع 
بكتابة  وصل  مقابل  التعرض  هذا 
الضبط بهذه املحكلة ويجب أن 0بين 
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الد0ن وأسبابه واملوطن املختار داجل 

دائر7 املحكلة.
حرر بآسفي في 7 0نا0ر  212.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

131 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
تقد0م أصل تجاري حصة في شركة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه  بزاكور7، 
مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 2  0نا0ر 
بزاكور7.  الثانية  باملقاطعة   212 
أنه تم تقد0م األصل التجاري املقدر 
درهم واملسجل    .511.111 في مبلغ 
تحت رقم 2687 باملحكلة االبتدائية 
رقم  البفكة  بتجزئة  الكائن  بزاكور7 
زاكور7  الخامس  محلد  شارع   2 
بوسعدني  إبراهيم  السيد  اسم  في 
 PHARMACIE AL شركة  في  حصة 
.FIRDAOUS ZAGORA SARL AU

وبناء عليه فإن آليع التعرضات 
تقدم إلى كتابة ضبط هذه املحكلة 
داجل  التجاري»  السجل  »مكتب 
أآل 5  0وما من تاريخ اإلعالن الثاني.

النشر7 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

132 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
بيع أصل تجاري 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
أنه بلقت�سى عقد محرر  بورزازات، 

بتاريخ  3 أغسطس 2121، ومسجل 

0نا0ر  212   5 بتاريخ  بورزازات 

لشركة  ادريس حيلود  السيد  فوت 

األصل  آليع    SOUVENIR CAR

السياحي،  للنقل  املعد  التجاري 

شارع  الغفاري  بقسارية  والكائن 

واملسجل  محلد الخامس بورزازات، 

بالسجل التجاري بهذه املحكلة تحت 
7867 ،  وذلك بجليع عناصره  رقم 

املاد0ة واملعنوية.

وبناء عليه فإن آليع التعرضات 

تقدم لكتابة الضبط بهذه املحكلة 

»مكتب السجل التجاري» داجل أآل 

5  0وما من املوالية للنشر7 الثانية.
النشر7 األولى

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
تقد0م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2121/87

مراقب  أنجزه  تقرير  بلقت�سى 

الحسابات الخبيف عبد الرزاق االجي 

أصل  تقد0م  تم  جالله  من  والذي 

تجاري حصة في شركة.

السيد رمضان فنشا،   : املساهم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
مسجل بالسجل التجاري   JA2331 

تحت  بكلليم  اإلبتدائية  باملحكلة 
رقم   الضريبي  التعريف   ،6718 رقم 

رقم  املهنية  الضريبة   813 8522

.79633189

الشركة املستفيد7 من املساهلة 
SOCIETE SORAMBAR وهي في طور 

 3 رقم  في  مقرها  والكائن  التشكيل 

شارع محلد الخامس كلليم.

تم تقييم إآلالي األصل املساهم 

درهم    56. 75 بلعد ثابت في مبلغ 

ومائة   ألف  وجلسون  وستة  مائة 

وجلسة وسبعون درهم

.وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط   كتابة  إلى  بتعرضه  0تقدم 

شعبة السجل التجاري بهذه املحكلة 

0وما املوالية للنشر7    5 داجل أآل 

مدونة  من   87 لللاد7  طبقا  الثانية 

التجار7.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

134 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
تفويت أصل تجاري
ملف رقم :  / 212

حساب رقم : 25 6

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

املنجز من طرف   2121 ديسلبف   25

واملودع  موثق،  املزروعي  ذ/محلد 

بتاريخ  املحكلة  هذه  ضبط  بكتابة 

منصف  السيد  باع   2121 0نا0ر   5

امين انينو الحامل لبطاقة التعريف 

.Q 97158 الوطنية رقم

الحاملة  العسالني  مريم  للسيد7 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GK59278

األصل التجاري املسمى »صيدلية 

بتفاست  الكائن  رمضان»  عاشر 

بإنزكان،    75 رقم   569 زنقة 

باملحكلة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بانزكان تحت رقم 26318، 

واملعنوية  املاد0ة  عناصره  بجليع 

بثلن إآلالي قدره 711.111 درهم.

مصلحة  رئيس  يعلن  عليه  وبناء 

كتابة الضبط لكل ذي مصلحة أن 

التعرضات على الهبة املذكور7 تودع 

داجل  املحكلة  هذه  بكتابة ضبط  

5  0وما املوالية للنشر7  أآل أقصاه 

مدونة  من   87 لللاد7  طبقا  الثانية 

التجار7.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

135 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتيزنيت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2121/57
حساب رقم : 3387

أصل  لبيع  رسمي  عقد  بلوآب 
 2121 سبتلبف   28 تجاري املؤرخ في 
باع السيد احلد هلان وطنيته رقم 
التجاري  األصل  كافة   JH256179
تجزئة   6 برقم  الكائن  لللحل 
االدريسية حي افراك تيزنيت الخاص 
واملسجل  بالتقسيط  الدآاج  ببيع 
بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
بتيزنيت تحت الرقم التحليلي 21 6  
رقم  وطنيته  نبفوش  توفيق  لفائد7 
ZT4378 وعزيز شنشان وطنيته رقم 

.C712 96
املاد0ة واملعنوية  بجليع عناصره 
قدره  إآلالي  بثلن  قوم  والذي 

11.111  درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  املحكلة  ضبط   بلكتب 
عشر  الخلسة  أآل  داجل  بتيزنيت 
الثانية  للنشر7  املوالية   ( 5( 0وما 

طبقا لللاد7 87 من مدونة التجار7.
تحت آليع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

النشر7 األولى
136 مكرر

املحكمة االبتدائية بمراكش
مركز القا�سي املقيم بايت اورير

إعالن بتصفية الحسابات 
الخصوصية املتقادمة بل�سي 5  
سنة وتحويلها لحساب الخزينة 

العامة
القا�سي  بلركز  املحاسب  يعلن 
املقيم بأ0ت أورير أنه بناء على ظهيف 
3 ربيع امجر 355  )23 0ونيو 936 ) 
قانون  من   382 و  والفصلين  38 
آليع  فإن  والعقود  االلتزامات 
بالحسابات  املودعة  املالية  املبالغ 
  5 بل�سي  واملتقادمة  الخصوصية 
سنة عن تاريخ آجر عللية صرف أو 
إ0داع أآريت عليها قد تم احصاؤها 
بلغت  تفصيلية  قوائم  في  وتضلينها 
نسخة منها إلى النيابة العامة بلركز 
والبالغ  اورير  با0ت  املقيم  القا�سي 

مجلوعها 11 .  درهم.

وعلى كل من له الحق في سحب 
أو استفآاع مبلغ من املبالغ السالفة 
كتابة  بلصلحة  0تصل  أن  الذكر 
الضبط بلركز القا�سي املقيم با0ت 
اورير في أآل ال 0تعدى ستة أشهر من 
تاريخ النشر وعند مرور األآل املذكور 
الحسابات  في  املودعة  املبالغ  تصيف 
الخصوصية املتقادمة كسبا لخزينة 
الدولة وسيعلل على تحويلها للخزينة 

العامة طبقا للقانون.
137

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط
بيع أصل تجاري
212 /1 

حساب عدد : 7759
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
السراغنة أنه بلقت�سى عقد توثيقي 
مؤرخ في 6  نوفلبف 2121، ومسجل 
بقلعة   ،2121 ديسلبف   31 بتاريخ 
ا0ت  أنوار  السيد  باع  السراغنة 
االفاق  1  بتجزئة  الساكن  غا�سي 
آلاعة سعاد7 مراكش،    7 8 رقم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
سكينة  للسيد7   E593866 عدد 
شارع  املسجد  بحي  الساكنة  بلقيد 
الحامل  الدار البيضاء،  ب رقم  35 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
األصل التجاري الكائن   ،BL 1 3 3
تعاونية    82 بتجزئة الهناء  1، رقم 
املخصص  السراغنة  قلعة  تساوت 
 PHARMACIE لصيدلية تحت اسم 
بجليع عناصره املاد0ة   EL IDRISSI
واملعنوية واملسجل بالسجل التجاري 
  7767 رقم  تحت  املحكلة  بهذه 

بثلن اآلالي قدره 211.111 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 
بقلعة السراغنة داجل أآل 5  0وما 

املوالية للنشر7 األولى والثانية.
النشر7 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

السيد ابراهيم اقشوا

149 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم
بيع فرع أصل تجاري
ملف رقم : 75/2121

حساب رقم : 57 5

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بسيدي قاسم :

الرسمي  العقد  بلقت�سى  إنه 

2121، من  نوفلبف    9 املحرر بتاريخ 

طرف األستاذ رضوان ا0ت حدو موثق  

العربي  السيد  باع  قاسم،  بسيدي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرابحي 

بصفته   25723 م  ج  رقم  الوطنية 

امللثل القانوني لشركة رابحي للبناء 

لدى  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

السيد  لفائد7  رقم  2695،  تحت 

لبطاقة  الحامل  كيلو،  الغني  عبد 

التعريف الوطنية رقم ج ك  22 3.

وهو  آليع فرع األصل التجاري، 

عبار7 عن مقهى كائنة بسيدي قاسم 

حي آوهر7 رقم 576 والتابعة لشركة 

رابحي للبناء.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور 

أعاله  أن 0تقدموا بتعرضاتهم داجل 

0وما  عشر7  جلسة  أقصاه  أآل 
للقانون  طبقا  الثانية  النشر7  بعد 

مكتب السجل   - كتابة الضبط  إلى  

االبتدائية  باملحكلة   - التجاري 

بسيدي قاسم.
النشر7 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد الفتاح ماللي

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إشهار بيع أصل تجاري

من  محرر  توثيقي  عقد  بلوآب 

طرف األستاذ حسن السالوي موثق 

أغسطس   27 بتاريخ  بالدار البيضاء 

و7 سبتلبف 2121 باعت السيد7 فرح 
حطحوط، املقيد7 بالسجل التجاري

 باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم 

علي  حسن  السيد  لفائد7   73258

حسن مجلوع األصل التجاري عبار7 

 67 رقم  بسال  الكائن  صد0لية  عن 

إآلالي  بثلن  الرحلة  حي   E قطاع 

قدره مليون 111.111.  درهم.
النشر7 الثانية

18 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 3/ 212

حساب رقم : 9 55 / 212
إعالن عن بيع أصل تجاري

طرف  من  موثق  عقد  بلقت�سى 

في  مؤرخ  الحضيكي  البشيف  املوثق 

بتاريخ  واملسجل   2121 ديسلبف   25

بوعز7  السيد  باع  0نا0ر  212   7
طارق  السيد  لفائد7  حلي�سي 
التجاري  األصل  مجلوع  األلو�سي 

الكائن  الخفيفة  لللأكوالت  املعد 

 REQUIN فيال  هرهور7  بتلار7 

شارع األميف موالي عبد هللا املسجل 

بالسجل التجاري تحت رقم 78 1   

بثلن قدره 81.111 درهم وبذلك فإن 

الضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

مكتب  بتلار7  االبتدائية  باملحكلة 

السجل التجاري داجل أآل 5  0وما 

املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري

الرقم التحليلي : 2777

حساب رقم 962  م

 ملف التقد0م رقم  9/5 21

تقد0م اصل تجاري حصة في شركة
كتابة  مصلحة  رئيس  نحن 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

لللقتضيات  تطبيقا  بخريبكة 

التجار7،  مدونة  من  و17    83

: 0لي  ما  نعلن    5.95 رقم  القانون 
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في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 1  ديسلبف 2121 مصادق على صحة 
السلطات  طرف  من  أطرافه  توقيع 
ديسلبف  212  بتاريخ  2  املختصة 
الهام  الكنوني  السيد7  قدمت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري  األصل   ،B727336 رقم 
672 مكرر شارع موالي  الكائن برقم 
ملهنة  مخصص  Iجريبكة  إدريس 
التجاري  بالسجل  مسجل  الصيدلة 
تحت رقم 2777 حيث تم تقويم هذا 
  .851.111 األصل التجاري في مبلغ 
درهم حسب تقرير مراقب الحصص 
 PHARMACIE شركة  لفائد7  وذلك 
ش.ذ.م.م.   GUENNOUNI ILHAM

مسجلة تحت رقم 6773.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
بلكتب الضبط بهذه املحكلة مكتب 
السجل التجاري بخريبكة داجل أآل 
أقصاه جلسة عشر 0وما بعد النشر 

الثاني.
النشر7 الثانية

رئيس مصلحة كتابة البط

23 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدد :  212/ 1
حساب رقم : 7918 

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  توثيقي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ ومسجل  0نا0ر  212   8   
باع السيد سفيان  0نا0ر  212    3  
لبطاقة  الحامل  العرقي  الطنطوي 
 HA68 63 عدد  الوطنية  التعريف 
بن  محلود  السيد  عنه  النائب 
الحلدونية الحامل لبطاقة التعريف 
الوطنية عدد M 71759 إلى السيد7 
لبطاقة  الحاملة  الهردوزي  سناء 
 M559728 عدد  الوطنية  التعريف 

مجلوع األصل التجاري.
 LOTISSEMENT EL  : الكائن 
HARRAZ N°46 EL JADIDA املزاول 
تحت   PHARMACIE نشاط  فيه 
حسب  ودلك  العرقي  صيدلية  اسم 
الشروط والكيفية املذكور7 في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
من  0وما    5 أآل  داجل  بالجد0د7 

تاريخ النشر7 الثانية. 
النشر7 األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

78 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسطات
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة اإلبتدائية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 
لبيع  تجاري  ملحل  املستغل    6277
دون  بالتقسيط  الجاهز7  املالبس 
الكائن  تجاريين  شعار  أو  تسلية 
بقسارية القدس درب الصابون زنقة 
بالتفا�سي  سطات   22 رقم  الشهداء 
هللا  عبد  موالي  السيد  البائع  بين 
التعريف  لبطاقة  الحامل  السالمة 
بتجزئة  الساكن   IA23689 الوطنية 

النجد رقم 88  سطات.
الناهي  سعيد  السيد  واملشتفي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
السالم  بحي  والساكن   W378791
إقامة سلطانة الشطر األول بلوك   

الشقة   سطات.
حدو  محلد  السيد  واملشتفي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
القسم  بحي  والساكن   W315627
شارع املغرب العربي رقم  5 سطات 
رسمي  عقد  بلوآب  انتقل  والذي 
واحد  لكل  النصف  أي  مناصفة 
 2121 ديسلبف   26 منهلا واملؤرخ في 
رشيد  األستاذ  طرف  من  واملحرر 
زعواط موثق بلد0نة سطات وذلك 
طبق  ملقتضيات القانون املنظم لبيع 

األصل التجاري.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 
0وما ابتداء من    5 وذلك دجل أآل 

تاريخ النشر7 الثانية.
النشر7 األولى

رئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالعرائش
 ملف اشهار بيع اصل تجاري

ملف عدد 9/16 21
مكتب السجل التجاري
حساب عدد 757 

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
واملسجل بتاريخ   21 9 أكتوبر   8 في 
السيد  باع   ،21 9 أكتوبر    1
الوطنية  بطاقته  الخالدي  محلد 
موالي  زنقة  الساكن   L53132 رقم 
0وسف رقم 8  العرائش، للسيد عبد 
الوطنية  بطاقته  الخالدي  الرحلان 
بنفس  الساكن   LA   1 5 رقم 
العنوان اعاله، آليع األصل التجاري 
بن  بدرب  الواقع  التجاري  لللحل 
املسجل  العرائش،    8 رقم  التهامي 
تحت رقم 9976 من السجل التحليلي 
باملحكلة  التجاري  السجل  بلكتب 
االبتدائية بالعرائش، بجليع عناصره 

املاد0ة واملعنوية.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
مكتب السجل التجاري   - بالعرائش 
- داجل أآل 5  0وما املوالية للنشر7 

الثانية.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

87 مكرر

املحكلة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاري
حساب رقم  323

ملف إشهار بيع أصل تجاري
رقم  212/ 1

بلقت�سى العقد العرفي املصادق 
 21 9 0وليو   3 بتاريخ  إمضاءه  على 
0وب  رضوان  السيد  باع  بالعرائش 
 ،LA 73 96 الوطنية  بطاقته  رقم 
سكناه شارع مو�سى بن نصيف رقم 5  
العرائش، للسيد براهيم امصري رقم 
سكناه   ،L 28136 بطاقته الوطنية 
رقم  1  هللا  عبد  بن  عالل  بشارع 
عن آليع الحق التجاري  العرائش، 
لللحل التجاري الكائن بشارع مو�سى 
بجليع  العرائش،  رقم  1  نصيف  بن 

عناصره املاد0ة واملعنوية.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

مكتب السجل التجاري   - بالعرائش 

0وما املوالية للنشر7    5 داجل أآل 

الثانية.

النشر7 األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

128 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 
البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بشفشاون أنه بلقت�سى عقد رسمي 

باع   2121 ديسلبف   23 في  مؤرخ 

بطاقته  السخيفي  مصطفى  السيد 

LC 3 21 عنوانه تجزئة السواني رقم 

التجاري  األصل  آليع  تطوان   678

املسجل  واملعنوية  املاد0ة  بعناصره 

بشفشاون  االبتدائية  باملحكلة 

والواقع    578 تحت الرقم التحليلي 

املحل  أنجر7  قياد7  طنجة  بإقليم 

في  واملتلثل  السقوية  رهون  املدعو 

محطة بيع الوقود بالتقسيط لفائد7 

الخدمات  محطة  املسلا7  الشركة 

مقرها   7.511.111 رأسلالها  زيان 

شارع    57 رقم  بطنجة  االآتلاعي 

األول  الطابق  املجد  تجزئة  القدس 

في  واملسجلة  العوامة طنجة   6 رقم 

السجل التجاري تحت رقم 1775   

بلبلغ قدره 511.111 درهم.

التعرضات  آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 

5  0وما ابتداء من تاريخ  داجل أآل 

وما   87 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

0ليه من مدونة التجار7.

النشر7 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

127 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 
مدونة التجار7 القانون رقم 9.95 .

يعلن أنه بلقت�سى العقد الرسمي 
منيف  األستاذ  طرف  من  واملحرر 
بتطوان  موثق  اإلدري�سي  العزوزي 
السيد  باع   2121 ديسلبف   2 بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  العلراني  محلد 
 L   23 رقم  الوطنية  التعريف 
والساكن بشارع محلد الخامس رقم 
28   تطوان، آليع األصل التجاري 
الكائن بشارع محلد الخامس رقم 72 
الفندق، واملسجل بالسجل التجاري 
تحت  بتطوان  االبتدائية  باملحكلة 

رقم 12 53.
0ولداش  شركة  لفائد7  وذلك 
شركة ذات مسؤولية محدود7 ومسيف 
مكرر  وحيد مقرها االآتلاعي ب  5 
شارع محلد الخامس تطوان ملثلها 
الحامل  الحرا0قي  أمين  القانوني 

.L392757 للبطاقة الوطنية رقم
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
0وما من    5 بتطوان وذلك إلى غا0ة 

صدور اإلعالن الثاني.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد السالم قا0قاي

129 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

إعالن عن شراء أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 
مدونة التجار7 القانون رقم 9.95 .

العقد  بلقت�سى  أنه  يعلن 
األستاذ  طرف  من  واملحرر  الرسمي 
 عادل املنظري موثق بتطوان بتاريخ
 2  أكتوبر 2121 و3  أكتوبر 2121 

الحاملة  منار  بللاحي  السيد7  باعت 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بشارع القاهر7   FA73188

وال0ة سنتف بلوك 3 علار7 2 ط 2 شقة 
التجاري  األصل  آليع  تطوان،    3

شارع  السفلى  كونديسا  بحي  الكائن 

مرتيل  الفندق، والذي هو عبار7 عن 
صيدلية واملسجل بالسجل التجاري 

تحت  بتطوان  االبتدائية  باملحكلة 

رقم 27768.

وذلك لفائد7 السيد محلد رشيد 

بوراس الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

عبد هللا  بشارع  الساكن   L332187

13 شقة  طابق  بن 0اسين علار7  1 

   بتطوان.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

0وما من    5 بتطوان وذلك إلى غا0ة 

صدور اإلعالن الثاني.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قا0قاي

130 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
ملف آنائي  رقم : 

21 9/26  /  7

ملف ابتدائي : 7/27 21

ملخص قرار
غيابي بعد اآراء املسطر7 الغيابية

االسم العائلي : آابري.

االسم الشخ�سي : ابراهيم.

ابن : ادريس بن عبد السالم وأمه : 

الطاهر7 بنت عبد السالم.

املولود بتاريخ : 983/18/18 .

آلاعة  بوعامر  دوار   : الساكن 

عليه  حكم  الغربية  غياثة  وقياد7 

بالغاء   21 9 أكتوبر   23 بتاريخ 

به من  فيلا ق�سى  املستانف  القرار 

اعاد7 تكييف الوقائع وبعد التصدي 

اليه  املنسوب  اآل  من  مؤجذته 

نافذا  حبسا   (2( بسنتين  وعقابه 

وتحليله الصائر مجبفا في االدنى.

الضرب والجرح نتج عنه   : الآل 

باستعلال  عضو  منفعة  فقدان 

السالح.
حرر بتاز7 بتاريخ 27 نونبف 2121

ملثل النيابة العامة            كتاب الضبط

80

محكلة االستئناف  بتاز7

ملف آنائي  رقم : 

21 9/26  /  8

ملف ابتدائي : 2 /9/2619 21

ملخص قرار
غيابي بعد اآراء املسطر7 الغيابية

االسم العائلي : جويا.

االسم الشخ�سي : محلد.

ابن : علي بن محلد وأمه : فاطلة 

بنت احلد.

املولود بتاريخ : 2 /1 /985 .

آلاعة  تلجونت  دوار   : الساكن 

بورد قياد7 اآد0ر حكم عليه بتاريخ 

الحكم  بتأ0يد   21 9 نوفلبف   27

املستانف في مبدئه مع تعد0له بجعل 

العقوبة الحبسية املحكومة بها نافد7 

في حدود ستة اشهر والباقي موقوف 

التنفيذ.

بظرف  املقتفنة  السرقة   : الآل 

الكسر.
بتاريخ 27 نونبف 2121 حرر بتاز7 

ملثل النيابة العامة            كتاب الضبط

81

محكلة االستئناف بتاز7

ملف آنائي  رقم : 76/  9/26 21

ملف ابتدائي : 25 /5 21

ملخص قرار
غيابي بعد اآراء املسطر7 الغيابية

االسم العائلي : معضور.

االسم الشخ�سي : عبد الحق.
بنت  رقية   : وأمه  محلد   : ابن 

محلد.

املولود بتاريخ :  2/  /999 .

الساكن : دوار ترني قياد7 مزكيتام 

تادرت آرسيف.

حكم عليه بتاريخ : 2121/12/15.

والحكم  املستانف  القرار  بالغاء 
أآل  من  املتهم  بنؤاجذ7  تصد0ا 
بسنتين  ومعاقبته  اليه  املنسوب 
)2) حبسا نافدا مع الصائر مجبفا في 

االدنى.
بظرف  املقتفنة  السرقة   : الآل 
الليل والتعدد واستعلال ناقلة ذات 

محرك.
حرر بتاز7             بتاريخ 27 نونبف 2121

ملثل النيابة العامة            كتاب الضبط

82

محكلة االستئناف بتاز7
ملف آنائي  رقم : 7 /3 9/26 21

ملف ابتدائي : 9/17 21
ملخص قرار

غيابي بعد اآراء املسطر7 الغيابية
االسم العائلي : الشادلي.

االسم الشخ�سي : سوفيان.
ابن : 0ونس بن قدور وأمه : فطيلة 

بنت علي.
املولود بتاريخ : 27/  /2117.

حي   79 رقم   5 بلوك   : الساكن 
القدس   تاز7.

ديسلبف   2  : بتاريخ  عليه  حكم 
.21 9

بلواجذ7 املتهم الحدث من أآل 
واحد7  بسنة  وعقابه  اليه  املنسوب 
تحليله  مع  التنفيذ  موقوف  حبسا 
الصائر بواسطة وليه تضامنا مجبفا 

في االدنى.
بظرف  املقتفنة  السرقة   : الآل 

التعدد وحياز7 واستهالك املخدرات.
بتاريخ 27 نونبف 2121 حرر بتاز7 

ملثل النيابة العامة            كتاب الضبط

83

محكلة االستئناف بتاز7
ملف آنائي  رقم : 7 /3 9/26 21

ملف ابتدائي : 9/17 21
ملخص قرار

غيابي بعد اآراء املسطر7 الغيابية
االسم العائلي : طرب.

االسم الشخ�سي : 0اسين.
 : وأمه  مبارك  بن  ادرين   : ابن 
 : بتاريخ  املولود  يعكوب.  بنت  كنز7 

.2117/17/2 



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2692

الساكن : رقم 62  مجلوعة   حي 
القدس 2 تاز7.

ديسلبف   2  : بتاريخ  عليه  حكم 
.21 9

بلواجذ7 املتهم الحدث من أآل 
واحد7  بسنة  وعقابه  اليه  املنسوب 
تحليله  مع  التنفيذ  موقوف  حبسا 
الصائر بواسطة وليه تضامنا مجبفا 

في االدنى.
بظرف  املقتفنة  السرقة   : الآل 

التعدد وحياز7 استهالك املخدرات.
بتاريخ 27 نونبف 2121 حرر بتاز7 

ملثل النيابة العامة            كتاب الضبط

84

محكلة االستئناف بتاز7
ملف آنائي ابتدائي

رقم  2 / 9/2619 21
ملخص قرار غيابي بعد إآراء 

املسطر7 الغيابية
االسم العائلي :  بوتحياك.

ابن  ميلود   : الشخ�سي  االسم 
بنت  رحلة  وأمه  احلد  بن  علرو 
0نا0ر  فاتح  بتاريخ  املولود  محلادي، 
تللامين  بدوار  الساكن   ، 96 
آلاعة كزنا0ة الجنوبية دائر7 اكنول 
 2121 0نا0ر   21 بتاريخ  عليه  حكم 
املنسوب  أآل  من  املتهم  بلؤاجذ7 
حبسا  واحد7  بسنة  ومعاقبته  إليه 
موقوف التنفيذ وغرامة نافذ7 قدرها 
3111 درهم مع تحليله الصائر مجبفا 

في االدنى.
ألآل : االحتفاظ بالسالح الناري جرقا 
والتنظيلية التشريعية   لللقتضيات 

الجاري بها العلل.
ملثل النيابة العامة

كاتب الضبط

85

محكلة االستئناف بتاز7
ملف آنائي ابتدائي
رقم 7 / 2121/2619
ملف التحقيق 9/76 21

ملخص قرار غيابي بعد إآراء 
املسطر7 الغيابية

االسم العائلي :  ارزو.
ابن  أحلد   : الشخ�سي  االسم 
بنت  فاطلة  وأمه  قدور  بن  ميلون 
0ونيو   25 بتاريخ  املولود  احلد، 
975 ، الساكن بدوار افوزار آلاعة

بتاريخ  عليه  حكم  مغراو7  وقياد7   
املتهم  بلؤاجذ7   2121 مارس    6
من أآل املنسوب إليه وعقابه على 
ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع 

تحليله الصائر مجبفا في االدنى.
ألآل : إضرام النار في الغابة.

ملثل النيابة العامة

كاتب الضبط

86

محكمة االستئناف بفاس
ملف آنائي

رقم 19 / 2121/2619
ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي :  كريش .

ابن  أ0وب   : الشخ�سي  االسم 
عبد  بينت  سعيد7  وأمه  أحلد 
أبريل    31 بتاريخ  املولود  الرحلان، 
 878 برقم  الساكن  بفاس،    995
تجزئة املستقبل املسيف7، فاس،حكم 
من   2121 نوفلبف    6 بتاريخ  عليه 
طرف غرفة الجنا0ات بفاس من أآل 
بالعنف  املوصوفة  السرقة  آنا0ة 
واستعلال  والتعدد  والليل  والتهد0د 
ومعاقبته  السالح  واستعلال  ناقلة 
)12) حبسا  عن ذلك بسنتين اثنتين 
في  واإلآبار  الصائر  وتحليله  نافذا 

األدنى.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

138

محكلة االستئناف بفاس
ملف آنائي

رقم  3 / 2121/2619
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي :  لعلامري .
ابن  محلد   : الشخ�سي  االسم 
ادريس وأمه كريلة بنت أحلد املولود 
بفاس الساكن بلشرع    999 بتاريخ 
عليه  حكم  مكناس،  املها0ة  العلور 
من طرف   2121 نوفلبف    6 بتاريخ 
غرفة الجنا0ات بفاس من أآل آنا0ة 
والتسلق  بالكسر  املوصوفة  السرقة 
اثنتين  بسنتين  ذلك  عن  ومعاقبته 
الصائر  وتحليله  نافذا  حبسا   (12(

واإلآبار في األدنى.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

139

محكلة االستئناف بفاس

ملف آنائي

رقم 95/ 2121/2619

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي :  الوزاني الشاهدي.

ابن  أحلد   : الشخ�سي  اإلسم 

سالم وأمه : حسناء بنت عبد السالم، 

املولود بتاريخ 7  نوفلبف 992  براس 

الرحلة  حي   : الساكن  تاونات،  املا 

نوفلبف    6 تيسة، حكم عليه بتاريخ 

الجنا0ات  غرفة  طرف  من   2121

عرض  هتك  آنا0ة  أآل  من  بفاس 

بالعنف ومعاقبته عن ذلك بسنتين 

وتحليله  نافذا  حبسا   (12( اثنتين 

الصائر واإلآبار في األدنى.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

140

محكلة االستئناف بفاس

ملف آنائي

رقم 79 / 2121/2619

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي :  مستف0ح ؛

الحسنية بنت   : اإلسم الشخ�سي 

محلد،  بنت  فاطلة   : وأمه  لحسن 

الساكنة    978 بتاريخ  املولود7 

حكم  فاس،   ،3 الفضيلة  بتجزئة 

من   2121 نوفلبف   31 بتاريخ  عليها 

طرف غرفة الجنا0ات بفاس من أآل 

بنكية  ورقة  وتلزيق  إتالف  آنا0ة 

ومعاقبتها عن ذلك بسنة ) 1) واحد7 

وتحليلها  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر واإلآبار في األدنى.

.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط
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محكلة االستئناف بفاس

ملف آنائي

رقم  3/ 2121/2619

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي :  الشريط.

ابن  سفيان   : الشخ�سي  اإلسم 

عبد العزيز وأمه تورية بنت الحسين 

بفاس    998 ماي    6 املولود بتاريخ 

بالد    7 بلوك    3 بالرقم  الساكن 

حكم  فاس،  الورد  سهب  الصقلية 

من   2121 ديسلبف    1 بتاريخ  عليه 

من  بفاس  الجنا0ات  غرفة  طرف 

أآل  املنسوب إليه ومعاقبته بسنتين 

)12) حبسا موقوف التنفيذ وتحليله 

الصائر  واإلآبار في األدنى.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط
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محكلة االستئناف بفاس

ملف آنائي

رقم 93 / 2121/2619

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي :  عبادي ؛

ابن  أ0وب،   : الشخ�سي  اإلسم 

وأمه حكيلة بنت عبد  عبد السالم، 

فبفا0ر   25 بتاريخ  املولود  السالم، 

  8 بالرقم  الساكن  بفاس،   2112

الجنانات،  الشامي،  آنان   7 زنقة 

ديسلبف   3 حكم عليه بتاريخ  فاس، 

الجنا0ات  غرفة  طرف  من   ،2121

إليه  املنسوب  أآل  من  بفاس 

حسبا نافذا   (12( ومعاقبته بسنتين 

وتحليله الصائر واإلآبار في األدنى.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

143
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محكلة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف آنائي استئنافي رقم 

21 9/26 2/23

االسم العائلي : لعريف.

مزداد  أنس.   : الشخ�سي  االسم 

سنة 986  بفاس

ابن : لحسن بن محلد

وأمه : لطيفة بنت محلد.

الساكن : رقم 83  الجهة السفلى 

عين قادوس فاس.

حكم عليه بتاريخ 2  مارس 9 21 

من طرف غرفة الجنا0ات االستئنافية 

بفاس علينا انتهائيا وغيابيا.

السرقة  آنا0ة   : أآل  من 

وانعدام  ناقلة  باستعلال  املوصوفة 

التأمين.

في الشكل : قبول االستئناف.

القرار  تأ0يد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بتاريخ املحكلة  بهذه   الجنا0ات 

 921 رقم  تحت   2118 نوفلبف   8

 21 8/26 1/365 رقم  امللف  في 

أنس  املتهم  »مؤاجذ7   : بـ  القا�سي 

وبلعاقبته  إليه  نسب  بلا  لعريف 

مع  نافذا،  حسبا  اثنتين  بسنتين 

الف  قدرها  نافذ7  غرامة  إضافة 

لفائد7  مرات  أربع  ومثلها  درهم 

السيف  حوادث  ضلان  صندوق 

وبلصادر7 السيار7 املحجوز7 لفائد7 

الصائر  املتهلين  وتحليل  الدولة». 

تضامنا واإلآبار في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 
العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بللخص 
الحكم.

الرسلية  الجريد7  في  وبنشره 
بلسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آجر مسكن 
لللتهم.

144

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك املاء

 املؤسسات املضر7 والغيف املالئلة
 أو الخطيف7 من الدرآة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 
واملضار
إعالن

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  واحد  شهر  مدته  واملضار 
بلكاتب  فبفا0ر  212    5 من  ابتداء 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  آلاعة 
الطلب  على  بناء  وذلك  الجد0د7، 
أفريقيا  شركة  طرف  من  املقدم 
SMDC الكائن مقرها االآتلاعي زنقة 
 2575 ابن الونان عين السبع ص ب 
طلب  قصد  وذلك  البيضاء،  الدار 
التفجيص من أآل تغييف مع توسيع 
وإنجاز  املحروقات  تخزين  مستودع 
ناقلين    2 و    1 فئة  من  أنبوبين 
القروية  بالجلاعة  البتفولية  لللواد 

موالي عبد هللا، إقليم الجد0د7.
هذا ويوآد ملف البحث بلكاتب 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  آلاعة 
حيث 0لكن االطالع عليه  الجد0د7، 
أوقات  وذلك جالل  يهله األمر،  ملن 

العلل اإلداري.
88

وزار7 التجهيز والنقل واللوآستيك
مد0رية املوانئ وامللك العلومي البحري

تحد0د امللك العام البحري  

إعالن عن إآراء بحث علومي
التجهيــز  وزيــر  قــرار 
رقــم  واللوآســتيك  والنقــل 
بتاريــخ   6GDPC/37/677/82/2 :
8  0نا0ــر  212 الــذي ســيجرى ابتــداء 
مــن7 فبفا0ــر  212 إلــى غا0ــة 5 مــارس 
بحــث علومــي بشــأن مشــروع   212 
تحد0ــد  امللــك العلومــي املينائــي ملينــاء 
إمســوان مــن الوتــد رقــم b1 إلــى الوتــد 
ملينــاء  التفابيــة  بالجلاعــة   B51 رقــم 
إداوتنــان. أكاد0ــر  علالــة  إمســوان، 

وقــد وضــع امللــف البحــث العلومــي 
بلكاتــب قيــاد7 تامــري، علالــة أكاد0ــر 
لتلقــي  واحــد  شــهر  ملــد7  إداوتنــان 
يهلهــم  مــن  وتصريحــات  مالحظــات 

األمــر  .
145

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 
ح.ج/83  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
0نا0ر  212    5 بتاريخ   212 /
سيجري بالعقار املسمى الحسنية 27 
   7 /7391 ذي الرسم العقاري عدد 
كندر  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 
إقليم  دائر7 صفرو،  اجيار،  سيدي 
فبفا0ر    2 تاريخ  من  ابتداء  صفرو 
 212 إلى غا0ة 22 فبفا0ر  212 بحث 
علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 
ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 
السيد7  لفائد7  هكتارا   3 مساحة 
لبطاقة  الحامل)7)،  ادريس  الشرع 

.C 63 21 التعريف الوطنية
9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 
ح.ج/69  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
0نا0ر  212    3 بتاريخ   212 /
 5 مرزوقة  املسمى  بالعقار  سيجري 
   7 /3683 ذي الرسم العقاري عدد 
راس  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 
صفرو  إقليم  املنزل،  دائر7  تابود7، 
إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 
علني  بحث  فبفا0ر  212    8 غا0ة 
بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 
مساحة 5 هكتارات لفائد7 السيد)7) 
لبطاقة  الحامل)7)،  ادريس  الراوي 

.C72917 التعريف الوطنية
10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

ح.ج/68  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

0نا0ر  212    3 بتاريخ   212 /

ملواني    املسمى  بالعقار  سيجري 

ذي الرسم العقاري عدد 227  /67   

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

صفرو  إقليم  املنزل،  دائر7  نعلان، 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث  فبفا0ر  212    8 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 

مساحة 5 هكتارات لفائد7 السيد)7) 

لبطاقة  الحامل)7)،  هشام  بوزملاط 

.D697267 التعريف الوطنية

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج

0نا0ر  212    3 بتاريخ   212 /67

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهاد7  ذي  عراط    

بالجلاعة  املتواآد   15/53213

من  ابتداء  إقليم  دائر7،  التفابية، 

غا0ة إلى  فبفا0ر  212   8  تاريخ 

 8  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

االستعلاالت  أآل  من  منه  املاء 

املنزلية وارواء املاشية وسقي مساحة 

الفالوي  السيد  لفائد7  هكتارات   7

التعريف  لبطاقة  الحامل  نعيلة 

.D539279 الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

0نا0ر    3 بتاريخ   212 /57 ح.ج   

املسمى  بالعقار  سيجري   212 

بورماد ذي  عقد شراء عدد 598 ص 

املتواآد بالجلاعة التفابية بني   371

إقليم  دائر7 قرية بامحلد،  سنوس، 

فبفا0ر   8 تاريخ  من  ابتداء  تاونات 

فبفا0ر  212    8 غا0ة  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

من  منه،  املاء  وآلب  بئف  بإنجاز 

هكتارات    .31 مساحة  سقي  أآل 

محلد لكواح ومن  لفائد7 السيد)7) 

التعريف  لبطاقة  الحامل)7)،  معه 

.C 2112  الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

ح.ج/56  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

0نا0ر  212    3 بتاريخ   212 /

الركبة  املسمى  بالعقار  سيجري 

عدد  امللكية  شهاد7  ذي  العليلة 

بالجلاعة  املتواآد    6/51111

دائر7 تيفلت،  التفابية مقام الطلبة، 

 8 إقليم الخليسات ابتداء من تاريخ 

فبفا0ر  212 إلى غا0ة 8  فبفا0ر  212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

من  منه،  املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات   2 مساحة  سقي  أآل 

الرحالي  موساوي  السيد)7)  لفائد7 

ادريس ومن معه الحامل)7)، لبطاقة 

.A267977 التعريف الوطنية

14
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    3 بتاريخ  ح.ج/71/ 212 

املسمى  بالعقار  سيجري   212 

تفروين تفلوين تفروت ذي عقد شراء 

املتواآد    78 ضلن بعدد  1  ص 

بالجلاعة التفابية كندر سيدي اجيار، 

ابتداء  صفرو  إقليم  صفرو،  دائر7 

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8 تاريخ  من 

8  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

السيد)7)  لفائد7  هكتارات   3.9792

لبطاقة  بوشو املصطفى الحامل)7)، 

.CB79129 التعريف الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    5 بتاريخ  ح.ج/2121/88 

العقار  على  سيجري  الذي   212 

مكرر ذي شهاد7  املسمى الرهبان   

املتواآد   59/ 965 بعدد  امللكية 

دائر7  والل،  ا0ت  التفابية  بالجلاعة 

ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غا0ة  فبفا0ر  212    2 من تاريخ 

22 فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

 5 من أآل سقي مساحة  منه،  املاء 

كعواش  السيد)7)  لفائد7  هكتارات 

لبطاقة التعريف  بشرى الحامل)7)، 

.D359678 الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    5 بتاريخ  ح.ج/87/ 212 

العقار  على  سيجري  الذي   212 

امللكية  شهاد7  ذي  وغنو    املسمى 

املتواآد بالجلاعة   57/36 7 بعدد 

دائر7 أزرو،  التفابية سيدي املخفي، 

  2 تاريخ  من  ابتداء  افران،  إقليم 

فبفا0ر  212 إلى غا0ة 22 فبفا0ر  212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعلال 

السيد)7)  لفائد7  هكتارات   2.7 91

لبطاقة  الحامل)7)،  علر  االكرمين 

.D313197 التعريف الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

  5 بتاريخ  ح.ج/2121/85 

على  سيجري  الذي  0نا0ر  212 

طرانسيفلني  املسمى  العقار 

TRANSYLVANIE ذي شهاد7 امللكية 

املتواآد بالجلاعة   K/ 2997 بعدد 

دائر7 عين عرمة،  التفابيةا0ت والل، 

  2 من تاريخ  ابتداء  إقليم مكناس، 

فبفا0ر  212 إلى غا0ة 22 فبفا0ر  212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

 5 مساحة  وسقي  املنزلي  االستعلال 

ارا0نت  السيد)7)  لفائد7  هكتارات 

عثلان الحامل)7)، لبطاقة التعريف 

.PZ844303 الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    5 بتاريخ  ح.ج/2121/87 

العقار  على  سيجري  الذي   212 

ذي  اوروش  لحسن  بالد  املسمى 

أكتوبر    5 بتاريخ  حرر  كراء  عقد 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   2121

عرمة،  عين  دائر7  الجلعة،  عين 

  2 من تاريخ  ابتداء  إقليم مكناس، 

فبفا0ر   22 غا0ة  إلى  فبفا0ر  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه، من أآل سقي مساحة 7.1825 

مون  السيد)7)  لفائد7  هكتارات 

لبطاقة التعريف  0ونس الحامل)7)، 

.D561583 الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج  8/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»تيشاو اويسوم»  على العقار املسمى 

ذي شهاد7 إدارية عدد 97 وتنازل عن 

حق التصرف في قطعة أرضية محرر 

املتواآد   21 7 فبفا0ر    7 بتاريخ 

الشكاك  عين  التفابية  بالجلاعة 

صفرو  إقليم  كندر  إ0لزار  دائر7 

إلى  2  فبفا0ر  212  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث  فبفا0ر  212   22 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد0ن  لفائد7  هكتار   27 مساحة 

بوشتى امزيني وماآد امزيني الحاملين 

C682935 لبطاقة التعريف الوطنية 

.C51816  و 

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 77/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»موليلي»  املسلا7  العقارات  على 

عدد  العقاري  الرسم  موضوع 

67/27699 ذي عقد كراء ض بعدد 

وموضوع الرسم العقاري عدد   792

67/27699 ذي عقد كراء بالد فالحية 

مصادق عليه بتاريخ 9 نوفلبف 2121 

وذي شهاد7 امللكية عدد 67/21357 

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

اوجلفن دائر7 أكوراي إقليم الحاآب 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث  فبفا0ر  212    7 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 2,70 هكتارات لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  بوشكر  بنسالم 

.D537273 التعريف الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 75/ 212

الذي سيجرى  0نا0ر  212    8 بتاريخ 

احلاد  »ا0ت  املسمى  العقار  على 

عدد  امللكية  شهاد7  ذي   «6 اوعلي 

بالجلاعة  املتواآد   15/7197 

التفابية عين عرمة دائر7 عين عرمة 

 5 تاريخ  من  ابتداء  مكناس  إقليم 

فبفا0ر  212 إلى غا0ة 5  فبفا0ر  212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

سقي مساحة 4,88 هكتارات لفائد7 

السيد اكنوش محلد الحامل لبطاقة 

.D523252 التعريف الوطنية

22



عدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212)الجريدة الرسمية   2696

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    2 بتاريخ   212 /7 67 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   212 

ذي الرسم   «275 »التضامن  املسمى 

13828 /69 املتواآد  العقاري عدد 

الشقف  عين  التفابية  بالجلاعة 

موالي  إقليم  الشقف  عين  باشوية 

فبفا0ر   8 تاريخ  من  ابتداء  يعقوب 

فبفا0ر  212    7 غا0ة  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

السيد0ن  لفائد7  املنزلي  االستعلال 

منصور سعاد والوردي عبد الواحد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.DA2 837 و AB236621

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج  5/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212 الذي سيجرى 

ديس  »واد  املسمى  العقار  على 

ض  وحياز7  تصرف  ذي  بومهدي» 

بعدد 7   ص 75 املتواآد بالجلاعة 

التفابية كلدمان دائر7 تاز7 إقليم تاز7 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

فبفا0ر  212 بحث علني في    7 غا0ة 

شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقب 

وآلب املاء منه من أآل سقي مساحة 

السيد  لفائد7  هكتارات   4,9471

لبطاقة  الحامل  بلقاسم  البيوسفي 

.Z434789 التعريف الوطنية

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 79/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212 الذي سيجرى 

 «5 عالل  »بالد  املسمى  العقار  على 

 F/25779 ذي الرسم العقاري عدد 

عين  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

قنصر7 دائر7 أوالد آامع ملطة إقليم 

 8 تاريخ  من  ابتداء  يعقوب  موالي 

فبفا0ر    7 غا0ة  إلى  فبفا0ر  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل االستعلال املنزلي وإرواء 

هكتارات    1 املاشية وسقي مساحة 

الرحيم  عبد  مهاوش  السيد  لفائد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C567866

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 78/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212 الذي سيجرى 

ذي  »البفكة»  املسمى  العقار  على 

 282 ص   232 بعدد  ض  ملكية 

ا0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

تاز7  إقليم  تاهلة  دائر7  سغروشن 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

فبفا0ر  212 بحث علني في    7 غا0ة 

شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقب 

منه من أآل االستعلال  وآلب املاء 

املاشية سقي مساحة  وإرواء  املنزلي 

10,9546 هكتارات لفائد7 السيد0ن 

 عطاف علار وحليد عطاف الحاملين

 CB293219 لبطاقة التعريف الوطني

.Z66284 و

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 51/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»محطاط  »  املسمى  العقار  على 

 15/512 2 ذي شهاد7 امللكية عدد 

سيدي  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

أحواز  دائر7  الكيفان  مول  سليلان 

من  ابتداء  مكناس  إقليم  مكناس 

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212  فاتح  تاريخ 

بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   8

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

 5 أآل سقي مساحة  منه من  املاء 

البعكاوي  السيد7  لفائد7  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  فاطلة 

.D6 853 الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 57/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

الجلل»  »عنق  املسمى  العقار  على 

 67/21925 ذي شهاد7 امللكية عدد 

ا0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

أوجلفن دائر7 اكوراي إقليم الحاآب 

إلى  فبفا0ر  212   5 من تاريخ  ابتداء 

فبفا0ر  212 بحث علني في    5 غا0ة 

بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن 

وآلب املاء منه من أآل سقي مساحة 

بنقطا  السيد  لفائد7  هكتارات   5

التعريف لبطاقة  الحامل   هشام 

.D525136 الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 53/ 212

بتاريخ 2  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »الحلري»  املسمى  العقار  على 

املتواآد   269 رقم  إدارية  شهاد7 

دائر7  مجاط  التفابية  بالجلاعة 

ابتداء  أحواز مكناس إقليم مكناس 

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   5 تاريخ  من 

5  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء 

السيد0ن  لفائد7  هكتارات   2,4713

الحليد   محلد غودان والدهم عبد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.D77577 و D778386

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 2121/52

بتاريخ 2  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

على العقار املسمى عقار آلاعي ذي 

ملف رقم   21/387 ا0جار رقم  عقد 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد    5788

إقليم  عرمة  عين  دائر7  عرمة  عين 

فبفا0ر   5 تاريخ  من  ابتداء  مكناس 

فبفا0ر  212    5 غا0ة  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

منه من أآل  املاء  بئف وآلب  بإنجاز 

لفائد7  هكتارات   5 مساحة  سقي 

 NABTAT AL BARAKA SARL شركة

في شخص ملثلها القانوني.

30
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 77/ 212

بتاريخ 7  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»الحسين  » ذي  على العقار املسمى 

 67/ 8687 عدد  العقاري  الرسم 

اقدار  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

دائر7 الحاآب إقليم الحاآب ابتداء 

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8 تاريخ  من 

8  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء 

جشاب  السيد  لفائد7  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.D  3696 الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 59/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

على العقار املسمى »املحلد0ة 5» ذي 

 7 /27 11 عدد  العقاري  الرسم 

اغبالو  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

صفرو  إقليم  صفرو  دائر7  اقورار 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

فبفا0ر  212 بحث علني في    8 غا0ة 

شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقب 

وآلب املاء منه من أآل سقي مساحة 

عبد  السيد0ن  لفائد7  هكتارات   5

عيساوي  وعزيز  عبد هللا  ابن  العلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.K 722 1 ورقم A 72775

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 62/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي   «3 »بوعبيد  على العقار املسمى 

 5/ 51636 عدد  العقاري  الرسم 

سيدي  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

احواز  دائر7  الكيفان  مول  سليلان 

من  ابتداء  مكناس  إقليم  مكناس 

  8 غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  فبفا0ر  212 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

 2 أآل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكتارات لفائد7 السيد0ن زاكية نور 

سرعيني واكشض عبد هللا الحاملين 

 M63    لبطاقة التعريف الوطنية

.A79887 ورقم

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج  7/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

تيفلت»  »واد  املسمى  العقار  على 

 259 ص  بعدد  27  ض  ذي شراء 

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

بويحيى الحجامة دائر7 تيفلت إقليم 

الخليسات ابتداء من تاريخ 8 فبفا0ر 

 212 إلى غا0ة 8  فبفا0ر  212 بحث 

علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 0,6613 هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  حجي  الغفور  عبد 

.AB28638 التعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 72/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»فدان بويضان»  على العقار املسمى 

 293 بعدد  ض  بنظيف  مخارآة  ذي 

املتواآد بالجلاعة التفابية  ص  39 

إقليم  الخليسات  دائر7  الكنزر7 

الخليسات ابتداء من تاريخ 8 فبفا0ر 

 212 إلى غا0ة 8  فبفا0ر  212 بحث 

التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بحفر 3 آبار وآلب املاء منهم من أآل 

لفائد7  هكتار   12,60 مساحة  سقي 

السيد بنعقى احلد الحامل لبطاقة 

.X867   التعريف الوطنية

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 55/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»محلد0ة  »  املسمى  العقار  على 

 7 /57883 ذي شهاد7 امللكية عدد 

اغبالو  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

صفرو  إقليم  صفرو  دائر7  اقورار 

إلى  فبفا0ر  212   8 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث  فبفا0ر  212    8 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 3,3561 هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  حسن  الزهواني 

.C 59362 التعريف الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 66/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»لعبار امهاوش»  العقار املسمى  على 

ص   268 بعدد  ض  عقد شراء  ذي 

6 7 املتواآد بالجلاعة التفابية ا0ت 

كندر  ا0لوزار  دائر7  لجروف  السبع 

إقليم صفرو ابتداء من تاريخ 8 فبفا0ر 

 212 إلى غا0ة 8  فبفا0ر  212 بحث 

التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

املاشية  وإرواء  املنزلي  االستعلال 

لفائد7  هكتارات   2 مساحة  وسقي 

لبطاقة  الحامل  كوثر  عجور  السيد 

.C937 28 التعريف الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 58/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي »الجزير7»  املسمى  العقار   على 

 عقد الرسم العقاري عدد 8683 /57

عين  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

اللوح دائر7 أزرو إقليم افران ابتداء 

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8 تاريخ  من 

8  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة سقي  أآل  من  منه   املاء 

امهوش  السيد  لفائد7  هكتارات   2

التعريف  لبطاقة  الحامل  محلد 

.I377882 الوطنية

38
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 2121/67

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

اغربيين  »اغبالو  املسمى  العقار  على 

بنظيف0ن  شراء  عقد  ذي  وتغرمين» 

262 وعقد شراء  337 ص  ض بعدد 

واآب ض بعدد 336 ص   7 وعقد 

شراء ض 6 ص 6 املتواآد بالجلاعة 

إقليم  أزرو  دائر7  تكريكر7  التفابية 

افران ابتداء من تاريخ 8 فبفا0ر  212 

8  فبفا0ر  212 بحث علني  إلى غا0ة 

في شأن مشروع التفجيص بإنجاز بئف 

وآلب املاء منه من أآل الشرب وإرواء 

حيزون السيد0ن  لفائد7   املاشية 

الحاملين  حيزون  وبناصر  اسعيد 

 DA76398 لبطاقة التعريف الوطنية

.DA 8763 و

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 92/ 212

بتاريخ 8  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ا0ت  »تيشوت  املسمى  العقار  على 

 علار» ذي شهاد7 االستغالل رقم  9

املتواآد   2121 نوفلبف    2 بتاريخ 

بالجلاعة التفابية عين الشكاك دائر7 

ابتداء  إقليم صفرو  إ0لوزارى كندر 

إلى غا0ة  فبفا0ر  212    2 من تاريخ 

22 فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

املاء منه من أآل سقي مساحة 3,48 

هكتار لفائد7 السيد بورزيقات بوشتى 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C227373

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 2121/93

بتاريخ 8  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »الرحلة»  املسمى  العقار  على 

 15/  7379 عدد  امللكية  شهاد7 

سيدي  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

احواز  دائر7  الكيفان  مول  سليلان 

من  ابتداء  مكناس  إقليم  مكناس 

 22 إلى غا0ة  فبفا0ر  212    2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  فبفا0ر  212 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

املاء منه من أآل سقي مساحة 4,99 

الدوائري  السيد  لفائد7  هكتارات 

عبد الغاني الحامل لبطاقة التعريف 

.D 7158  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 91/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي   «2 »حضري  على العقار املسمى 

 7 /29325 عدد  العقاري  الرسم 

سيدي  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

0وسف بن احلد دائر7 صفرو إقليم 

فبفا0ر    2 تاريخ  من  ابتداء  صفرو 

 212 إلى غا0ة 22 فبفا0ر  212 بحث 

علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

لفائد7  هكتارات   5,6615 مساحة 

السيد اليو�سي عزيز الحامل لبطاقة 

.CB 29 8 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج  9/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»حلادوش  »  املسمى  العقار  على 

 67/ 9172 ذي شهاد7 امللكية عدد 

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

نعلان دائر7 الحاآب إقليم الحاآب 

إلى  2  فبفا0ر  212  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث  فبفا0ر  212   22 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد  لفائد7  هكتارات   5 مساحة 

اوبيه 0ونس الحامل لبطاقة التعريف 

.D75322  الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 89/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »حضري»  املسمى  العقار  على 

املتواآد    79 عقد ملكية ض بعدد 

0وسف  سيدي  التفابية  بالجلاعة 

بن احلد دائر7 صفرو إقليم صفرو 

إلى  2  فبفا0ر  212  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث  فبفا0ر  212   22 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 3,8357 هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  ميلون  اليو�سي 

.C 65996 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 81/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »سليلان  »  على العقار املسمى 

 67/ 1767 عدد  العقاري  الرسم 

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

نعلان دائر7 الحاآب إقليم الحاآب 

إلى  2  فبفا0ر  212  ابتداء من تاريخ 

فبفا0ر  212 بحث علني في   22 غا0ة 

شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقب 

منه من أآل االستعلال  وآلب املاء 

 0,9030 مساحة  وسقي  املنزلي 

عاليم  وفاء  السيد0ن  لفائد7  هكتار 

لبطاقة  الحاملين  الجغم  وتوفيق 

ورقم   D365175 التعريف الوطنية 

.D365757

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 61/ 212

بتاريخ 3  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

عيون»  »سبع  املسمى  العقار  على 

موضوع ملكية ض بعدد 276 ص 227 

ذي رسم كراء أرض فالحية ض بعدد 

بالجلاعة  املتواآد   252 ص   239

دائر7  املصدر  عالل  سيدي  التفابية 

 الخليسات إقليم الخليسات ابتداء

غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8 تاريخ  من 

8  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء 

السيد  لفائد7  هكتارات   3,9540

لبطاقة  الحامل  عزيز  عتفو�سي 

.X 97737 التعريف الوطنية

46
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 2121/75

بتاريخ 7  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »بوشابل»  املسمى  العقار  على 

املتواآد  عدد  36  /57  مطلب 

بالجلاعة التفابية بوشابل دائر7 قرية 

با محلد إقليم تاونات ابتداء من تاريخ 

فبفا0ر    8 غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

منه  التفجيص بإنجاز بئف وآلب املاء 

 2,1081 مساحة  سقي  أآل  من 

هكتار لفائد7 السيد اقريوش ابراهيم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C788671

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 2121/77

بتاريخ 7  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

ذي  »الصكيعة»  على العقار املسمى 

 395 بعدد  ض  ملكية  ثبوت  عقد 

ض  شراء  عقود  ذي  وبوتسرفين 

بعدد 67 و 78 و 597 و 97 املتواآد 

دائر7  افران  واد  التفابية  بالجلاعة 

تاريخ  من  ابتداء  إفران  إقليم  أزرو 

فبفا0ر    8 غا0ة  إلى  فبفا0ر  212   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

منه  التفجيص بإنجاز بئف وآلب املاء 

هكتار   4,99 من أآل سقي مساحة 

اسلاعيل  علاري  السيد  لفائد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA 167 

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 86/ 212

بتاريخ 5  0نا0ر  212  الذي سيجرى 

»بن عامر  - »  على العقار املسمى 

ذي الرسم العقاري عدد 67/22959 

آ0ت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

حرز هللا دائر7 عين تاوآدات إقليم 

فبفا0ر    2 من تاريخ  الحاآب ابتداء 

فبفا0ر  212   22 غا0ة  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

منه من أآل  املاء  بئف وآلب  بإنجاز 

سقي مساحة 2 هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  مراد  بوحلامة 

.GK79862 التعريف الوطنية

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مد0ر7 وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 5 / 212

الذي سيجرى  0نا0ر  212    5 بتاريخ 

على العقار الجلاعي بالرسم العقاري 

 29 اإلداري  التحد0د   31/37766

دوار  مزارع  املسمى  باملكان  سابقا 

للجلاعة  التابع  السفليين  اعليف7 

شهاد7  ذي  الشبانات    الساللية 

االستغالل عدد 238 بتاريخ 8 ديسلبف 

2121 املتواآد بالجلاعة التفابية بيف 

الطالب قياد7 تكنة بيف الطالب دائر7 

الشرارد7 إقليم سيدي قاسم ابتداء 

غا0ة  إلى  0نا0ر  212   29 تاريخ  من 

1  فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

املاء منه من أآل سقي مساحة 3,50 

اللطيف  عبد  السيد  لفائد7  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الخو 

.GK9857 الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
6 / 212 بتاريخ 5 0نا0ر  212 الذي 
سيجرى على العقار الجلاعي بالرسم 
التحد0د   31/377666 العقاري 
املسمى  باملكان  سابقا   29 اإلداري 
شهاد7  ذي  بنخيل  أوالد  دوار  مزارع 
االستغالل رقم 239 بتاريخ 8 ديسلبف 
التفابية  بالجلاعة  املتواآد   2121
قياد7 تكنة بيف الطالب،  بيف الطالب، 
دائر7 الشرارد7، إقليم سيدي قاسم، 
إلى  0نا0ر  212   29 من تاريخ  ابتداء 
علني  بحث  فبفا0ر  212    1 غا0ة 
بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 
هكتارا لفائد7 السيد   3.51 مساحة 
لبطاقة  الحامل  الخو  اللطيف  عبد 

.GK 9857 التعريف الوطنية رقم
51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
7 / 212 بتاريخ 5 0نا0ر  212 الذي 
سيجرى على العقار الجلاعي بالرسم 
التحد0د   31/37766 العقاري 
املسمى  باملكان  سابقا   29 اإلداري 
السفليين  اعليف7  أوالد  دوار  مزارع 
التابع للجلاعة الساللية الشبانات   
ذي شهاد7 االستغالل رقم 237 بتاريخ 
2121 املتواآد بالجلاعة  8 ديسلبف 
قياد7 تكنة بيف  التفابية بيف الطالب، 
إقليم  الشرارد7،  دائر7  الطالب، 
 29 تاريخ  من  ابتداء  سيدي قاسم، 
0نا0ر  212 إلى غا0ة 1  فبفا0ر  212 
بحث علني في شأن مشروع التفجيص 
بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 
لفائد7  هكتارات   7 مساحة  سقي 
الحامل  الخو  اللطيف  عبد  السيد 
 GK رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.9857
52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
8 / 212 بتاريخ 5 0نا0ر  212 الذي 
رقم  األرضية  القطعة  على  سيجرى 
97 سابقا الكائنة بلوالي   36 حاليا 
بوسلهام التابعة مللك الدولة رقم 532 
حضري ذات عقد استخالف بتاريخ 
شهاد7  وذت   21 9 أغسطس   31
بتاريخ  سكنى  زينة  وتسليم  تفويت 
بالجلاعة  املتواآد   21 9 ماي   2 
التفابية موالي بوسلهام، قياد7 موالي 
إقليم  لالميلونة،  دائر7  بوسهام، 
0نا0ر   29 ابتداء من تاريخ  القنيطر7، 
فبفا0ر  212    1 غا0ة  إلى   212 
بحث علني في شأن مشروع التفجيص 
بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 
  1.112 سقي حد0قة املنزل مساحتها 
فؤاد  املشوك  السيد  لفائد7  هكتار 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB 6  8  رقم
53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
0نا0ر  212   7 بتاريخ   212 / 2
الذي سيجرى على القطعة الفالحية 
العال  الزراعي  اإلصالح  تعاونية  من 
12 ذات شهاد7 املكتب الجهوي  رقم 
 732 للغرب رقم  الفالحي  لالستثلار 
املتواآد   2121 ديسلبف    7 بتاريخ 
قياد7  اشبانات،  التفابية  بالجلاعة 
زيرار7، دائر7 الشرارد7، إقليم سيدي 
0نا0ر   31 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 
فبفا0ر  212    1 غا0ة  إلى   212 
بحث علني في شأن مشروع التفجيص 
بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 
سقي مساحة 7.8735  هكتارا لفائد7 
معه  ومن  بياض  بوشعيب  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK 27739 رقم
54
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

0نا0ر  212   7 بتاريخ   2121/3968

الجلاعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املسمى  باملكان  الخلالشة  املدعو 

الخلالشة التابع للجلاعة الساللية 

بالجلاعة  املتواآد  الخلالشة 

التفابية ارميالت، قياد7 مختار، دائر7 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  بهت، 

غا0ة  إلى  0نا0ر  212   25 تاريخ  من 

بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   5

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

5 2.85  هكتارا لفائد7 السيد قاسم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املكريفي 

.GN 729 7 الوطنية رقم

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر   6 بتاريخ  ح.ج/22/ 212 

امللك  على  سيجري  الذي   212 

املطلب  ذي  محجوبة  دار  املسمى 

الجد0د7  بسال  الكائن   58/59 رقم 

بالجلاعة  املتواآد  زردال  مزارع 

قياد7   القنادل،  ابي  سيدي  التفابية 

باشوية سيدي  سيدي ابي القنادل، 

ابتداء  سال،  إقليم  القنادل،  ابي 

غا0ة إلى  0نا0ر  212   26 تاريخ   من 

بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   5

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

املاء منه، من أآل االستعلال املنزلي 

 1,80 املاشية وسقي مساحة  وإرواء 

هكتار لفائد7 السيد حليد جربوش 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB 991  رقم

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر  212   7 بتاريخ  ح.ج/7/ 212 

املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 

سيد القبلي ذي الرسم العقاري رقم 

R/ 8358 املتواآد بالجلاعة التفابية 

ازغار أوالد  قياد7   أوالد بن حلادي، 

دائر7 سيدي سليلان،  بن حلادي، 

ابتداء  سليلان،  سيدي  إقليم 

غا0ة إلى  0نا0ر  212   25 تاريخ   من 

بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   5

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

الخطاب  السيد  لفائد7  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  محلد 

.G23591 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر   7 بتاريخ  ح.ج/3/ 212 

امللك  على  سيجري  الذي   212 

ذي  حلري   فرشاش  املسمى 

 H/73  رقم العقاري  الرسم 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

سليلان،  سيدي  دائر7  بومعيز،  

ابتداء  سليلان،  سيدي  إقليم 

غا0ة إلى  0نا0ر  212   25 تاريخ   من 

بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   5

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

احلد  السيد  لفائد7  هكتارات   67 

البوحاطي الحامل لبطاقة التعريف 

.GA 193 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
0نا0ر   7 بتاريخ  ح.ج/7/ 212 
امللك  على  سيجري  الذي   212 
ذي   V-  97 مهد0ة  املسمى 
  3/99528 رقم  العقاري  الرسم 
مهد0ة،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 
باشوية  اإلدارية  ،  امللحقة 
ابتداء  القنيطر7،  إقليم  مهد0ة، 
غا0ة إلى  0نا0ر  212   25 تاريخ   من 
بحث علني في شأن  فبفا0ر  212   5
مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 
املاء منه، من أآل سقي حد0قة املنزل 
لفائد7  هكتارا   0,0090 مساحتها 
السيد محلد قرمان الحامل لبطاقة 

.SH33786 التعريف الوطنية رقم
59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/63/ 212  رقم 
سيجري  الذي  0نا0ر  212    3
للجلاعتين  املللوك  العقار  على 
ذي  والعبابد7  ثور  بني  السالليتين 
بتاريخ  91 / 9 رقم  إ0جار   عقد 
املتواآد   21 9 نوفلبف   28  
القصيبية،  التفابية  بالجلاعة 
القصيبية،  دائر7  القصيبية،  قياد7 
من  ابتداء  سليلان،  سيدي  إقليم 
غا0ة إلى  فبفا0ر  212    3  تاريخ 
23 فبفا0ر  212 بحث علني في شأن 
أثقاب   6 بإنجاز  التفجيص  مشروع 
سقي  أآل  من  منهم،  املاء  وآلب 
شركة  لفائد7  هكتارا   275 مساحة 
 BLUEBERRY PRODUCTION
SARL AU في شخص ملثلها القانوني 
السيد هشام الشريبي الحامل لبطاقة 

.T61 78 التعريف الوطنية رقم
60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
0نا0ر  212   7 بتاريخ   212 /3  
الذي سيجرى على القطعة الفالحية 
اوالد  األرا�سي  بلنطقة ضم  املسلا7 
جليفة الحلري بالرسم العقاري عدد 
أوالد  دوار  بلزارع  الكائن   R/27387
 299 بلحسين ذي شهاد7 إدارية عدد 
املتواآد   2121 نوفلبف  بتاريخ    
قياد7  بالجلاعة التفابية الخنيشات، 
الخنيشات، دائر7 ورغة، إقليم سيدي 
قاسم ابتداء من تاريخ 5 فبفا0ر  212 
فبفا0ر  212 بحث علني    5 إلى غا0ة 
بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 
منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 
مساحة 3 هكتارات لفائد7 السيد عبد 
هللا الجباري الحامل لبطاقة التعريف 

.G 22837 الوطنية
61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
0نا0ر  212   7 بتاريخ   212 /28 
الذي سيجرى على القطعة الفالحية 
جليفة  اوالد  األرا�سي  ضم  بلنطقة 
العقاري  بالرسم  الحلري  املسلا7 
دوار  بلزارع  الكائن   R/27387 عدد 
أوالد بلحسين ذي شهاد7 إدارية عدد 
298 بتاريخ    نوفلبف 2121 املتواآد 
قياد7  بالجلاعة التفابية الخنيشات، 
الخنيشات، دائر7 ورغة، إقليم سيدي 
قاسم ابتداء من تاريخ 5 فبفا0ر  212 
فبفا0ر  212 بحث علني    5 إلى غا0ة 
في شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقب 
وآلب املاء منه من أآل سقي مساحة 
3 هكتارات لفائد7 السيد أحلد شفيق 
التعريف  لبطاقة  الحامل  آباري 

.G 2 217 الوطنية
62



2701 الجريدة الرسميةعدد 5651 - 27 آلادى امجر7 772  )1  فبفا0ر  212) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

0نا0ر  212   7 بتاريخ   212 /29 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

بامللك املسمى بالد سبو 2 ذي الرسم 

العقاري عدد R/26527 الكائن بدائر7 

اوالد  مختار  قبيلة  بلقصيفي  مشرع 

انصر منطقة ضم  اوالد  دوار  مو�سى 

بالجلاعة  املتواآد  س     األرا�سي 

التفابية صفصاف، قياد7 صفصاف، 

دائر7 الغرب بني مالك، إقليم سيدي 

قاسم ابتداء من تاريخ 5 فبفا0ر  212 

فبفا0ر  212 بحث علني    5 إلى غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 2,3188 هكتارا لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  الهشمي  املصطفى 

.G71121 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

0نا0ر  212    7 بتاريخ   212 /76 

الجلاعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املدعو تدالوي باملكان املسمى الكبار7 

التابع للجلاعة الساللية الكبار7 ذي 

0نا0ر    3 بتاريخ   3 شهاد7 إدارية رقم 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   212 

املكرن، قياد7 املكرن، دائر7 بنلنصور، 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطر7  إقليم 

فبفا0ر   21 إلى غا0ة  فبفا0ر  212    1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

التفجيص بإنجاز ثقب وآلب املاء منه 

من أآل سقي مساحة 2 هكتار لفائد7 

السيد هشام شويطة الحامل لبطاقة 

.G32359  التعريف الوطنية

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

0نا0ر  212    7 بتاريخ   212 /7 77 

الجلاعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املدعو مزارع الزاوية التابع للجلاعة 

إدارية  شهاد7  ذي  الزاوية  الساللية 

 2121 نوفلبف   26 بتاريخ    7 عدد 

موالي  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

بوسلهام،  موالي  قياد7  بوسلهام، 

القنيطر7  إقليم  لالميلونة،  دائر7 

إلى  1  فبفا0ر  212  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث  فبفا0ر  212   21 غا0ة 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

مساحة 0,0930 هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  السو�سي  بوسلهام 

.GB2 785 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0نا0ر    3 بتاريخ  ح.ج/ 6/ 212 

العقار  على  سيجري  الذي   212 

رقم  مطلب  ذي  العوينات  املسمى 

القنيطر7  باحواز  الكائن    3/51 3

ميلود  أوالد  دوار  بنلنصور  قبيلة 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم  بنلنصور،  قياد7  بنلنصور، 

القنيطر7، ابتداء من تاريخ 3  فبفا0ر 

 212 إلى غا0ة 23 فبفا0ر  212 بحث 

التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   3,7010 مساحة  أآل سقي 

لفائد7 السيد احلد العسري الحامل 

.Q97 78 لبطاقة التعريف الوطنية

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
0نا0ر    3 بتاريخ  ح.ج/65/ 212 
العقار  على  سيجري  الذي   212 
السالليتين  للجلاعتين  املللوك 
إ0جار  عقد  ذي  والعبابد7  ثور  بني 
نوفلبف   28 بتاريخ   912/ 9 رقم 
التفابية  بالجلاعة  املتواآد   21 9
دائر7  القصيبية،  قياد7  القصيبية، 
سليلان،  سيدي  إقليم  القصيبية، 
فبفا0ر  212    3 تاريخ  من  ابتداء 
بحث  فبفا0ر  212   23 غا0ة  إلى 
التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 
منهم،  املاء  وآلب  أثقاب   5 بإنجاز 
هكتارا   211 من أآل سقي مساحة 
 STE CIVILE ALLIED لفائد7 شركة 
في شخص   POTATO MOROCCO
هشام  السيد  القانوني  ملثلها 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الشريبي 

.T61 78 الوطنية
67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/39/ 212 بتاريخ 7 0نا0ر  212 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
املسلا7  الفالحية  األرضية  بالقطعة 
النهيف  دوار  بلزارع  والكائنة  الحوارق 
ذات عقد بيع قطعة أرضية فالحية 
أبريل   21   22 بتاريخ  موروثة 
املتواآد بالجلاعة التفابية ملجاعر7، 
قياد7 ملجاعر7، دائر7 الوحد7، إقليم 
فبفا0ر   5 تاريخ  من  ابتداء  وزان، 
فبفا0ر  212    5 غا0ة  إلى   212 
بحث علني في شأن مشروع التفجيص 
بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 
مساحة  وسقي  املنزلي  االستعلال 
محلد  السيد  لفائد7  هكتارا   0,09
التعريف  لبطاقة  الحامل  العطار 

.GM21369 الوطنية
68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
0نا0ر    7 بتاريخ  ح.ج/73/ 212 
القطعة  على  سيجري  الذي   212 
األرضية الجلاعية الكائنة بدوار أوالد 
احلامة املسجلة بالجريد7 الرسلية 
عدد 5252 بتاريخ 31 سبتلبف 2117 
رقم  تحت  الحقوق  بذوي  املتعلقة 
  53 ذات شهاد7 إدارية رقم     32
املتواآد   2121 نوفلبف   27 بتاريخ 
قياد7  زكوطة،  التفابية  بالجلاعة 
إقليم  الشرارد7،  دائر7  زكوطة، 
تاريخ من  ابتداء  قاسم،   سيدي 
فبفا0ر   21 إلى غا0ة  فبفا0ر  212    1
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 
 3,50 مساحة  سقي  أآل  من  منه، 
هكتارا لفائد7 السيد علي بوحلامة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D936277
69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد0ر7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
0نا0ر  212   7 بتاريخ  ح.ج/8/ 212 
املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي     95 مهد0ة 
باملحل  املتواآد    3/99529 رقم 
بالجلاعة  املهد0ة  قصبة  املدعو 
التفابية مهد0ة، باشوية مهد0ة، إقليم 
القنيطر7، ابتداء من بتاريخ 25 0نا0ر 
5 فبفا0ر  212 بحث   212 إلى غا0ة 
التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 
 0,0080 مساحتها  الحد0قة  سقي 
هكتارا لفائد7 السيد7 زينب عزوزي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D37666
70
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