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 ...........................................................BOULANGERIE PATISSERIE DU LAC26 2ر

 ............................................................................................... STE TABATE BTP26 2ر

 ...............................................................................BMH GLOBAL BUSINESS26 2ر

 ...........................................................................ASSAKA ENTREPRISE SARL27 2ر

 ..................................................................................................... SOJERATRAV27 2ر

 .........................................................................GROUPE AYAL ASSURANCE28 2ر

 ........................................................................................... «I.A BÂTIMENTS»  28 2ر

 ................................................................................................VIA DESCANSO28 2ر

 ............................................SOCIETE AL BOURAK DE L›ORIENTAL SARL29 2ر

 ......................................................................................TAMEYOUSS INVEST29 2ر

 ...................................................................................... TISSAGE ESSAOUIRA29 2ر

 ................................................................................ABDOUSSI TRANS SARL2222ر

 ...................................................................................PHARMACIE ECO CITY2222ر

 ........................................................ELECTROMENAGER NEJMA TANGER222ر 

 ...............................................................................................................RIVAGA222ر 

 .......................................................................................................MANEGTRA222ر 

 ..................................................................................... LA VISTA DEL NORTE222ر 
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 .................................................................................................... INSERT COIN2222ر

 ...................................................................................... TNGSTYLE SERVICES2222ر

 ........................................................................................BE CLEAN SERVICES2222ر

 ....................................................................................V2M INFORMATIQUE2ر22ر

 ............................................................................................OPTIC DU PHARE2ر22ر

 .............................................................................................................TraXxion2ر22ر

 ............................................................................. LAFARGE PLACO MAROC2224ر

 .............................................................................................. RIAD EL WARDA2224ر

 ....................................................................................................IMPEX EXTRA2224ر

 ................................................................................ LES PROPRIETIES ABRAJ2225ر

 ....................................................................................... PROMO BENHEDDI2225ر

 ....................................................................................................A.M.Y TRANS2225ر

 ...................................................................................................... CAB EXPERT2225ر

 ................................................................................................... AW TRAVAUX2226ر

 ............................................................................... LAASSABI CONSULTING2226ر

 ...........................................................BAKIRI TRANSPORT AND NEGOCE2226ر

 ...............................................................................................................SOROR2227ر

 ....................................................................................... STE KEY STEEL SARL2227ر

 ..................................................................................................NIGHT ROUTE2227ر

 ....................................................................................................SAAD TOURS2228ر

 ..................................................................................................O.S BUILDING2228ر

 ....................................................................... ITALIA NORD IMMOBILIARE2228ر

 .................................................................................................................SBP2H2229ر

 .................................................................................BOULANGERIE TINMEL2229ر

 ....................................................................... ITALIA NORD IMMOBILIARE2229ر

 ......................................................................................................SECUTRANS2229ر

 .......................................................................................................CITA TRANS2229ر

 ..............................OUMJNIBA DES TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT22ر2ر

 ..............................OUMJNIBA DES TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT22ر2ر

 .....................................................................................................MOUNTAHA22ر2ر

 .................................................................................................... WELLTOWER22ر2ر

 ..............................OUMJNIBA DES TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT22ر2ر

 ................................................................................... GROUPE AMRI NORD2ر2ر 

 ..............................................................................................STE TISSIREMAD2ر2ر 

 ............................................................................DHL LOGISTICS MEDHUB2ر2ر 

 ..............................OUMJNIBA DES TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT2ر2ر 

 ................................................................................... CLINIQUE BELVEDERE22ر2ر

 .................................................................................................................  KUB22ر2ر

 .....................................................................................ALLIANCES AMAJRAR22ر2ر

 ..............................................................HIGHEST PROCESS PROTECTION22ر2ر

 ..............................OUMJNIBA DES TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT2رر2ر

 ............................................................................................... IS BUSINESS ISB2رر2ر

 ..................STE DE CONCEPTION ET REALISATION DES PROJETS sarl2رر2ر

 ................................................................................................................NJELEC2رر2ر

 .......................................................................................................... ELECWAIL24ر2ر

 ........................................................................................TEINTURERIE SABRI24ر2ر

 .....................................................................................ALLIANCES AMAJRAR24ر2ر

 .....................................................................................ALLIANCES AMAJRAR24ر2ر

 ..........................................................................................HANOUVA TRANS24ر2ر

 .......................................................................................................... RAYZIKAF25ر2ر

 ....................................................................................HXF IMPORT EXPORT25ر2ر

 .................................................................................................... SILBA GREEN25ر2ر

 .............................................................PREFAMINE MATERIAUX SARL AU25ر2ر

 ................................................................................ ALL-TECH PATHOLOGIE26ر2ر

 ......................................................................................................... OCCURSO26ر2ر

 .................................................................................................... IC ADVISORS26ر2ر

 ..........................................................SOCIETE IMMOBILIERE ASSAYOUTI26ر2ر

 .............................................................. SOGECLAIR AEROSPACE MAROC27ر2ر

 .....................................................................................NORWAY SERVICES 7ر2ر2ر

 .............................................................................................AFRAH DOUKALI27ر2ر

 ...........................................................................................................GENI-ART28ر2ر

 ..........................................................................................SOMARISS INVEST28ر2ر

 .......................................................................KHETTANE BENMLIH SANTE28ر2ر

 ........................................................................................................DAR LABNI28ر2ر

 .............................................................................................TISGIN TRAVAUX29ر2ر

 .............................................................................................A-Z IMMOBILIER29ر2ر
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 INSTITUT MOGADOR PRIVE POUR LA CONDUITE

 ........................................................................... PROFESSIONNELLE29ر2ر

 .................................................................YOUNG ELECTRICAL ENGINEER29ر2ر

 ..................................................................AUTO COMPLEXE BELLEMSIEH2242ر

 ......................................................................................................OH MY BUN2242ر

 STE MEGA POUR LES RECHERCHES DES EAUX ET DES MINES -

 ..............................................................................SMREM - SARL-AU2242ر

 .............................................................................................. VAZEL PHARMA2242ر

 .....................................................................................MEUBLES SELOUANE224ر 

 ................................................................................................GESTO SERVICE224ر 

 CABINET MALAK DE KINESITHERAPIE ET READAPTATION

 .............................................................................................PHYSIQUE224ر 

 ........................................................................................................TAIB IMO 242ر2ر

 .......................................................................................  STE SETAC GUERCIF2242ر

 ...................................................................................................STE BABAGAZ2242ر

 ..................................................................................... STE MIEL DIAMOND 2ر24ر

 ................................................................................................... INCR SERVICE2ر24ر

 ..............................................................................AMENSO DISTRIBUTION2ر24ر

 ..............................................................................MOUSSAID IMMOBILIER2244ر

244ر2فركو ستي2ي سرفيس........................................................................................... 

 ..............................................................................................DOUNIA SAKAN2244ر

 ...............................................................................................EXTRA HYGIENE2245ر

 .............................................................................................................. K-PRICE2245ر

 .............................................................................................................. KADHIL2245ر

 .................................................................................... L›OLIVERAIE DE CASA2245ر

 ..................................................................................................... ASBN TALFIF2246ر

246ر2بنف ك تع ي2......................................................................................................... 

 ..............................................................................................SIGMA PHARMA2246ر

 ..............................................................................................DOUNIA SAKAN2246ر

 ............................................................................................. MAMODIV SARL2246ر

 ..............................................................................RACHARGAN COMPANY2247ر

 .......................................................................................... YOUSSAM INVEST2247ر

247ر2أمبا ط كس.......................................................................................................... 

 ........................................................................................... BERRICHI ANGAD2248ر

 .....................................................KAMILIA DES TRAVAUX ELECTRIQUES2248ر

 ................................................................................................SOUTH FOODS2248ر

 .............................................................................ZAGHLOUL MED GROUP2248ر

 .................................................................................... L›OLIVERAIE DE CASA2249ر

 ........................................................................................................ Brandegree2249ر

 .................................................................................SERVICES BENI MELLAL2249ر

 ..........ADCC Agricultural Developpment and Construction  company2249ر

 .................................................................MA VOITURE ADMINISTRATIVE2252ر

 ..................................................................... KHALDI EK HAJIMI LISSAKAN2252ر

252ر2كاتو ت دزي............................................................................................................ 

 .....................................................................................STE FILALI4SECURITY225ر 

 ....................................................................................................STE M4 TECH225ر 

 25ر2كريم كوفي هاوس.................................................................................................. 

 ....................................................................................................STE M4 TECH225ر 

 ........................................................................................................ SOFASOUL2252ر

 ............................................................................................................... CHASO2252ر

 .............................................. LES CONSERVERIES MAROCAINES RADIA2252ر

 ...................................................................................................TERRA SOUSS2252ر

 .........................................................................................FRIG AGRI SARL AU2ر25ر

 ............................................................................................. KARRATA TRANS2ر25ر

 ......................................................................................... AMMOAG_PROJET2ر25ر

 ......................................................................................................DIRECTNAD2ر25ر

 ....................................................................................................STE FOECOM2254ر

 ................................................................................ DIAMAND PALACE CAR2254ر

 .................................................................STE OLIVES BELFARAH SARL AU2254ر

 ..............................................................................................................DISPLAT2254ر

 ................................................................................................................SWIDIE2255ر

 .......................................................................................................SARIE CASH2255ر

 ......................................................................................STE PHEBUSOL SARL2255ر

 ......................................................................................................EMMA CALL2256ر

 ....................................................................................................... CALL&CALL2256ر

 ................................................................ CARREFOUR MEDICAL SARL AU2256ر
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 ............... LABORATOIRE DE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS2256ر

 .................................................................................................... LIDYA      257ر2ل ديا

 ..............................................................................................................SMALDI2257ر

 ....................................................................................................... LECOTRAM2257ر

 ..................................................................................................OMAYMA BIO2257ر

 ..................................................................................................OMAYMA BIO2257ر

 ...........................................................................................MORGAN TRAVEL2258ر

 ..............................................................................................................DISCAR 2258ر

 ...................................... 258ر2ج ع ة املخ  ات الحضرية بع الة الدال الب ضاء أففا

 ........................................................................KHADAMATE IMINTANOUT2258ر

 ...........................................STE GREEN AGRO-IRRIGATION MOROCCO2258ر

 ......................................................................................................NOUALI FER2259ر

 ..........................................................................................................PI MOBILE2259ر

 .............................................................................LES DOMAINES NAWRAS2259ر

 .............................................................................................. NAWROUZ CAR2259ر

 .........................................................................................................ABMAXCO2262ر

262ر2أفجدكس كنسلتنغ............................................................................................... 

 ...............................................................................ECOLE AL ANFAL PRIVEE2262ر

 .....................................................................................................H.H.PROPRE2262ر

 ............................................................................................ALIPH VENTURES226ر 

 ....................................................................................................MAGC LEGAL226ر 

 ..........................................................................AGRICULTURE BARGHOUT226ر 

 ..................................................................................................... CASA UNICA2262ر

 .........................................................................................................BLUE LAVA2262ر

 ..............................................GROUPE BENHOUMMAD DISTRIBUTION2262ر

 ..........................................................................................MONARTIL IMMO2ر26ر

ر26ر2إمدزاش................................................................................................................ 

 ......................................................................................... EL HICHO PROMO2ر26ر

 ....................................................................................LAAMOUR AGRICOLE2264ر

 .......................................................................................................FERTECPRO2264ر

265ر2شركة بلغربي للنقل الطرقي ش.م.م..................................................................... 

 ............................................................................LAGHLIMIYINE AGRICOLE2265ر

 .......................................................................DOUKKALA NEO AGRI  DNA2265ر

 .........................................................................................................LARGOU A2265ر

 ..........................................................................................DELI-TOP SARL AU2266ر

 ..................................................................................... GENEORISITE TRANS2266ر

 .......................................................................................SUCCESS PROSPECT2266ر

 .......................................................................INTERNATIONAL DEALER SA2267ر

 ................................................................................ AUTO ECOLE ALHADAF2267ر

 ..........................................................................................PHONE INSTITUTE2267ر

 ......................................................................................TOP - CHAWARMATI2267ر

 .......................................................................................ABI GLOBAL AFRICA2268ر

 .....................................................................................................bati guelmim2268ر

 ......................................................................CENTRE ALPHA STORY PRIVE2268ر

 .......................................................................................... LAFAR STEEL SARL2269ر

 .......................................................................................  PHARMACIE RAMIS2269ر

 .......................................................................JANE AUSTEN CENTER PRIVE2269ر

 ................................................................................................. EVANESCENCE2272ر

 ...............................................................................................ARESMA PRIVÉE2272ر

 ................................................................................................. EVANESCENCE2272ر

 ................................................................................................. EVANESCENCE2272ر

272ر2أبناديس................................................................................................................ 

 ................................................................................................YASS RENT CAR227ر 

 .................................................................................JNANE MAAMOURA 2S227ر 

 ................................................................................................CARLO DESIGN227ر 

272ر2ليبال سرفيس....................................................................................................... 

 ......................................................................OFFICE SOFTEWARE SYSTEM2272ر

 ............................................................................................. HAITAM DISTRO2272ر

 .......................................................................................EVERY DAY MARKET2ر27ر

ر27ر2كنوز طنجة........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................FEDAL F.B2ر27ر

 ...................................................................................................QASSATOURS2274ر

 .............................................................................................................HIBA.HB2274ر

 ............................................................................................................... 2SNMT2275ر

 ..................................................................................................... CARGO FISH2275ر

 .........................................SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA2276ر
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 ........................................................................................... JNANE LMNABHA2276ر

 ..................................................................................... ABMH CONSULTING2276ر

 ............................................................ PROTECTION SOLUTION SERVICE2277ر

 ..........................................................................................AMIA TRANS SARL2277ر

277ر2ألطا كاغديناج...................................................................................................... 

 .....................................................................................MOULIN ARTISANAL2278ر

 ................................................................................ G.E.B MAROC SERVICES2278ر

 ..............................................................................BIENVENUE AU TERROIR2278ر

 ................................................................................................RTM HOLDING2278ر

 ........................................................................................ PEPINIERE KOUYES2279ر

 ......................................................................AMEZOUAR MULTISERVICES2279ر

 ............................................................................................... KRX LOCATION2279ر

 .................................................................................BENESS DISTRIBUTION2282ر

 .........................................................................................................BADINAGE2282ر

 ............................................................................................................RODBATI2282ر

 ............................................................................................................RODBATI228ر 

 ............................................................................................................RODBATI228ر 

 ..................................................................NEW PREFA BATIMENT «N.P.B»228ر 

 .....................................................................................MANARATE EL ATLAS228ر 

 .......................................................................................................... RANOSAL228ر 

 ......................................................................................AL BAYT AL YAMANI 2282ر

 ....................................TRIPLE EXCELLENCE ACADEMY FOR TRAINING2282ر

 .....................................................................................SCREENWORD SARL 2282ر

 .................................................................................... DAJAJ YANIS SARL AU2282ر

 ........................................................................................................CARREMEK2ر28ر

 .........................................................................................................DERKABAT2ر28ر

 ........................................................................................................MCE SPIRIT2284ر

 .........................................................................AFRICA PORTS & AIRPORTS2284ر

 ...................................................................................................... JT CONCEPT2284ر

 ........................................................................................................ VYN ET LUI2284ر

 ............................................................................SKALA STATION SERVICES2285ر

285ر2بويلدينك اففولماس ون سيسط م...................................................................... 

 ....................................................................................................EXTRA PROM2285ر

 .................................................................................... IZORAME GANDOUR2286ر

 ................................................................................. ALBIDAOUI LITTAAMIR2286ر

 ............................................. FRIENDLY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS2286ر

 ..............................................................................................UNITER MAROC2286ر

 ........................................................................... BEN BRAHIM BATIMENT 22287ر

287ر2فاتي تراقل............................................................................................................ 

 ............................................................................. SOCITE MY LITTLE ROME2287ر

 ..........................................................................................M A M LIXUS SARL2288ر

 ........................................................................... SOCIETE BENSASSI TRANS2288ر

 .................................................. INTERNATIONAL GREEN INNOVATION2288ر

 ..............................................................................HEDDOUN IMMOBILIER2288ر

 ...............................................................................ESKADEM GLUTEN FREE2289ر

 ............................................................................................................ IMADOR2289ر

 .................................................................................................MED CULTURE2289ر

 ..................................................................................................MED NEGOCE2289ر

 ........................................................................................................MED VITAL2292ر

 .......................................................................................... CHAMEKH TRANS2292ر

 .......................................................................................... CHAMEKH TRANS2292ر

 .............................................................................................. ste cwcou maroc2292ر

292ر2كواويب بلج وم.................................................................................................... 

 ................................................................................................. LUX LIGHTING229ر 

 .......................................................................................................SANI FOOD229ر 

 ............................................................................. MARCONT STRUCTURES229ر 

 ..............................................................................................................BITMAR229ر 

 ............................................................................COMPTOIR FILALI FRERES2292ر

 .................................................................................................. SYA PLUMBER2292ر

 ...................................................FBH HOSPITALS & MEDICALS CENTERS2292ر

 ........................................ SUSTAINABLE BUILDING AND CONSULTING2ر29ر

 ...........................................................................................................SOFAMEL2ر29ر

 ......................................................................................... DONA BELLISSIMA2ر29ر

ر29ر2غوسون................................................................................................................ 

 ...............................................................................................................sarl 6222294ر

 ...........................................................................................................SM 2 PUP2294ر
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 ...........................................................................TRANSPORT AZEGUEZAW2294ر

 ..................................................................................................... STE S.M FOR2295ر

295ر2أ ف ش ف قوس..................................................................................................... 

 .....................................................................................................KOUNALUM2295ر

 ...............................................................................................................PALBER2296ر

 SOCIETE FERRONNERIE TRADITIONNELLE ET MODERNE SIDI

 .............................................................................................. GHANEM2296ر

 ............................................................................................. ANOUAR METAL2296ر

 SOCIETE FERRONNERIE TRADITIONNELLE ET MODERNE SIDI

 .............................................................................................. GHANEM2296ر

 .............................................................................................. YACOURS PRIVE2296ر

 ............................................................................................................. DOMED2297ر

 .....................................................................................................SOBARYTINE2297ر

 ................................................................................................. BM Réalisation2297ر

 ...................................................................................... SCIENCE NEVER LIES2297ر

 ........................................................................................................... AKTWOR2298ر

 ....................................................................................................... QUALIMAG2298ر

 .......................................................................................... EL FARRICH TOUR2298ر

 .................................................................................................DAR AL IMANE2298ر

 ..........................................................................................................AIR SANIA2299ر

 SOCIETE FERRONNERIE TRADITIONNELLE ET MODERNE SIDI

 .............................................................................................. GHANEM2299ر

 .....................................................................................   Les Jeunes Marbriers2299ر

 ........................................................................................................AM LOOKS222 ر

 ...................................SOCIETE DE CONSTRUCTION GIRONA SARLAU222 ر

 ..............................................................................................................PROSER222 ر

 ....................................................................................................BATA GUARD222 ر

 .........................................STE BEKKHOUCHA MULTI SERVICE SARL AU22 ر 

 .....................................................................................RAA-HIM2222TRADE22 ر 

 ............................................................................................. CM PRDUCTION22 ر 

 ......................................................KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING22 ر 

 .....................................................................................ABCHIR AGRI INVEST222 ر

 ........................................................................................MEDI LIVE SARL AU222 ر

 ..................................................................................... FUTURE TECHNIQUE222 ر

 ...................................................... GROUP AMAQRAN CONSTRUCTION222 ر

 ..............................................................................................JASMINE TOURS2ر2 ر

 ...................................................................................................... TRANSABET2ر2 ر

 ..................................................................................... FUTURE TECHNIQUE2ر2 ر

 ...................................................................LE BON COIN DU CÉRAMIQUE2ر2 ر

 .............................................................................Sté «EXOSTARS» SARL AU224 ر

 ................................................................................... ETABLISSEMENT PRAT224 ر

 .................................................................................................LIGHT PROMO224 ر

 ................................................................................................ FRUIT NEGOCE224 ر

25 ر2شركة ج ل ت ترافو سالل................................................................................... 

 ...........................................................AUTO ECOLE BA BRAHIM SARL AU225 ر

 ....................................................................................ALI EMRANE SARL AU225 ر

 .....................................MADYH POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION226 ر

 ......................................................................................................SAE SERVICE226 ر

 .............................................................................................................SOTFON226 ر

 ......................................................................................................SAE SERVICE226 ر

 ....................................................................................................OPUS MEDIA226 ر

 ............................................................................................. F.A PIECES AUTO227 ر

 .............................................................................................................. FRELUG227 ر

 ...........................................................................O2 PRINT SARL   27 ر2او 2 بغافت

 ........................................STE BUREAU ETUDES TECHNIQUES GUERCIF227 ر

 ...................................................................................... STE AIT FAQUOUSSE228 ر

 .......................................................................... Sté « BF EXPRESS» SARL AU228 ر

 ................................................................................................. STE COFIGUER228 ر

 ............................................................................................................AA FILMS228 ر

 .................................................................................... 29 ر2 ل فة الستي2اد و تصدير

 ...................................................................................................... TRANSABET229 ر

 .........................................................................................FIRST LIFE SARL AU229 ر

 .................................................................................................... KASSADI SPA229 ر

 ......................................................................STE AHMAD MAAMRI S.A.R.L22  ر

 ......................... SOCIETE MAROCAINE INTERMEDIATION MEDICALE22  ر

 ...................................................................................................... TRANSABET22  ر
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 .................................................................................................. CONSTRAGEC22  ر

 ...........................................KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING SARL2ر   

 ...................................................................................................LIT CONFORT2ر   

 ..................................................................................................... AYAB TRANS2ر   

 ...................................................................................................SLIMANE SAFI22  ر

 .................................................................................................TYPSA MAROC22  ر

 .............................................................................................................. FRELUG22  ر

 ........................................................................STATION SERVICES ZERIZER22  ر

 ..........................................................................................MORATIS SARL AU2ر  ر

 ..............................................................................................................ASSILIM2ر  ر

ر  ر2لا إفافت................................................................................................................ 

 .................................................................................GROUP EL ASRI ALLUM24  ر

 .............................................. «societe qoraichi equipement public»Q.E.P24  ر

4  ر2عقد تس ي2 محل تجالي....................................................................................... 

 ...................................................................................................LEADER CASH24  ر

 ........................................................................................TRANS JABAL TARIK25  ر

 ..............................................................AUTO ACCESSOIRES ELBAHAOUI25  ر

 .........................................................................................AFLAWN TRAVAUX25  ر

 ...............................................................................AFRICAN SERVICE PRESS26  ر

 ......................................................................................MAYSSON SERVICES26  ر

 .......................................................REPARATION AGRICOLE OLD ZMAM26  ر

 ......................................................................................................... KHASHAN27  ر

 .............................................................................................GARE DE FEDALA27  ر

 .........................................................................................................STE AMKH27  ر

 ................................................... STE EXPORTATION DE FRUITS EUROPE27  ر

 .........................................................................................................STE STAMS28  ر

 ...................................................................................................Bazem Capital28  ر

 ................................................................................................      «MiMTECH» 28  ر

 .......................................................................... ELGHAZYTRAV  9  ر2الغازي تراف

 ......................................................................................................MADANMO29  ر

 ...............................................................................................ELGHAZYTRAV  29  ر

 ...............................................................................LYCEE ONESIGMA PRIVE29  ر

 ....................................................................................PROMO SOL DE ORO29  ر

 ........................................................................ STE BIO-PHOENIX ZIZ SARL222 ر

 ...................................................................................STE PRIVATO NEGOCE222 ر

 ..........................................................................................................LICOMOR222 ر

  SOCIETE MULTI SERVICES ET TRAVAUX PRATIQUES AGRICOLE

 .................................................................................................SMSTPA22 ر 

 ........................................................................................................ PRIMOBAY22 ر 

 ...........................................................................................................O2K FISH22 ر 

22 ر2شركة باتي فاس برومو......................................................................................... 

22 ر2شركة باتي فاس برومو......................................................................................... 

22 ر2شركة باتي فاس برومو......................................................................................... 

 .............................................Sté «AUX MONDES D›EMERVEIL» SARL AU222 ر

 .......................................................Sté» JAWHAR IMMOBILIER» SARL AU2ر2 ر

ر2 ر2شركة ففزى للنقل............................................................................................... 

 ...................................................................SIDI YAHYA COUSCOUS PATES2ر2 ر

 ............................................................................................ IFLAHY TRAVAUX2ر2 ر

 .....................................................................................MARESCO SEAFOOD224 ر

 STE D›APPLICATION,INSTALLATION,REPARATION ELECTRIQUE

 .................................................................. TELECOMMUNICATION224 ر

 ......................................................................................................NIRDA SARL224 ر

 .....................................................................B.M.H PRESTIGE IMMOBILIER224 ر

25 ر2كلواال ج ني2ال طرادينغ...................................................................................... 

 ...................................................................GROUPE EL BAHJA PALMERAIE225 ر

25 ر2الوك اطالفت ك..................................................................................................... 

 .........................................................................................................BENERMO225 ر

 ...................................................................GROUPE EL BAHJA PALMERAIE226 ر

 ..................................................................................................... YourNextCar226 ر

 .........................................................................................STE LERSIBAR SARL226 ر

 ...........................................................................................STE H-B-H-A COM226 ر

 .............................................................................. STE DIY EXPERT SARL AU227 ر

 ....................................................................................... PREMIUM FINANCE227 ر

 .................................................................................STE LA TABLE DES AMIS227 ر

 .......................................................................................................NOVA ZAKI227 ر

 ..............SOCIETE D’ETUDE EN GEOMATIC ET INFOTECHNOLOGIES228 ر
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 ................................................................................................... DECO DOREE228 ر

 .....................................................................................MOS HALA SERVICES228 ر

 .......................................................................................... TAMORTH OLIVES229 ر

 ....................................................................................... TWINPLAN MAROC229 ر

 .............................................................................................................. NADAH229 ر

 ..................................................................................................... ORIENT DEV229 ر

 ....................................................................................................AMATEK COS22ر ر

 .................................................................................................... STE LABORKI22ر ر

 ................................................STE CH.D DE PRODUCTION ARTISTIQUE22ر ر

 ............................................................................ BOUCHERIE DAR VIANDE22ر ر

 ...........................................................................................BTP ELKHAMMAR2ر ر 

 ..........................................................................STE TOULAL BOIS SARL AU2ر ر 

 .......................................................................................................... BARTOLO2ر ر 

 ............................................................................................. STE AKADOUSSE22ر ر

 .....................................................................................................RIAD WARDI22ر ر

 ....................................................................................Ste AIN AQUA 2ر ر2عين اكوا

 ......................................................................................... I HOME VESTORES2رر ر

 .......................................................................... (INTERNATIONAL TRAVEL(2رر ر

 .................................................................................WORLD OF JEWELLERY2رر ر

 ........................................................................................... Snack EL CLASICO24ر ر

 ................................................................................................FITNESS STORE24ر ر

 .............................................................................STE RAYAMAZ  BUSINESS24ر ر

 .........................................................................................SOCIETE MONA 7525ر ر

 .........................................................................................SOCIETE MONA 7525ر ر

 .........................................................................................................TASNIMED25ر ر

 .....................................................................................MAFTAH AGRICOLES25ر ر

 ...........................................................................................TRANS OUZZAAK25ر ر

 ...................................................................................................PERSPECTIVIA26ر ر

 ................. COMPAGNIE MAROCAINE DE PLACEMENT IMMOBILIER26ر ر

..................................................................................................................  JILYO26ر ر

 ..........................................................NORTHERNMOST TIP REAL ESTATE27ر ر

 ...................................................................................BOULANGERIE BAYAN27ر ر

 ............................................................................................ TRANSPORT GYZ27ر ر

 ............................................................................................NORVIS AFRIQUE28ر ر

 ............................................................................................FADAA FEDALATE28ر ر

 .......................................................................................CLEMENTINE OPTIC28ر ر

 ............................................................................................STAR JOUET SARL29ر ر

 ......................................................................................... LES SOEURETTES R29ر ر

 ................................................................................ SILBOM INTER SERVICE29ر ر

 ...............................................................................................HOUYAM CASH29ر ر

 ................................................................................................................ LAZAG242 ر

 .................................................................................................. CADVENTURE242 ر

 ................................................................................................NEXTPRO SARL242 ر

 ...............................................................................................GERMAN FARM24 ر 

 ..................................................................STE MOURADOUAN CAR SARL24 ر 

 ...............................................................................................TEGMER TRANS24 ر 

 ..............................................................................................ERMAZON SARL24 ر 

 ....................................................................................................ALL FINISHES24 ر 

 ............................................................................................S.L.2K COMPANY242 ر

 ..........................................................................THE GOLD GAMEL EVENTS242 ر

42 ر2اي ا كونسلتينغ..................................................................................................... 

 ............................................................. STE IMMOBILIERE SAMAHA SARL242 ر

 ..............................................................................................AZUR CONCEPT2ر4 ر

ر4 ر2سو�سي سرال......................................................................................................... 

 .............................................................................................THE S COMPANY2ر4 ر

 ................................................................................................ «IDEE MAROC»2ر4 ر

 ..................................................................................................OCEAN-MECA244 ر

 ........................................................................................... MAK SOLUTIONS244 ر

 ..................................................................................................... «FELIZ FISH»245 ر

 ............................................................................................................«NIKSTIR245 ر

 ............................................. CONSULTING YAFATIM TRAVTRANS SARL245 ر

 .................................................................................. STE ALMOU ANTARFO245 ر

 .................................................................................................MACO TEAM  245 ر

 .........................................LAMCHAALI CONSTRUCTION ET BATIMENT246 ر

 ..................................................................................ALAZZABIYA SERVICES246 ر

 .............................................................................DETROIT BUSINESS SARL246 ر
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 ..........................................................................................MACO TEAM SARL246 ر

 ............................................................................................NORVIS AFRIQUE247 ر

 .....................................................................................................MACO TEAM247 ر

 ........................................................................................................ LINK TWIN247 ر

 .............................................................................................THE S COMPANY247 ر

 ...............................................................................KHALIL PHYSIO CENTER247 ر

 ............................................................................. GOUFKIR DISTRIBUTION248 ر

 .................................................................................................... SCI COTEM  248 ر

48 ر2غرافوال باك........................................................................................................... 

 ................................................. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTEM  248 ر

 ......................................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONA248 ر

 ......................................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONA249 ر

 ............................................................................................................. B-SHINE249 ر

 .....................................................................................................AGRI PAPAYE249 ر

 ..................................................................................................... ALMEBEANS252 ر

 .....................................................................................ORGANIC BAGUETTE252 ر

 .........................................................................................................EKHAMAN252 ر

 ...........................................................................................AGENA HOLDING25 ر 

 ........................................................................................................ ABSSI AGRI25 ر 

 ......................................................................................... SOCIETE OMANAA25 ر 

 .........................................................................................BEN CHEKH  AGRO25 ر 

 ................................................................................................FAMONO SARL252 ر

 .......................................................................................STE BOUADEL CASH252 ر

 .............................................................................................. IKHWAN M›DIQ252 ر

 .............................................................................................................. SOUND252 ر

 ............................................................................... BENGHAIT IMMOBILIER252 ر

 ............................................................................................AMRO HOLDING2ر5 ر

 ......................................................................... SABERNA CONSTRUCTION2ر5 ر

 ............................................................................................................... TD LUX2ر5 ر

 ...................................................................................... SOCIETE EL HARRAK2ر5 ر

 ...........................................................................................................AL IMMO254 ر

 .......................................................................... ARDY CATERING SERVICES255 ر

 ...................................................................................................CASA DE HOY255 ر

 .....................................................................OUT OF THE WOOD - OOTW255 ر

 ........................................................................................................4T AGENCY256 ر

 ...................................................................................................STUDIO HKLS256 ر

 ............................................................................................... 56 ر2سوكوماش ش.م.م

 ................................................................ 56 ر2فاماك...................................................

 ................................................................................................FAMONO SARL257 ر

 ............................................................................................................... ARDESI257 ر

 ....................................................................ELBA RECYCLING SOLUTIONS257 ر

 ..............................................................................WELLBEING SOLUTIONS258 ر

 ............................................................................................SOUFIANI TRANS258 ر

58 ر2لس غلواال........................................................................................................... 

 ........................................................ L MرALLEM MAINTENANCE EXPERT258 ر

 ........................................................................................................ CARNAVAL259 ر

 ...................................................................................ABOUAB MARRAKCHI259 ر

 .....................................................................ASNI TRAVAUX DE GENI CIVIL259 ر

 ...................................................... ASSURANCE LA COLOMBE BLANCHE262 ر

 ........................................................................................................ CHEBCHEB262 ر

 .................... DIVERS TRAVAUX  ROUTIERS ET AMENAGEMENT SARL262 ر

 .............................................. INTERMIDAIRE EN TRANSPORT ROUTIER26 ر 

 ........................................................................................................... ERADIGIT26 ر 

 ...........................................................................LABIEES ET OMBELLIFERES26 ر 

 ..................................................................... GENERAL AGROU COMPANY26 ر 

 ..................................................................................................... FBG DIGITAL262 ر

 ............................................................................................................... BZCorp262 ر

 .........................................................................................the canadian eatery262 ر

 ............................................................................................. CSYAS BUSINESS262 ر

 ........................................................................................................ ر6 ر2مقهى شعب ة

 ............................................................................................................POLYRAL2ر6 ر

 ............................................................................................SABTI LIVRAISON2ر6 ر

 ........................................................................................MACORDONNIERE264 ر

 .....................................................................................DANA PIECES AUTOS264 ر

 ......................................................................................................HARZOUZA264 ر

 ..................................................................................... AMA AEROSOL SARL264 ر
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 .............................................................. STE FATHI ALU ET INSTALLATION265 ر

65 ر2شركة اس ولس.................................................................................................... 

 ..................................................... INDUSTRY RETROFIT DEVELOPMENT265 ر

 ..................................................................................ZFG DEVELOPPEMENT266 ر

 ........................................................................................................XXI GROUP266 ر

 ........................................................................................EXEN CONSULTING266 ر

..................................................................................................................  KIARA267 ر

 ..........................PARIS DAUPHINE INTERNATIONAL MEDITERRANEE267 ر

 ................................................................................... AHAJJAM AGRO-TECH267 ر

67 ر2ياففيزيون.............................................................................................................. 

 ....................................................................................SAVEURS ET PASSION268 ر

 ................................................................. S AND S SOURCING COMPANY268 ر

69 ر2كروسينك............................................................................................................. 

69 ر2ص دل ة النجاة كازا.............................................................................................. 

 ..........................................................BERG LIFE SCIENCE MAROC - BLSM269 ر

 ......................................................................................... SERVICES HARBOR272 ر

 ...................................................................PHARMACIE BELLE VUE SAHEL272 ر

 ..................................................................................................SVELT FITNESS272 ر

 ..........................................................................................................RAMLIBAT27 ر 

 .....................................................................................CENTRE ORTHOMIRI27 ر 

 .......................................................................................................CONSTEAM27 ر 

 ................................................................................. BOUJDOUR HOLIDAYS27 ر 

 ...................................................................................................STEPONA  CO272 ر

 .........................................................................................EL MOUDDEN FILS272 ر

 .................................................................................. BOULANGERIE BARKA272 ر

 ............................................................................................... GANNOU TRAV2ر7 ر

 ............................................................................................................ BENIDEX2ر7 ر

 .............................................................................................BEREXIA DIGITAL2ر7 ر

 .......................................................................... STE RINA LAAYOUNE SARL274 ر

 ...................................................................................THE WOMAN STUDIO274 ر

 ............................................................................................SKYLER TRAVAUX274 ر

 ......................................................................................................DELIVEX;MA274 ر

 ...................................................................................GHANMI REAL ESTATE275 ر

 ............................................................................................SOCIETE ANA INF275 ر

 ..............................................................................................ANDI BATIMENT275 ر

 .................................................................................... AVERROES HOLDING275 ر

 ...............................................................STE BENOUNA SERVICE SARL AU276 ر

 ............................................................................................. ZORA BUILDING276 ر

 .............................................................................................Société EMB PRO276 ر

 ...................................................................................... FOOD LARIA 77 ر2فود الليا

 ...................................................................... Société OKEANOS RENT CAR277 ر

77 ر2مايو كومباني........................................................................................................ 

 ..................................................................................STE MAZRAAT EL KHIR277 ر

 ...........................................................................STE MAZERAATE EL KHAIR278 ر

 .........................................................................................STE J&H BayAtitude278 ر

 ............................................................................................................ INGETSU278 ر

 ............................................................................................................ INGETSU278 ر

 ..................................................................................................UP FOR BUILD278 ر

 ..................................................................................... billy network services279 ر

 .........................................................................................................MY TRANS279 ر

 ..................................................................................... 79 ر2شبه ص دالف ة فول املنال

 ...................................................................................................................CASH282 ر

 ........................................................COMPTOIR AGRICOLE SALAHEDINE282 ر

 .........................................................................STE DAR ANNAWARIS SARL282 ر

 .........................................................................STE DAR ANNAWARIS SARL282 ر

 ..................................................................................................... ATBIR PRINT282 ر

 ......................................................................................................... Ustad GRC28 ر 

 ............................................................................................................ARIVERO28 ر 

 ....................................................................................................BIO BUSNESS28 ر 

 ............................................................................................................ARIVERO282 ر

 ........................................................................DHL LOGISTICS MOROCCO282 ر

 ............................................................................MAROC MEDICAL DEVICE282 ر

 ................................................................................................STATION EXCEL282 ر

 ................................................................................................................CAFAO2ر8 ر

 ................................................................................................................CAFAO2ر8 ر

 ................................................................................................................CAFAO2ر8 ر
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ر8 ر2فرمة كلوب........................................................................................................... 

ر8 ر2شركة بالا طخوفي دول.......................................................................................... 

 ..........................................................................................................AJDIR CAR284 ر

84 ر2فرمة كلوب........................................................................................................... 

 .............................................................................................MUSIC FACTORY284 ر

84 ر2فرمة كلوب........................................................................................................... 

 ........................................... AGOURA DE TRAVAUX GENERALES «SATG»284 ر

 ..........................................................................................PROMO BENNANI285 ر

 ....................................................................................PNEUMATIQUE SIMO285 ر

 ....................................................................................................STE QUIKLUB285 ر

 .......................................................................JUMP ACADEMY LAAYOUNE285 ر

 ................................................................................................................ 86 ر2االق�سى

 .................................................................................................. ABAID INVEST286 ر

 .............................................................................STE FACH TRAVAUX SARL286 ر

 .....................................................................................................MEDARI CAR287 ر

 ...................................................................................... LAZRAK SIGNATURE287 ر

 .......................................................................................ZOHRA EL MASRIYA287 ر

 ....................................................................TINGHIR MOTORS  88 ر2تنغي2 موتول

 ..............................................................................................TECOM CAPITAL288 ر

 .........................................................................................................ILYAS AGRI288 ر

 .............................................................................................. STE RAHMOUNI288 ر

 ...............................................................................SUDALPHA ELECTRIQUE289 ر

 .......................................................................................................LORDAFRIC289 ر

 .............................................................................................. SADAN SAHARA292 ر

 ......................................................................................................THINKWIDE292 ر

 .................................................Ste international moderne academy prive292 ر

 ............................................................................................................MINALYS29 ر 

 ....................................................................................S&R CONSTRUCTION29 ر 

 ............................................................................................. FORTITUDECALL29 ر 

 ............................................................................................................. EVAMEC292 ر

 ...........................................................................................................(Aquater( 292 ر

 .........................................................................................................UPAYTECH292 ر

 ....................................................................................................STAILI-IMMO292 ر

 ........................................................................... STE MOUSAN PRINT SARL2ر9 ر

 ................................................................. NEW CAMBRIDGE SPACE PRIVE2ر9 ر

 ............................................................................................................GREENLY2ر9 ر

 .......................................................................................AUTO ECOLE AFRA»294 ر

 ...........................................................................................................ALI DAKH294 ر

 .................................................................MARISCOS INTERFISH SAHARA294 ر

 .......................................................................................................STE VOLAZI295 ر

 ............................................................................................................GREENLY295 ر

 ....................................................................AKOURIH STAR MAROC SARL295 ر

 ............................................................................................................GREENLY295 ر

 ..................................................................................... «AUTO ECOLE AFRA»296 ر

 .................................NADOR FOR CONSTRUCTION AND EQUIPPING296 ر

 ......................................................................................... AUTO ECOLE AFRA296 ر

 ................................................................................................... FAST TRAFFIC296 ر

 ..........................................................................................I.D ACCESS OFFICE297 ر

 ................................................................ COMPLEXE SAADA BEN GUERIR297 ر

 ................................................................................. JERADA BUREAUTIQUE297 ر

 ...............................................................................................PRIVACY TRANS297 ر

98 رAZROUMIDAN2 أزلوم دان.............................................................................. 

 ...........................................................................................................S.O.G.T.O298 ر

 .....................................................................................................MHS AFRICA298 ر

 .................................................................................................................AKOM298 ر

 ...........................................................................BAYADA AND WARRU LAB299 ر

 ..................................................................................................... DYAR EL HAJ299 ر

 ...........................................................................................................INNOVEX299 ر

222ر2شركة الشق قان.................................................................................................. 

 .........................................................................................................RIHAMOU2222ر

 .............................................................................................ELECTRO ASMAE2222ر

 .......................................................................................DROUGRIE SERVICE2222ر

 ......................................RAYBUILDING TRAVAUX ET NEGOCE SARL AU222ر 

 .......................................................................Sté AL FATH MOTO SARL-AU222ر 
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 ..................................................................................THE STORES OF STARS222ر 

 ..................................................................................................... KERTAL FISH2222ر

 ............................................................... PNEUMATIQUE NORD AFRIQUE2222ر

 ................................................STE CENTRE D›HEMODIALYSE ALAZHAR2222ر

 ...................................................................SOCITE ART MAGHREB MEDIA2ر22ر

ر22ر2دلب 8 22............................................................................................................ 

 .......................................................................................................B2P EXPERT2ر22ر

 II.))-))إعالفات)قضائ ة

224ر2املحك ة التجالية ب كناس................................................................................... 

224ر2املحك ة التجالية بالرااط.................................................................................... 

225ر2املحك ة  التجالية الدال الب ضاء......................................................................... 

229ر2املحك ة  التجالية ب راكش.................................................................................. 

2 2ر2املحك ة التجالية بطنجة..................................................................................... 

2 2ر2املحك ة التجالية باكادير..................................................................................... 

ر 2ر2املحك ة التجالية بفاس....................................................................................... 

4 2ر2املحك ة  التجالية بوجدة..................................................................................... 

5 2ر2املحك ة االبتدائ ة بالقن طرة.............................................................................. 

5 2ر2املحك ة االبتدائ ة  باملح دية............................................................................. 

5 2ر2املحك ة  اإلبتدائ ة بوزان.................................................................................... 

5 2ر2املحك ة االبتدائ ة بأزيالل................................................................................... 

5 2ر2املحك ة االبتدائ ة بوادي الذهب........................................................................ 

 ................................................................................ 6 2ر2املحك ة  اإلبتائ ة بالصويرة

6 2ر2املحك ة  اإلبتدائ ة ب24ش د.................................................................................. 

6 2ر2املحك ة  اإلبتدائ ة بإفزكان.................................................................................. 

6 2ر2املحك ة  اإلبتدائ ة بتطوان................................................................................. 

7 2ر2املحك ة االبتدائ ة بالخ يسات........................................................................... 

7 2ر2املحك ة االبتدائ ة بكل  م................................................................................... 

7 2ر2املحك ة االبتدائ ة بالفق ه بن صالح.................................................................. 

7 2ر2املحك ة االبتدائ ة بتيزفيت..................................................................................... 

8 2ر2املحك ة االبتدائ ة ببني مالل............................................................................... 

8 2ر2املحك ة  االبتدائ ة بسال..................................................................................... 

8 2ر2محك ة االستئناف بفاس.................................................................................... 

 III.))-))إعالفات)إدبلية

9 2ر2وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

226ر2الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة - الرحامنة .................................................... 

عدد  الرس  ة  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  جزئي  تعديلي  استدلاك 

القافوف ة والقضائ ة  باالعالفات  الخاصة   2224 يوف و   9 بتاليخ   4782

واإلدالية والذي يعلن أفه من املنفعة العامة مد شطر من القناة لتزويد 

مركز ثالثاء اال صاص والدواوير املجاولة له باملاء الشروب، الج اعة 

 ر2ر2الت2اب ة الركادة، إقل م تزفيت................................................................... 

العامة  املنفعة  من  أفه  يعلن  التخلي  مقرل  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

222+2 ن.ك  من  مل ل  وت ط  برش د  بين  الرابط  الس ال  الطريق   بناء 

املعدلة األلض ة  القطع  ملك ة  عن  واالتخلي  ر +477  ن.ك  إلى    

2ر2ر2 - إقل م برش د......................................................................................... 

يعلن  مشروع  ونشر  وضع  عن  لإلعالن  تعديلي  استدلاكي  مرسوم  مشروع   

برش د من مل ل  ت ط  بين  الس ال  الطريق  بناء  العامة  املنفعة  من   أفه 

 ن ك 2+222 إلى ن ك  9+222 بإقل م برش د الصادل في الجريدة الرس  ة 

6 22، ولإلعالن عن وضع ونشر مشروع  أبريل   27 بتاليخ   5422 عدد 

برش د  بين  الس ال  الطريق  بناء  العامة  املنفعة  من  أفه  يعلن  مرسوم 

برش د إقل م  مقطع  ر +477  ك  ن  إلى   772+8 ك  ن  من  مل ل   وت ط 

رر2ر2 الصادل في الجريدة الرس  ة عدد   55 بتاليخ ر  يوف و 8 22.......... 

27ر5  عدد  الرس  ة  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

بتاليخ ر ديس 24 4 22 املعلن أفه من املنفعة العامة تزويد تقوية  زان 

4ر2ر2أوالد بوغادي باملاء الشروب افطالقا من القناة املائ ة لبوجنيبة........... 
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الرس  ة  الجريدة  في  فصه  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي   استدلاك 

القافوف ة  باإلعالفات  الخاصة   22 7 مالس   22 بتاليخ   5447 عدد 

باملاء  مراكش  مدينة  تزويد  العامة  املنفعة  من  أفه  واملعلن  والقضائ ة 

5ر2ر2الشروب افطالقا من سد املسي2ة )ج اعة ابن جرير( ............................ 

عدد  الرس  ة  الجريدة  في  فصه  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

5646 بتاليخ ر  يناير  222 املعدل ملشروع املرسوم الصادل بالجريدة 

الرس  ة عدد 5426 بتاليخ 8 يوف و 6 22 الخاصة باإلعالفات القافوف ة 

والقضائ ة واملعلن أفه من النفعة العامة تزويد املراكز والقرى التابعة 

سد  من  افطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  وشيشاوة  الحوز   إلقل مي 

ر24ر2ابي العباس السبتي )ج اعة امزميز( ...................................................... 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث 

بج اعة  البويبة  بدوال  السائل  للتطهي2  العادمة  امل اه  لتج  ع   حفرة 

244ر2بني افتح )إقل م تازة( وانزع ملك ة القطعة األلض ة الالزمة لهذا الغرض..

تق�سي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن  مرسوم  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

تطوان  بين  الرابط  الس ال  الطريق  مستوى  على  املالل ين  محول  ببناء 

بج اعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األلض ة  القطع  ملك ة  وانزع  والفن دق 

245ر2املالل ين بإقل م تطوان............................................................................ 

عن  بالتخلي  باإلذن  واملال ة  االقتصاد  وزير  قرال  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

بج اعة  الخوالزمي  التأهل ة  الثافوية  إلحداث  الالزمة  األلض ة  القطع 

246ر2بوسكولة - إقل م النواصر....................................................................... 

القطعة  بالتخلي عن  واملال ة  االقتصاد  بإيداع ونشر مشروع قرال وزير  إعالن 

 ... 248ر2األلض ة الالزمة إلحداث مدلسة املكانسة بوسكولة - إقل م النواصر

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي توس ع 

الحس  ة  بإقل م  وعلي  يوسف  أيت  بج اعة  اإلدلي�سي  الشريف  مطال 

249ر2وانزع ملك ة القطع األلض ة الالزمة لهذا الغرض.................................... 
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إعالفات)قافوف ة)وقضائ ة)وإدبلية

يلتزم املعلنون في م دان اإلشهال القافوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتح ل اإلدالة أية مسؤول ة ف  ا يتعلق ب ض ون اإلعالفات.

 I.))-))إعالفات)قافوف ة

MAROC PLUS VERT
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم

SARL الشكل القافوني للشركة

املقر االجت اعي :  2 ساحة بكر 

صديق شقة 8 أكدال الرااط

لقم السجل التجالي 25ر9ر 

تفويت حصص
تع ين مسي2 جديد للشركة

تغ ي2 املقر االجت اعي
تحديث النظام األسا�سي

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

ت ت  أغسطس  222  2ر  في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت حصص :

 522 بومر  مح د  الس د  تفويت 

  222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 

حصة لفائدة الس د فريد وغدجى.

تع ين مسي2 جديد للشركة :

للشركة  جديد  مسي2  تع ين  تم 

وح د  ك سي2  وغدجى  فريد  الس د 

مح د  الس د  استقالة  لقبول  تبعا 

بومر املسي2 السابق.

تغ ي2 املقر االجت اعي :

االجت اعي  مقرها  غي2ت  الشركة 

 8 شقة  صديق  بكر  ساحة  من  2 

ولد  فال  48 شالع  إلى  الرااط  أكدال 

ع ي2 الشقة لقم   أكدال الرااط.

تح ين النظام األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 8792  .

1 P

ALTALUS
SARL

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس شركة  تم   2222 أكتوار    2

ذات املسؤول ة املحدودة والتي تح ل 

الخصائص التال ة :

ALTALUS : التس  ة

SARL : الصفة القافوف ة

الهدف االجت اعي :

 : الرق  ة  للحلول  ال24امج  إنشاء 

ال24امج واألجهزة.

الصناع ة  املعدات  توزيع 

والك ب وتر.

املعدات  وتصدير  استي2اد 

اإللكت2وف ة ووسائل اإلفتاج.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم  

فئة  من  حصة    22 إلى  مقس ة 

222  دلهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

الس د معاد الرح وني 65 حصة.

الس د ياسين فه ان 5ر حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.

فال  شالع   48  : االجت اعي  املقر 

اوالد ع ي2 الشقة   أكدال الرااط.

املسي2 الس د معاد الرح وني.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر5568 .

2 P

بمال)كول
ش.م.م

في  املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
للقوافين  وطبقا  أكتوار  222   27
القافوني  وأساسا  الع ل  بها  الجالي 

لقم 96-5.
االسم : إن الشركة املعن ة تح ل 

اسم »امال كول« ش.م.م.
االس نت  صناعة   : املوضوع 

والجبس.
مقر الشركة : حي جعدال ازغنغان 

الناظول.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
الشركة في مبلغ 82.222 دلهم مقسم 
إلى 22  حصة اجت اع ة بق  ة 22  

دلهم لكل واحدة.
الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.
السنة  حددت   : املال ة  السنة 
أول  من  تبتدئ  شهرا    2 في  املال ة 
كل  من  ديس 24  في  ر  وتنتهي  يناير 

سنة.
األلااح  تقتطع   : األلااح  تحديد 
إلنشاء   %5 بنسبة  املال ة  السنة 

األموال االحت اط ة القافوف ة.
حسن  الس د  عين   : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2  كرواجة 

محدودة.
تتح ل  الشركة  إن   : التوق ع 
حسن  الس د  توق ع  تجاه  مسؤول ة 

كرواجة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
ضبط  ب كتب  سجل  القافوني 
بتاليخ  بالناظول  االبتدائ ة   املحك ة 

ر فوف 24  222 لقم ر2ر4.
3 P

 STE FOCUS

AMENAGEMENT
SARL

لقم السجل التجالي : ر5554 

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع  تم  أغسطس  222    2 بتاليخ 

محدودة  لشركة  األساس ة  القوافين 

املسؤول ة ذات امل يزات التال ة :

الهدف :

املفتاح  تسل م  املشاليع  إنشاء 

والتخط ط الدا لي والخالجي.

املقر : ع الة لقم 2ر شقة لقم 8 

شالع موالي أح د الوك لي، حسان، 

الرااط.
ب ا  املال  لأس  حدد   : املال  لأس 

قدله 22.222  دلهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدال   : التس ي2 

محدودة من طرف :

الس د ح دل ض اء سبهان عل وي.

والس د عدفان اس اغ.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  أكتوار  222   28 بتاليخ 

.  86 2

4 P

CBW MAROC
SARL

بتاليخ امل ض ة  للعقود   طبقا 
القافون  تحرير  تم  أكتوار  222   8

الخصائص  ذات  للشركة  األسا�سي 

أكتوار    2 بتاليخ  واملسجلة  التال ة 

.222 
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األشغال   : االجت اعي  الهدف 
املختلفة والنظافة.

دلهم    22.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة.
املدة : 99 سنة من فاتح يناير إلى 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر االجت اعي : 5  شالع م  وزا 

حي الش خ املفضل سال.
التس ي2 : ل لى دوكة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بسال.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
4827ر.

5 P

SOCIETE KARA TRADING
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE  22.222 DHS
Siège Social : 54, Rue Tansift

App   Agdal - RABAT
تأسيس

بتاليخ  محرل  عرفي  عقد  حسب 
ومسجل  أغسطس  222   27
إنشاء  تم  سبت 24  222،   6 بتاليخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
الوح د  بالشريك  محدودة  مسؤول ة 

بالخصائص التال ة :
 SOCIETE KARA  : التس  ة 

TRADING SARL AU
املدة : 99 سنة ابتداء من تسج ل 

الشركة في السجل التجالي.
ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
بالشريك  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
وتقديم  الديكول  تأثيث   : الغرض 
وبشكل  التجالة  مجال  في  الخدمات 
عام ج  ع الع ل ات التجالية املال ة 
املنقولة  وغي2  املنقولة  الصناع ة 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  ترتبط  التي 
أو أي غرض م اثل  لغرض اجت اعي 
أو ذات صلة لتعزيز التن  ة أو نشاط 

اجت اعي.

شالع   ،54  : االجت اعي  املقر 
تانس فت لقم   أكدال الرااط

دلهم    22.222  : املال  الرأس 
مقس ة إلى 222  حصة بق  ة 22  
بالكامل  مدفوعة  منه ا  لكل  دلهم 

بالشريك الوح د.
التس ي2 : الس دة عائشة الركراكي 
غي2  ملدة  للشركة  الوح دة  املسي2ة 

محدودة.
باملحك ة   : القافوني  اإليداع 
سبت 24   27 بتاليخ  بالرااط  التجالية 
السجل  ر779    لقم  تحت   222 

التجالي : 54879 .
6 P

STE SARA PUB
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
لشركة  مالس  222   24 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات   STE SARA PUB
شالع   : االجت اعي  مقرها  املحدودة، 
املحطة إقامة الوفاء لقم    الطابق 

السادس مكناس قد تقرل :
 STE SARA لشركة  املسبق  الحل 

. PUB
مخا  التازي  بشي2  الس د  تع ين 

مصفي للشركة.
مقر  في  التصف ة  مقر  تثب ت 

الشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس   29 بتاليخ  ب كناس  التجالية 
السجل  لقم  8ر ،  لقم  تحت   222 

التجالي ر2299.
7 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE IKRAMEN
SARLAU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
لشركة  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات   STE IKRAMEN
مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
لياض   5 2 لقم  ر  محل  االجت اعي 

اس اع ل ة افا�سي مكناس قد تقرل :

ملك تها  تعود  سهم   42222 ب ع 

عبد  الس د  إلى  بوعزة  ع ادي  للس د 

دلهم    22 بق  ة  بلفاطر  الفتاح 

ب بلغ 4.222.222 دلهم.

هللا  عبد  الوح د  املدير  استقالة 

الس د  وتع ين  وتسريحه  االدلي�سي 

بطاقة  حامل  بلفاطر  الفتاح  عبد 

ك سي2   ،GK962 6 لقم  الوطن ة 

وح د.

الوثائق  ج  ع  في  الشركة  تلتزم 

الوح د  لل سي2  الوح د  باإلمضاء 

الس د عبد الفتاح بلفاطر.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24  ر  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

سجل   ،4722 لقم  تحت   222 

تجالي لقم ر664ر.

8 P

شركة أعيس

8ر ، شالع يعقوب املنصول، الدال الب ضاء

الهاتف : 2ر.ر2.ر222.2

الفاكس :27.ر2.ر222.2

ش8كة)كاليستا)ديفيزيون
ش.ذ.م.م ذات شريك وح د

SOCIETE KALLISTA DIFFUSION

SARL D’AU
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر الرئي�سي : 4، زفقة عين حرودة

 مدال الرياضات الدال الب ضاء

السجل التجالي : 69229 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار  222    2 بتاليخ  االستثنائي 

قرل ما يلي :

الوح د  املسي2  تخلي  معاينة 

بكوس  املج د  عبد  الس د  للشركة 

بتاليخ مزداد  الجنس ة،   مغربي 

للبطاقة  الحامل   ، 972 فوف 24   4

عن   BE57لقم  ر2ر الوطن ة 

منصبه.

عزل املسي2 الوح د للشركة الس د 

عبد املج د بكوس، مغربي الجنس ة، 

مزداد بتاليخ 4 فوف 24 972  الحامل 

لبطاقة اإلقامة لقم BE79929P من 

منصبه.

فاصر  الس د مح د صالح  تع ين 

الجنس ة،  كويتي  الخنه،  مح د 

لقم  اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

BE79929P، مسي2ا وح دا للشركة.

إسناد الصالح ات ملسي2 الشركة.

البنكي  اإلمضاء  سلط  تحديد 

للشركة.

مواض ع متنوعة.

صالح ات.

إفجازه  تم  القافوني،  اإليداع 

املحك ة  لدى  الضبط  كتابة  لدى 

بتاليخ الب ضاء،  بالدال   التجالية 

لقم  تحت  أكتوار  222،   29

التصريح  إيداع  تم   ،7982 5

بنفس  الضبط  كتابة  لدى  التعديلي 

لقم  تحت  التاليخ  وففس  املحك ة 

7249ر.
لإلشالة والب ان

شركة أعيس

9 P

شركة أعيس

8ر ، شالع يعقوب املنصول، الدال الب ضاء

الهاتف : 2ر.ر2.ر222.2

الفاكس :27.ر2.ر222.2

ش8كة)كاليستا
ذ.م.م ذات شريك وح د

SOCIETE KALLISTA SARL
لأس الها : 2.222.222ر دلهم

املقر الرئي�سي : 4، زفقة عين حرودة

 مدال الرياضات الدال الب ضاء

السجل التجالي :  2426 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار  222    2 بتاليخ  االستثنائي 

قرل ما يلي :

للشركة  الوح د  املسي2  استقالة 

مغربي  بكوس  املج د  عبد  الس د 

فوف 24   4 بتاليخ  مزداد  الجنس ة، 

972 ، الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 

 ر2رBE57، .من منصبه.

فاصر  الس د مح د صالح  تع ين 

الجنس ة،  كويتي  الخنه،  مح د 

لقم  اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

بالدال  والقاطن   ،BE79929P

الب ضاء مسي2ا وح دا للشركة.
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إسناد الصالح ات ملسي2 الشركة.
البنكي  اإلمضاء  سلط  تحديد 

للشركة.
مواض ع متنوعة.

صالح ات.
لدى  إفجازه  تم  القافوني،  اإليداع 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
بتاليخ فاتح سبت 24  الب ضاء،  بالدال 
تم  98ر798،  لقم  تحت   ،222 
كتابة  لدى  التعديلي  التصريح  إيداع 
وففس  املحك ة  بنفس  الضبط 

التاليخ تحت لقم 9ر74ر.
لإلشالة والب ان
شركة أعيس

10 P

NAUCTUS
SARL

العام  الج ع  قرال  إثر  على 
سبت 24  222    5 يوم  املنعقد 
شركة   NAUCTUS SARL لشركة 
لأس الها  املحدودة،  املسؤول ة  ذات 
22.222  دلهم، ومقرها االجت اعي : 
مح د،  س دي  شالع  مكرل  ر2  لقم 
تقرل سال،   - القرية  الرشاد،   حي 

ما يلي :
حل الشركة.

شرف  الزوهري  الس د  إعالن 
الدين مصفي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222   28 بتاليخ 

5 77ر.
11 P

FINAR
SARL

شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : حي أمل 2 ع الة 
ر2 ب ت سنا ت الة

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قوافين  وضع  تم  أكتوار  222   27

الشركة ذات امل يزات التال ة :

.FINAR SARL : التس  ة
الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة.
الغرض االجت اعي بإيجاز :

مقاولة أشغال عامة والبناء.
الع ل ات  ج  ع  عامة  بصفة 
املال ة  التجالية  الصناع ة  الخدمات 
بطريقة  املرتبطة  العقالية  املنقولة 
بالهدف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 
االجت اعي واج  ع األهداف املشابهة.
سنة.املقر   99 في  حددت   : املدة 
ب  ر2  ع الة   2 أمل  حي   : االجت اعي 

ت سنا ت الة.
الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  
دلهم مقس ة إلى 222  حصة ق  ة 
كل واحدة 22  دلهم موزعة كالتالي :

اح د ابوليش 522 حصة.
سك نة البوطاهري 522 حصة.

طرف  من  الشركة  تسي2   : اإلدالة 
الس د اح د ابوليش.

كتابة  لدى  تم  القافوني  اإليداع 
ت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

4585ر .
12 P

GREEN YARD(ش8كة
SARL AU

افحالل الشركة
تع ين مأمول التصف ة

العادية  العامة  الج ع ة  إن 
لشريك  عادية  غي2  بصفة  املنعقدة 
 GREEN YARD SARL AU شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
  22.222 لأس الها  وح د،  شريك 
مالس  222  بتاليخ  ر  قرل  دلهم 

املوافقة على :
افحالل الشركة :

الباسط  عبد  الس د  تع ين 
بن  لوق مأمول التصف ة.

 CENTRE RIAD واملقر االجت اعي
 6  ANGLE AV LALLA YACOUT
 ET MOSTAPHA EL MAANI N°69
2ème ETG CASABLANCA ك كان 

التصف ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

أكتوار  222   27 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 797822.

13 P

OWEIS PRO
SARL

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

الب ضاء تم  بالدال  28 أكتوار  222 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

املسؤول ة املحدودة ذات الخصائص 

التال ة :

OWEIS PRO : التس  ة

محدودة  شركة   : الشركة  فوع 

املسؤول ة.

 96BD D’ANFA : املقر االجت اعي

ETG 9 APPT 9  CASABLANCA

في  كهدف  لها  الشركة   : الهدف 

املغرب أو  الجه :

الت2ويج العقالي.

السكن ة  لألغراض  املباني  تشي د 

أو  الس اح ة  أو  الصناع ة  أو 

الخدم ة بقصد التأجي2 أو الب ع.

شركة املقاوالت.

أو  املبن ة  األلا�سي  ت لك 

السكن ة  لألغراض  املطولة  غي2 

والصناع ة والزلاع ة والتجالية.

مج ع  وتطوير  وتجزئة  تقس م 

أل�سي وس احي وليا�سي.

بناء وتوسعة كافة اإلنشاءات.

شراء وا ع ج  ع العقالات.

وبشكل أكث2 ع وم ة، أي األولاق 

املعامالت  أو  العقالات  أو  املال ة 

املال ة املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر باألش اء املذكولة أعاله ح ث 

قد يكون لصالح تطوير الشركة.

: تم تع ين الس دة زهراء  التس ي2 

 اتم ك سي2ة.
مبلغ  في  حدد   : املال  لأسم 

  222 إلى  مقسم  دلهم    22.222

للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة ومقسم كالتالي :

الس د مروان اغفي2ي 422 حصة.
الس دة زهراء  اتم 622 حصة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء بتاليخ ر فوف 24  222 تحت 

لقم ر79859.
14 P

SERIO PLAST(ش8كة
SARL AU

افحالل الشركة
تع ين مأمول التصف ة

العادية  العامة  الج ع ة  إن 
لشريك  عادية  غي2  بصفة  املنعقدة 
 SERIO PLAST SARL AU شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
  22.222 لأس الها  وح د،  شريك 
سبت 24  222    6 بتاليخ  قرل  دلهم 

املوافقة على :
افحالل الشركة :

تع ين الس د عابد الر اوي مأمول 
التصف ة.

 CENTRE RIAD واملقر االجت اعي
 6  ANGLE AV LALLA YACOUT
 ET MOSTAPHA EL MAANI N°69
ك كان   2ème ETG CASABLANCA

التصف ة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
أكتوار  222   29 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم  9 798.
15 P

FOY . PHONE
SARL AU

التعريف الضريبي : 45824287
السجل التجالي : 6589

شركة ذات مسؤول ة محدودة
ذات شريك وح د

لأس الها : 22.222  دلهم
املقر التجالي : كراج   ع الة  2

ليس فاالزول بوزف قة
تصف ة الشركة

العام  الج ع  مداولة  ب قت�سى 
االستثنائي بتاليخ 6 أغسطس  222، 
 FOY . لشركة  الوح د  الشريك  قرل 
التجالي  مقرها   PHONE SARL AU
فاالزول  ليس  ع الة  2  كراج   

بوزف قة.
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تصف ة الشركة.

تع ين املصفي.

بكتابة  تم  القافوني  اإليداع 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ 5ر5  لقم  تحت   ببنسل  ان 

8 أكتوار  222.

16 P

DAR LAMDAD
ش م م

الرأس ال االجت اعي : 2.222  دلهم

املقر االجت اعي : 8، زفقة داكال

إقامة بابل محل لقم   الرااط

بتاليخ املؤلخ  القرال   ب قت�سى 

شركة  شركاء  قرل  ماي  222   2 

DAR LAMDAD ش م م ما يلي :

 DAR شركة  تصف ة  نهاية 

لل سطرة  اتباعا  م  م  LAMDAD ش 

القافوف ة الجالي بها الع ل.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

أكتوار   5 بتاليخ  بالرااط  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8268  .

17 P

STE RM NETTOYAGE
SARL AU

العام  الج ع  قرال  إثر  على 

أكتوار  222   25 بتاليخ  االستثنائي 

 STE RM NETTOYAGE لشركة 

مسؤول ة  ذات  شركة   SARL AU
لأس الها  وح د،  بشريك  محدودة 

االجت اعي  ومقرها  دلهم،    22.222

حي  بريستج ة    2 الشقة  ع الة  4 

الرياض الرااط، تقرل ما يلي :
ب ع الحصص : باع الس د الرحوي 

مح د 222  حصة للس د اإلدلي�سي 

عصام.

تغ ي2 الحصص : اإلدلي�سي عصام 

222  حصة.

مح د  الرحوي  الس د  استقالة 

وتع ين  للشركة.  ك سي2  مهامه  من 

ك سي2  عصام  اإلدلي�سي  الس د 

الوثائق  على  وح د  وموقع  وح د، 

البنك ة ملدة غي2 محدودة.

تغ ي2 في القافون املنظم للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف 24  222  ر  بتاليخ 

.  8757

18 P

ATLAS INGENIERIE
SARL

Au Capital De  2.222 Dhs

Siège Social : 896 Hay

El Massira I Boulevard Moulay

Driss  er RDC Temara

RC N° : 9275ر

ب قت�سى الج ع العام غي2 العادي 

تقرل   2222 يول و   6 بتاليخ  املنعقد 

حل الشركة.

بغدادي  مح د  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.

حي   896  : الشركة  تصف ة  مقر 

األول  دليس  موالي  شالع  املسي2ة   

الطابق السفلي، ت الة.

لقم  تحت  القافوني  اإليداع  تم 

8862   بتاليخ 4 فوف 24  222 لدى 

املحك ة التجالية بالرااط.

19 P

STE(PTT(IMPORT-EXPORT
SARL AU

العام  الج ع  قرال  إثر  على 

أكتوار  222  يوم     االستثنائي 

STE PTT IMPORT- لشركة 

ذات  شركة   EXPORT SARL AU

وح د،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ومقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 

القن طرة  67 طريق  لقم   : االجت اعي 

تجزئة سع د حجي سال، تقرل ما يلي :

ج ال  مالكي  الس د  استقالة 

وتع ين  للشركة.  ك سي2  مهامه  من 

الس دة س  ة حاجي ك سي2ة للشركة 

ملدة غي2 محدودة.

تغ ي2 في القافون األسا�سي للشركة.

ب كتب  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   2 بتاليخ 

رر77ر.
20 P

STE(PRO-IT(MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  إنشاء  تم  أكتوار  222   26
شريك  من  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د بالخصائص التال ة :
 STE PRO-IT MAROC : التس  ة

.SARL AU
دلهم،    2.222  : املال  لأس 
  22 22  حصة بق  ة  مقس ة على 

دلهم للحصة.
بركات    إقامة   : الشركة  مقر 

بافكالو 24 هرهولة ت الة.
ال24مجة   : املؤسسة  هدف 
تكنولوج ا  وأنشطة  واالستشالات 

املعلومات.
الشريك الوح د للشركة.

شت وي فجوى.
املسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة :  

شت وي فجوى.
لقم  459ر   التجالي  السجل 

باملحك ة االبتدائ ة بت الة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   4 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6762.
21 P

 HARMONIUM(ش8كة
PROMO

شركة محدودة املسؤول ة
األستاذ  تلقاه  عقد  ب قت�سى 
يضم  والذي  دوليزال  كريم  مح د 
العادي  غي2  العام  الج ع  محضر 
 HARMONIUM شركة  لشركاء 
املسؤول ة  PROMO شركة محدودة 
املنعقد بتاليخ 5 أكتوار  222، تقرل 

ما يلي :

ح زة  الس د  باستقالة  اإلقرال 
للشركة  ك سي2  مهامه  من  بوزوبع 

ومنحه إبراء تاما لتس ي2ه.
تع ين الس د اح د مح ب ك سي2  

وح د للشركة ملدة غي2 محدودة.
يتم التوق ع القافوني للشركة من 
اح د  الس د  الوح د  املسي2  طرف 

مهح ب.
القافون  من    5 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 

 2 أكتوار  222.
22 P

ALIAT ANFA(ش8كة
شركة محدودة املسؤول ة

بشريك وح د
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
الس د  قام  أكتوار  222،  و4    8
كامل  بتفويت  الصقلي  دل ل  يونس 
  22 وهي  االجت اع ة  الحصص 
 ALIAT شركة  في  ي لكها  التي  حصة 
ANFA ش.م.م بشريك وح د، لفائدة 
 HARMONIUM املس اة  الشركة 
PROMO ش.م.م وامل ثلة من طرف 
الس د اح د مح ب بصفته مسي2ها 

الوح د.
ب قت�سى محضر الج ع العام غي2 
العادي املنعقد بتاليخ 8 و4  أكتوار 

 222، تقرل ما يلي :
الجديد  الشريك  على  املوافقة 
الشركة  وهو  للشركة  والوح د 
 HARMONIUM PROMO املس اة 

ش.م.م.
تع ين الس د يونس دل ل الصقلي 
 ALIAT ANFA لشركة  وح د  ك سي2 
سنتين  ملدة  وح د  بشريك  ش.م.م 

متتال تين.
يتم التوق ع القافوني للشركة من 
يونس  الس د  الوح د  املسي2  طرف 

دل ل الصقلي.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 
2 فوف 24  222 تحت لقم 798659.
23 P
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ALIAT ANFA
 شركة محدودة املسؤول ة 

بشريك واحد
تأسيس

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
2  ديس 24 2222، تم وضع القافون 
املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 
الخصائص  ذات  واحد،  بشريك 

التال ة :
شركة   ALIAT ANFA  : التس  ة 

محدودة املسؤول ة بشريك واحد.
اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

العقالي.
الب ضاء،  الدال   : االجت اعي  املقر 
7 إقامة لامي، زفقة سبتة، الطابق 2 

مكتب 8.
املدة : 99 سنة.

حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
في  للشركة  االجت اعي  لأس ال 
2.222  مقسم إلى 22  حصة بق  ة 

22  دلهم للحصة.
التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 
الشريك الوح د يونس دل ل الصقلي 

ملدة غي2 محدودة.
من  للشركة  القافوني  الوق ع  يتم 
يونس  الس د  الوح د  املسي2  طرف 

دل ل الصقلي.
املركز  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الب ضاء  بالدال  لالستث ال  الجهوي 

بتاليخ 8  يناير  222.
السجل التجالي لقم 485629.

24 P

ش8كة)بلجودة
املنعقد  العام  الج ع  إثر  على 
2 22 قرل شركاء  22 ديس 24  بتاليخ 

شركة الجودة :
فقل املكتب املسجل :

إلغاء  الع وم ة  الج ع ة  قرلت 
موالي  شالع   ، 6 لقم  من  النقل 
اس اع ل وجدة، إلى العنوان الجديد 
الدال  املالحات،  شالع  لقم  ر 

الب ضاء.
 : ويديرها  الشركة  يدير   : اإلدالة 
الس د  الد أبوديبة ك دير ملدة غي2 

محدودة.

إيداع قافوني : تـم اإليداع القـافوفـي 
بالدال  التجالية  املحك ـة  قلم  في 
اإليداع  تاليخ  لقم  6756ر   الب ضاء 

.RC N°827 9 22   ر يناير
25 P

ش8كة)بلجودة
بتاليخ  املنعقد  العام  للج ع  تبعا 

   يناير 999  :
22 % من أسهم الس د عبد  ب ع 
لصالح  املج د  عبد  غات  املج د 
الس د  ل فة أح د والس دة  ل فة 
محسن  والس د  ل فة  عوافة 

والشت وي س ي2ة.
فقل املكتب املسجل :

الع وم ة  الج ع ة  اجت اع  عقد 
املسجل  املكتب  لنقل  العشري 
للشركة إلى عنوان جديد يقع في زينب 

إسحاق، لقم 62، الدال الب ضاء.
الس د   : ويديرها  الشركة  يدير 
والس دة  ل فة  اح  دة   ل فة 
غي2  لفت2ة  مساعد  ك دير  عوافة 

محدودة.
اإليداع  تـم   : قافوني  إيداع 
التجالية  املحك ـة  قلم  في  القـافوفـي 
الضبط(  )كتابة  الب ضاء  بالدال 
بتاليخ    65288 لقم  الب ضاء   بالدال 

ر ف24اير 999 .
26 P

ش8كة)بلجودة
ب قت�سى للج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاليخ 5  يول و ر222 :
الوحدات  ب ع  على  املوافقات 

التال ة :
أسهم  من   % 22 تحويل  تم 
الس د  لصالح  أح د  ل فة  الس د 

 الد أبوديبة.
فقل املكتب املسجل :

املكتب  فقل  العام  االجت اع  قرل 
املسجل للشركة إلى عنوان جديد يقع 
في 6  زفقة موالي اس اع ل، وجدة.

 : ويديرها  الشركة  يدير   : اإلدالة 
الس د  الد أبوديبة ك دير ملدة غي2 

محدودة.

إيداع قافوني : تـم اإليداع القـافوفـي 
بالدال  التجالية  املحك ـة  قلم  في 
اإليداع  تاليخ   2422 2 لقم   الب ضاء 

6 أغسطس ر222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء.
27 P

ش8كة)بلجودة
املنعقد  العام  الج ع  إثر  على 
بتاليخ 25 يناير   22 املوافقات على 

ب ع الوحدات التال ة :
ب ع 22 % من أسهم الس د  الد 
أبوديبة لصالح الس د  ل فة أح د.

املكتب الرئي�سي : زفقة ديستال نس 
لقم  ر، الدال الب ضاء.

 : ويديرها  الشركة  يدير   :  اإلدالة 
الس د  ل فة أح د تم تع ينه ك دير 

ملدة غي2 محدودة.
الب ضاء  بالدال   : قافوني  إيداع 
لقم  ر722ر تاليخ اإليداع 8  ف24اير 

.RC N°827 9 22  
28 P

STE CHADIB (
SARL

AU CAPITAL DE  2.222 DHS
 Siège Social : Khemisset

 lotissement Jnane ZEMOUR
N° 77  rez de chaussée

محضر االجت اع العام االستثنائي
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -    

7  مالس  222 تقرل ما يلي :
تفويت ج  ع الحصص االجت اع ة 
إلى  العراقي  فضال  الس د  طرف  من 
اح د  والس د  أ نوس  ع اد  الس د 

جل ل مناصفة ب نه ا.
أ نوس  ع اد  الس د  تع ين 
ك سي2ين  جل ل  اح د  والس د 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤول ة.
تحويل مقر الشركة إلى الخ يسات 
تجزئة جنان زمول، لقم  77  الطابق 

األل�سي.

تح ين القوافين األساس ة للشركة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم   -  2
بتاليخ  بالرااط  التجالية   املحك ة 
 2 سبت 24  222 تحت لقم 9246.

29 P

STE ATELIER 5ر 
SARL AU

السجل التجالي ت الة لقم 2599ر 
طبقا ملحضر الج ع العام لشركة 
لأس الها   ATELIER 5ر  SARL AU
االجت اعي  ومقرها  دله ا    22.222
الطابق  ، شالع ساحل السدل مج ع 
 5ر حي لوداية، ت الة، تقرل ما يلي :

  - الفسخ املسبق الشركة.
2 - تعديل القافون األسا�سي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

.6752
30 P

PLANTADOR
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : 59 شالع ابن سينا، 
شقة لقم   ، الرااط

تأسيس الشركة
عرفي سجل  عقد  ب قت�سى   : أوال 
بالقن طرة بتاليخ فاتح أكتوار  222 
لشركة  األسا�سي  القافون  حرل 
محدودة املسؤول ة ذات شريك واحد 

تح ل املواصفات التال ة :
.PLANTADOR : التس  ة -  

2 - الهدف : هدف الشركة
التدبي2 واالستغالل الفالحي.

ر - املقر االجت اعي : 59 شالع ابن 
سينا، شقة لقم   ، الرااط.

4 - املدة : 99 سنة.
حدد   : االجت اعي  املال  لأس   -  5
دلهم    22.222 مبلغ  في  املال  لأس 
مقس ة على 222  حصة بق  ة 22  
مخصصة  الواحدة  للحصة  دلهم 

للشريك الوح د.
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الس د بنعودة ك ال 222  حصة.

من  الشركة  تدال   : اإلدالة   -  6

ك ال،  بنعودة  الس د  املسي2  قبل 

مغربي،    969 أكتوار   28 في  مزداد 

حامل لبطاقة التعريف الوطن ة لقم 

.GK 5784

7 - السنة املال ة : من فاتح يناير 

إلى  ر ديس 24.

إلنشاء   %5 تقتطع   : األلااح   -  8

ويخصص  القافوني  االحت اطي  املال 

الفائض حسب قرال الشريك الوح د.

9 - الحصص : تم تسديد الحصص 

فقدا ب ا قدله 22.222  دلهم أودعت 

في صندوق الشركة.

ثاف ا : اإليداع القافوني : تم اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  القافوني 

وتم  فوف 24  222  فاتح  بتاليخ 
التجالي  بالسجل  الشركة  تسج ل 

تحت لقم ر5559 .

31 P

AZTA TRAV
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222،    4 بتاليخ  الرااط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة :

.AZTA TRAV : التس  ة

الهدف االجت اعي :

السكن ة  لل باني  البناء  أع ال 

وغي2 السكن ة ؛

أع ال الطرق والشبكات املختلفة ؛

أع ال الطاقة الش س ة ؛

أع ال التطوير والكهرااء والسباكة 

والنجالة واألملن وم والت2ك بات.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.

عز الدين بلبهي2 522 حصة ؛

طالق الحي2ش 522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

شالع   8 شقة  2ر  ع الة   : املقر 

موالي أح د الوك لي، حسان، بالرااط.

املسي2 : عز الدين بلبهي2.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

. 557 9

32 P

HMD DISTRIBUTION
SARL

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222،    8 بتاليخ  الرااط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة :

 HMD  : التس  ة 

.DISTRIBUTION SARL

الهدف االجت اعي :

املنتجات  أفواع  ج  ع  توزيع 

الغذائ ة ومواد التغل ف ؛

الخدمات  وتقديم  التجالة 

املختلفة.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.

ش  اء الهرشومي 522 حصة ؛

لا عة لشدي 522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

شقة  األبطال،  شالع    5  : املقر 

لقم 4، أكدال، الرااط.

الهرشومي ولا عة  : ش  اء  املسي2 

لشدي.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

. 557 7
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INEOLUM
SARL

 السجل التجالي بالدال الب ضاء 
لقم 79929 

است رالية الشركة
I - ب وجب محضر قرالات الشركاء 

املنعقد بتاليخ 6 سبت 24  222 لشركة 

مسؤول ة  ذات  شركة   INEOLUM
دلهم    22.222 لأس الها  محدودة، 
ومقرها بالدال الب ضاء، لقم ر، زفقة 

عبد القادل املازيني، الطابق الرابع، حي 

كوثيي، الدال الب ضاء، تقرل است رالية 

 86 املادة  مقتض ات  حسب  الشركة 

من القافون لقم 5.96.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

ضبط املحك ة التجالية بالدال الب ضاء 

لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 

.799274
التس ي2

34 P

BIC MAROC
SARL

 السجل التجالي بالدال الب ضاء 
لقم 2985رر

 تجديد مدة مزاولة املسي2ين
 وتوس ع نشاط الشركة

قرالات  محضر  ب وجب   -  I

2ر  بتاليخ  املنعقد  الوح د  الشريك 

 BIC MAROC لشركة  يوف و  222 

شركة ذات مسؤول ة محدودة لشريك 
دلهم   79. 22.222 لأس الها  واحد، 

شالع   92 الب ضاء،  بالدال  ومقرها 

اففا، تقرل ما يلي :

التالين  املسي2ين  مزاولة  تجديد 

فرونسواز  الس دة   : سنوات  ر  ملدة 

تاين Françoise TAINE، الس د عبد 

 Abderrahmane Fall فال  الرح ان 

 Peter برويك  دين  فان  ب ت2  والس د 

Van Den Broek ؛

إلضافة  الشركة  نشاط  توس ع 

النشاط التالي : الب ع، الشراء، االستي2اد، 

التصدير، الت2ويج، التوزيع واملتاجرة في 

ج  ع أفواع املواد التج  ل ة.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

ضبط املحك ة التجالية بالدال الب ضاء 

لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 

.799276
التس ي2
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 SENSIENT TECHNOLOGIES

MOROCCO

SARL

 شركة محدودة املسؤول ة 

في طول التصف ة

 السجل التجالي بالدال الب ضاء 

لقم 255 8ر

قفل التصف ة
العام  الج ع  محضر  ب وجب   -  I

بتاليخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

 SENSIENT يوف و  222 لشركة  2ر 

 TECHNOLOGIES MOROCCO

في  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 2.722.452 لأس الها  التصف ة  طول 

ومقر  االجت اعي  مقرها  دلهم، 

مالينا،  الب ضاء  بالدال  تصف تها 

كريسطال  ،  ع الة  الب ضاء،  الدال 

تقرل  املوحدين،  شالع   ، 2  الطابق 

ما يلي :

  - قفل تصف ة الشركة.

لولي  الس دة  مهام  افتهاء   -  2

 (Lori Marie HAUSER( مالي هوسر

ك صف إثر قفل التصف ة.

من  الشركة  على  التشط ب   - ر 

السجل التجالي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

الب ضاء بتاليخ 5 فوف 24  222 تحت 

على  التشط ب  وتم  ر79928  لقم 

بتاليخ  التجالي  السجل  من   الشركة 

5 فوف 24  222.
املصفي

36 P
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STE SOCODAKIK
SARL AU

 Adresse : 2 PLACE ABOU BAKR
 ESSEDIK APPT N°8 AGDAL,

RABAT
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة للشريك الواحد
في  ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ   -   
واملسجل  بالرااط  أكتوار  222   4
بالرااط،  أكتوار  222  ر   بتاليخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسست 
وذات  الواحد  للشريك  املحدودة 

امل يزات التال ة :
 STE SOCODAKIK  : التس  ة 

.SARL AU
في  مقاولة   : االجت اعي  الهدف 

البناء واألشغال املختلفة.
املقر االجت اعي :  2، ساحة أبو بكر 
أكدال،   ،8 لقم  ع الة  الصديق، 

الرااط.
الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 
إلى  مقسم  دلهم    22.222 مبلغ  في 
دلهم    22 فئة  من  حصة    222

موزعة على الشكل التالي :
الس د بودق ق مح د 222  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
بودق ق  الس د  تع ين   : التس ي2 
وذلك  للشركة  وح دا  مسي2ا  مح د 

ملدة غي2 محدودة.
2 - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
التجالية بالرااط بتاليخ ر فوف 24  222 

تحت الرقم 8779  .
للب ان والنشر
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PROMEK SYSTEME
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بسال  سبت 24  222   8
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
بشريك واحد التي تح ل الخصائص 

التال ة :

 PROMEK SYSTEME  : التس  ة 
.SARL AU

في  مقاولة   : االجت اعي  الهدف 
أشغال البناء واألشغال املتنوعة.
لأس املال : 22.222  دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

املقر االجت اعي : ساف ة املوساوي 
لقم  ر،  الج باب شعفة، سال.

املزداد  زفوحي،  مح د   : التس ي2 
الحامل    999 ف24اير  ر   بتاليخ 
 ،AE259 99 لقم  الوطن ة  للبطاقة 
املوساوي، لقم  ر،  الساكن بساف ة 
االله  وعبد  سال  شعفة،  باب   الج 
سبت 24    6 بتاليخ  املزداد  لزوقي، 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل   ، 986
ساف ة  ب  الساكن   AB64لقم  64ر
التهامي عكراش، زفقة عدن، لقم 2ر ، 

سال.
التسج ل  تم   : التجالي  السجل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 
تحت  أكتوار  222  بتاليخ     بسال 

لقم  468ر لقم اإليداع  759ر.
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 DOUALA 
DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

لأس الها : 22.222  دلهم
استثنائي  عام  عقد  ب قت�سى 
مسجل في 4  سبت 24  222 تم اإلقرال 

باإلج اع ب قر الشركة على ما يلي :
حي  ر9   من  الشركة  مقر  فقل 
إلى  سال  القن طرة،  طريق  النهضة، 
تجزئة   96 لقم   : الجديد  العنوان 
الفتح، زفقة بدل، الدال الح راء، سال.
بإضافة  الشركة  نشاط  توس ع 
وتعديل  والتصدير  االستي2اد  نشاط 
نشاط أشغال البناء املتنوعة ب نشاط 

تاجر الخشب.
التجالي  السجل  إيداع  تم 
للشركة بكتابة الضبط لدى املحك ة 
االبتدائ ة بسال بتاليخ 7 أكتوار  222 

تحت لقم 7579ر.
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OUASSIF HOLDING
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بسال  سبت 24  222  ر2 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
بشريك واحد التي تح ل الخصائص 

التال ة :
 OUASSIF HOLDING : التس  ة

.SARL AU
في  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

أشغال البناء واألشغال املتنوعة.
لأس املال : 22.222  دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

املقر االجت اعي : حي الش خ ملفضل، 
زفقة ايت سغروشن، لقم 454، سال.

الواصف،  القادل  عبد   : التس ي2 
985  الحامل  9 يوف و  املزداد بتاليخ 
 ،AB62رر4ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
زفقة  املفضل،  الش خ  حي  الساكن 

س دي بنول، لقم 462، سال.
التسج ل  تم   : التجالي  السجل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 
تحت  أكتوار  222  بتاليخ     بسال 

لقم 4665ر لقم اإليداع 7566ر.
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 PREFABRICADOS Y
HORMIGONES ESPAMAR
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تعديل القافون األسا�سي للشركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
سبت 24  222،   27 بتاليخ  الرااط 
قد قرل الشريك الوح د لشركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ما يلي :
قرل   : اجت اع ة  حصص  تفويت 
جوت ي2ز  فرانسيسكو  جاف ي2  الس د 
أسه ه  فصف  أو  سهم   522 تحويل 
هو  الذي  الشركة  لرأس ال  املكوفة 
مني2  الس د  لصالح  دلهم    22.222
لكل  دلهم    22 مقابل  جوتيس 
الس د  افي2  لدى  ل صبح  سهم 
سهم   522 جوت ي2ز  فرانسيسكو 

والس د مني2 غطيس 522 سهم.

من   : القافوني  الشكل  في  تغ ي2 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  واحد  شريك  ذات 

املسؤول ة املحدودة.

قبول   : والتوق ع  االشراف  سلطة 

فرانسيسكو  الس د  افي2  استقالة 

وت24ئته  ك دير  منصبه  من  جوت ي2ز 

إنشاء  منذ  وظ فته  م السة  من 

الس د  وتع ين  ارن  حتى  الشركة 

والس د  فرانسيسكو جوت ي2ز   افي2 

ملدة  شريكان  مديران  غطيس  مني2 

غي2 محدودة.

املشت2ك  بالتوق ع  الشركة  التزام 

فرانسيسكو  الس د  افي2  بين 

جوت ي2ز والس د مني2 غطيس.

تم   : األسا�سي  النظام  في  تعديل 

اتخاذ قرال بتغ ي2 في النظام األسا�سي 

)النظام األسا�سي التحديث لقم 2).

زفقة  من  2  الشركة  مقر  تحويل 

أكدال   ،5 الشقة  الويدان،  بين 

أوالد  دوال  بنسل  ان،  إلى  الرااط 

األلض  ملك ة  سند  تيزغا  عين  يونس 

تعديل  تم  بح ث   9422/25 لقم 

األسا�سي  النظام  من  و7   6 املادة  في 

املذكول أعاله على النحو التالي :

املادة 4 :

بنسل  ان،  في  املقر  إنشاء  يتم 

سند  تيزغا  عين  يونس  أوالد  دوال 

ويجوز   9422/25 لقم  األلض  ملك ة 

فقله إلى أي مكان آ ر بقرال استثنائي 

املطلواة  األغلب ة  مع  الشركاء  من 

للتعديالت القافوف ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

رر98  لقم  تحت  بالرااط  التجالية 

بتاليخ 25 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة لبنسل  ان تحت لقم 788 

والسجل التجالي لقم 7225.
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IMO PROMO MID
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

 مقرها االجت اعي : حي اإلفالة، 
شالع 2  لقم  22، مكناس
لقم السجل التجالي 52827
ب ع الحصص االجت اع ة
وتع ين مسي2ين جديدين

ملخص محضر الج ع العام 
االستثنائي للشركة

I - ب قت�سى محضر الج ع العام 
فاتح  بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  شركاء  قرل  أكتوار  222، 
ذات  شركة   IMO PROMO MID

مسؤول ة محدودة ما يلي :
املوافقة على ب ع الحصص وهي :

ب ع 522 حصة بق  ة 22  دلهم 
ح داوي  الس د  طرف  من  منها  لكل 
ح زة لفائدة الس د ح داوي مح د ؛

ب ع 522 حصة بق  ة 22  دلهم 
أعالي  الس د  طرف  من  منها  لكل 

محسن لصالح الس د أعالي مح د.
 6 باملادتين  املرتبطة  التعديالت 
و7 من النظام األسا�سي للشركة على 

أساس هذا التقس م الجديد.
ح زة  ح داوي  الس د  استقالة 
اعالي محسن من وظ فتيه ا  والس د 
ذمتيه ا  ت24ئة  مع  للشركة  ك سي2ين 

ط لة مدة التس ي2.
مح د  ح داوي  الس د  تع ين 
ك سي2ين  مح د  أعالي  والس د 
جديدين للشركة لفت2ة غي2 محدودة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم   -  II
بتاليخ  ب كناس  التجالية   املحك ة 
28 أكتوار  222 تحت لقم 4654.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM    BUREAU N°5, 2ème ETAGE RUE

DAYET AOUA, AGDAL, RABAT

JAD RENOVATION
SARL

تغ ي2ات مختلفة
العام  الج ع  مداوالت  إثر  على 
8  أكتوار  االستثنائي املنعقد بتاليخ 
 JAD شركة  مساه و  قرل   ،222 

RENOVATION التغ ي2ات التال ة :

ب ع الحصص االجت اع ة :
ب ع الس د يونس فكادي 252 حصة 

إلى الس د مح د فزهاني ؛
ب ع الس د مح د فكادي 252 حصة 

إلى الس د مح د فزهاني.
استقالة   : الشركة  مسي2  تغ ي2 
فكادي  ومح د  فكادي  يونس  الس د 

وتع ين الس د مح د فزهاني.
من   : القافوف ة  الصفة  تغ ي2 

.SARL AU إلى SARL
تغ ي2 القوافين األساس ة للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24  222   2 بالرااط  التجالية 

تحت لقم 8724  .
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM    BUREAU N°5, 2ème ETAGE RUE

DAYET AOUA, AGDAL, RABAT

ULTIM MEDIA
SARL AU

تغ ي2ات مختلفة
العام  الج ع  مداوالت  إثر  على 
أكتوار   4 بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 
 ULTIM  222، قرل مساه و شركة 

MEDIA التغ ي2ات التال ة :
ب ع الحصص االجت اع ة :

 522 عزوزي  اس ة  الس دة  ب ع 
حصة إلى الس دة هاجر عبد الرح م.
استقالة   : الشركة  مسي2  تغ ي2 
الس دة اس ة عزوزي وتع ين الس دة 

هاجر عبد الرح م.
تغ ي2 القوافين األساس ة للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  222    8 بالرااط  التجالية 

تحت لقم 97ر8  .
44 P

ECOMARO
SARL AU

متجر   واكريم 9،  ريبكة
لفع لأس ال الشركة

االستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
لفع  تم  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 
شركة »ايكومالو«  الشركة  لأس ال 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة   

الواحد ب بلغ قدله 92.222ر.7 دلهم 

أي من 22.222  دلهم إلى 7.492.222 

الجالي  الحساب  طريق  عن  دلهم 

تعديل  تم  واذلك  الواحد  للشريك 

القافون األسا�سي  6 و7 من  الفصلين 

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 25 أكتوار 

 222 تحت لقم 527.
قصد النشر واإلعالن
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STE ASS
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 622.222 دلهم

 املقر االجت اعي : إقامة فوال، 

ع الة 5ر الشقة   زفقة واد 

تانس فت، أكدال، الرااط

املساه ين  ملداوالت  طبقا 

الغي2  العام  بالج ع  املجت عين 

بتاليخ   STE ASS لشركة   العادي 

4  أكتوار  222 قد تقرل :

بق  ة  الشركة  لأس ال  لفع 

722.222 دلهم ل صل من 622.222 

بخلق  دلهم  22.222ر.   إلى  دلهم 

دلهم    22 ق  ة  من  حصة   7222

للواحدة مرق ة من  622 إلى 222ر  

مكتتبة ومدفوعة بالكامل.

)لأس ال(  و7  )الحصص(   6 البنود 

تغي2وا  قد  األسا�سي،  القافون  من 

باملناسبة وأصبح التقس م كارتي :

الس د دلو�سي عث ان 22.222ر.  

دلهم أي 222ر  حصة ؛

أي  دلهم  22.222ر.   املج وع 

222ر  حصة.

الباقي بدون تغ ي2.

تم الوضع القافوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ 

4 فوف 24  222 تحت لقم 5 88  .
قصد النشر

46 P

ARTE CONSEIL
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها 22.222  دلهم

املقر االجت اعي إقامة مالي ع الة 

أ مكتب ر2 الطابق الرابع شالع 

الحسن الثاني ت الة

املساه ين  ملداوالت  طبقا 

املجت عين بالج ع العام غي2 العادي 

بتاليخ  2   ARTE CONSEIL لشركة 

املقر  تحويل  تقرل  قد  يوف و  222، 
االجت اعي املوجود سابقا اقامة مالي 

الرابع  الطابق  ر2  مكتب  أ  ع الة 

شالع  إلى  ت الة  الثاني  الحسن  شالع 

الطابق  املركز  الرياض  محج  أتينا 

لقم  مكاتب   8 و   7 مبنى  الخامس 

 P5/2 و P5/22 حي الرياض الرااط.

من  االجت اعي(  )املقر   4 البند 

تغي2  قد  للشركة  األسا�سي  القافون 

باملناسبة.

بكتابة  القافوني  الوضع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار  222    4 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 64ر8  .
قصد النشر

47 P

 MISTIQ GARDEN
شركـة ذات مسـؤول ـة

لاس املال االجت اعي : 2.222  

مقر الشركة :  مراكش قطاع س دي 

يوسف بن علي دائرة البول ج اعة 

الويدان 

تأسيس
بتـاليخ  توث قي  عـقـد  ب ـوجب 

الـشركـة  تـأسـسـت   ،29/26/222 

الخــصـائـص  ذات  مسـؤول ـة  ذات 

الـتــال ــة :

 «MISTIQ GARDEN« : التس ـ ة

شركـة ذات مسـؤول ـة.

النشاط   : االجت اعي  الغرض 

العقالي.

قطاع  مراكش   : االجت اعي  املـقـــر 
البول   دائرة  علي  بن  يوسف  س دي 

ج اعة الويدان.
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  99 في  مـحـددة   : الـشـركـة  املــدة  

سـنـة ابتـداء من تاليخ  التـأسـيس.

  2.222  : االجتـ ـاعي  الـرأس ـال 

دلهـم.

الـشــركــاء : الس د انس الناصري.   

اإلدالة  : الس د انس الناصري.

السنـة االجـتـ ـاع ة : تبتـدئ السنـة 

لتـنـتـهـــي  ينايـــر  فـاتح  فـــي  االجت اع ــــة 

في  ر ديـس ـبـــر.

اإليــداع  تــم   : القافوني  اإليداع 

املحك ة  ضبط  بكتابة  القــافــوفـي 

االبتدائ ة مراكش  - مصلحة السجـل 

التـجـالي بتاليخ  2/222 /28 تـحــت 

لقم 978  .

ضبط  بكتابة  الشركة  تق  د  تـم 

تـحـت  ب راكش  االبتدائ ة   املحك ة 

   984 تحل لي  سجل     978 لقـــم 

السجل الت2ت بي 978  .

48 P

ش8كة)ض8يفا

ش.م.م

شالع املوحدين لقم 8 بن ط ب 

الدليوش

تعديل في الشركة
بتاليخ موقع  عقد   ب حضر 

املجلس  قرل  اكتوار  222    8  

املنعقد لشركة »ضريفا« ش.م.م لقم 

سجلها التجالي  ر5ر  ما يلي :

الس د  حصص  بعض  ب ع 

مسطول  لس د  ح زة  اسل  اني 

ب  تقدل  والتي  )742297س(  مح د 

222 سهم.

الس د  طرف  من  الشركة  تس ي2 

اسل  اني ح زة )87265رس(.

: تم اإليداع لدى سكرتي2  اإليداع 

ب حك ة  والتسج ل  الضبط  مكتب 

تحت  بتاليخ  222/  / 2  الناظول 

لقم 4298.

49 P

STE RECYCLE BOIS MAROC
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

الرأس ال االجت اعي للشركة : 

522.222 دلهم

السجل التجالي لقم 59 52 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد ب قر الشركة يوم 

 4 الشركة  ب قر  سبت 24  222  2ر 
 ، 7 سكتول   ،4 تجزئة  فواال ا،  زفقة 

بلوك I، حي الرياض - الرااط

بالتعديل  القرال  اتخاذ  تقرل  قد 

التالي :

عز  الس د  من  كل  استقالة   -   

كطاية  مريم  والس دة  هضول  الدين 

من تس ي2 الشركة.

األسا�سي  القافون  تح ين   -  2

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

القافوني  اإليداع  لقم  تحت   222 

.  8842

50 P

ALFANAR PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
فاتح  بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوافين  وضع  تم  فوف 24  222 

الشركة ذات امل يزات التال ة :

.ALFANAR PECHE : التس  ة

ذات   شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  الجه :

معالجة وتجديد وفقل ج  ع أفواع 

املتعلقة  األنشطة  ج  ع  الس ك، 

بالص د والبحر.

املنطقة   ، 29  : الرئي�سي  املقر 

الصناع ة املر�سى، الع ون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  

من  حصة    .222 إلى  مقس ة  دلهم 

فئة 22  للواحدة موزعة كالتالي :

 242  : العزيز  عبد  عباد  الس د 
حصة.

2رر   : ايدبويش  الحسن  الس د 
حصة.

2رر   : الهادي  عبد  امال  الس د 
حصة.

  22  : بوشع ب  عباد  الس د 
حصة.

اإلدالة : تس ي2 الشركة من طرف 
والحسن  العزيز  عبد  عباد  الس د 

ايدبويش.
بكتابة  تم   : القافوتي  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 
لقم  تجالي  سجل  424ر/ 222 

8765ر.
51 P

 COMPAGNIE MAROCAINE
DE PECHE

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

فاتح  بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوافين  وضع  تم  فوف 24  222 

الشركة ذات امل يزات التال ة :
 COMPAGNIE  : التس  ة 

.MAROCAINE DE PECHE
ذات   شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  الجه :
معالجة وتجديد وفقل ج  ع أفواع 
املتعلقة  األنشطة  ج  ع  الس ك، 

بالص د والبحر.
املنطقة   ، 29  : الرئي�سي  املقر 

الصناع ة املر�سى، الع ون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  
من  حصة    .222 إلى  مقس ة  دلهم 

فئة 22  للواحدة موزعة كالتالي :
42ر   : العزيز  عبد  عباد  الس د 

حصة.
 662  : ايدبويش  الحسن  الس د 

حصة.
اإلدالة : تس ي2 الشركة من طرف 
والحسن  العزيز  عبد  عباد  الس د 

ايدبويش.

بكتابة  تم   : القافوتي  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 
لقم  تجالي  سجل  ر42ر/ 222 

8767ر.
52 P

UNIVERSAL FISH
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
فاتح  بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوافين  وضع  تم  فوف 24  222 

الشركة ذات امل يزات التال ة :
.UNIVERSAL FISH : التس  ة

ذات   شركة   : القافوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو  الجه :

معالجة وتجديد وفقل ج  ع أفواع 
املتعلقة  األنشطة  ج  ع  الس ك، 

بالص د والبحر.
املنطقة   ، 29  : الرئي�سي  املقر 

الصناع ة املر�سى، الع ون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  
من  حصة    .222 إلى  مقس ة  دلهم 

فئة 22  للواحدة موزعة كالتالي :
42ر   : العزيز  عبد  عباد  الس د 

حصة.
 662  : ايدبويش  الحسن  الس د 

حصة.
اإلدالة : تس ي2 الشركة من طرف 
والحسن  العزيز  عبد  عباد  الس د 

ايدبويش.
بكتابة  تم   : القافوتي  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 
لقم  تجالي  سجل  422ر/ 222 

ر877ر.
53 P

SPA MOOD SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوافين  وضع  تم  25 أكتوار  222 

الشركة ذات امل يزات التال ة :
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 SPA MOOD  : التس  ة 
.SAHARA

ذات   شركة   : القافوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو  الجه :

ح ام SPA مركز التج  ل.
املقر الرئي�سي : بلوك 6 لقم 2 حي 

موالي لش د الشطر األول الع ون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  
من  حصة    .222 إلى  مقس ة  دلهم 

فئة 22  للواحدة موزعة كالتالي :
 522  : شوقي2ي  أس اء  الس دة 

حصة.
 522  : املساعدي  لفقي2  الس د 

حصة.
اإلدالة : تس ي2 الشركة من طرف 

الس دة أس اء شوقي2ي.
بكتابة  تم   : القافوتي  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  أكتوار  222   29 بتاليخ 
لقم  تجالي  سجل  42رر/ 222 

8675ر.
54 P

CKJDIS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
 RDC : عنوان مقرها االجت اعي
 N°24ر CYM HAY EL FATH

RABAT
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 25955
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   : أبريل  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة :
على ينص  الذي   : لقم     قرال 

 ما يلي :
املنجرة  أس اء  الس دة  تفويت 
522 حصة اجت اع ة من أصل 522 

لفائدة الس د فول الدين شوقي.
ب ي2   جون  مولو  الس د  تفويت 
 MOLLO JEAN YVES PIERRE
من  اجت اع ة  MARIE 2252 حصة 
أصل 2252 لفائدة الس د فول الدين 

شوقي.

على  ينص  الذي   :  2 لقم   قرال 
ما يلي :

شوقي  الدين  فول  الس د  تع ين 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  الحامل 

.A792684 لقم
مسي2 جديد للشركة تبعا الستقالة 
الحامل  املنجرة  أس اء  الس دة 
.GM 22للبطاقة الوطن ة لقم رر

الس د  طرف  من   : التس ي2 
للبطاقة  الحامل  شوقي  الدين  فول 

.A792684 الوطن ة لقم
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول و   5 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 6524.
55 P

CHADIA(BOULANGERIE-
PATISSERIE-CAFE

SARL AU
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

بشريك وح د
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
ت ت  فوف 24  222،   8 يوم  بالرااط 
لشركة  التأسي�سي  القافون  ص اغة 
وح د،  بشريك  املسؤول ة  محدودة 

الخصائص التال ة :
 CHADIA  : التس  ة 
BOULANGERIE-PATISSERIE-

.CAFE
: مخ4زة، متجر  الهدف االجت اعي 

الحلويات، قهوة، مطعم.
املقر االجت اعي : 5ر، إقامة شادية 

الصخي2ات الشاطئ.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 

في مبلغ 522.222 دلهم.
اإلدالة : عهد تس ي2 الس د مح د 

بنعرفة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

غاية  ر ديس 24.
وتسج ل  القافوني  االيداع  تم 
لل حك ة  التجالي  بالسجل  الشركة 
فوف 24   8 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6785.
56 P

ائت اف ة سوف كاس ش م م
لقم 8ر إقامة جنان عالل شالع طالق بن 

زياد - ت الة
مكتب املحاسبة

SMART TRANS DIS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة - ش.م.م

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  ح ث  بالرااط،  4 أكتوار  222 
لشركة  التأسي�سي  القافون  وضع 
محدودة املسؤول ة ش م م، م يزاتها 

كالتالي :
شركة   : للشركة  القافوني  الشكل 

محدودة املسؤول ة ش م م.
 SMART TRANS DIS« : التس  ة

.«SARL
فقل  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

البضائع.
بصفة عامة كل الع ل ات املال ة، 
مباشر  بشكل  املرتبطة  التجالية 
الشركة  ب وضوع  مباشر  غي2  أو 
تن  ة  التي من شأنها  الع ل ات  وكذا 

الشركة.
 ،8 شقة  2ر،   : االجت اعي  املقر 
حسان  الوك لي،  أح د  موالي  شالع 

- الرااط.
مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
مبلغ 52.222 دلهم مقس ة إلى 522 
للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 
الواحدة اكتتبت وحرلت من طرف :

الس د فؤاد دمو 252 حصة.
 252 الفوز  ابو  لضوان  الس د 

حصة.
التس ي2 : الس د فؤاد دمو والس د 

لضوان أبو الفوز.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
كل  من  ديس 24  إلى  ر  يناير  فاتح 

سنة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
التجالية بالرااط تحت لقم 8725   

بتاليخ 2 فوف 24  222.
عن النسخة والنص

ائت اف ة الكوادي أيوب وسلمى »سوف كاس«

57 P

OUVRAGES OUBAHA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د - ش.م.م ش.و

مقرها االجت اعي لقم 222 شالع 

الحسن الثاني، شقة 8، الرااط

سجلها التجالي   42   الرااط

املؤلخ  العام  الج ع  ب قت�سى 
قرل  ر2 أغسطس  222  بتاليخ 

املسي2 التعديالت التال ة :

فسخ الشركة السابق ألوافه.

الحسين  اوبها  الس د  تع ين 

ك صفي الشركة.

شالع   222 لقم  التصف ة  مقر 

الحسن الثاني، شقة 8، الرااط.

اوبها  الس د  املصفي  براءة 

الحسين.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم 6 85   بتاليخ 26 أكتوار 

.222 
عن النسخة والنص

58 P

ائت اف ة سوف كاس ش م م
لقم 8ر إقامة جنان عالل شالع طالق بن 

زياد - ت الة

مكتب املحاسبة

ZOMRA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

ش م م ش و

  6 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  ح ث  بالرااط،  سبت 24  222 

لشركة  التأسي�سي  القافون  وضع 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د ش م م ش و، م يزاتها كالتالي :

شركة   : للشركة  القافوني  الشكل 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د ش م م ش و.

.«ZOMRA SARL AU« : التس  ة

استشالات   : االجت اعي  الهدف 

أجهزة  تص  م  وأنشطة  ال24مجة 

الك ب وتر وال24امج األ رى.
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بصفة عامة كل الع ل ات املال ة، 
أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  التجالية 
وكذا  الشركة  ب وضوع  مباشر  غي2 
تن  ة  شأنها  من  التي  الع ل ات 

الشركة.
 ،8 شقة  2ر،   : االجت اعي  املقر 
حسان  الوك لي،  أح د  موالي  شالع 

- الرااط.
مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
إلى  مقس ة  دلهم    22.222 مبلغ 
دلهم    22 فئة  من  حصة    222
للحصة الواحدة اكتتبت وحرلت من 

طرف :
  222  : زكرياء  موقت  الس د 

حصة.
زكرياء  موقت  الس د   : التس ي2 
غي2  ملدة  الشركة  مسي2  يعت24 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
كل  من  ديس 24  إلى  ر  يناير  فاتح 

سنة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
التجالية بالرااط تحت لقم 8ر85   

بتاليخ 27 أكتوار  222.
عن النسخة والنص

ائت اف ة الكوادي أيوب وسلمى »سوف كاس«
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ائت اف ة سوف كاس ش م م
لقم 8ر إقامة جنان عالل شالع طالق بن 

زياد - ت الة
مكتب املحاسبة

GOONE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

ش م م ش و
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
ح ث  بالرااط،  سبت 24  222    6  
لشركة  التأسي�سي  القافون  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 
الوح د ش م م ش و، م يزاتها كالتالي :
شركة   : للشركة  القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د ش م م ش و.

.«GOONE SARL AU« : التس  ة
الهدف االجت اعي : تجالة معدات 

بالج لة املعلومات واالتصاالت.
بصفة عامة كل الع ل ات املال ة، 
أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  التجالية 
وكذا  الشركة  ب وضوع  مباشر  غي2 
تن  ة  شأنها  من  التي  الع ل ات 

الشركة.
 ،8 شقة  2ر،   : االجت اعي  املقر 
حسان  الوك لي،  أح د  موالي  شالع 

- الرااط.
مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
إلى  مقس ة  دلهم    22.222 مبلغ 
دلهم    22 فئة  من  حصة    222
للحصة الواحدة اكتتبت وحرلت من 

طرف :
  222  : يوسف  لبيب  الس د 

حصة.
يوسف  لبيب  الس د   : التس ي2 
يعت24 مسي2 الشركة ملدة غي2 محدودة.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
التجالية بالرااط تحت لقم 8542   

بتاليخ 27 أكتوار  222.
عن النسخة والنص

ائت اف ة الكوادي أيوب وسلمى »سوف كاس«
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مكتب األستاذة مريم العراقي

موثقة

شالع املسي2ة الخضراء، لقم   ، الطابق الألول 

بطافة، سال

الهاتف والفاكس : 282 782ر25

MEDIATEUR COM
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها االجت اعي 22.222ر دلهم
مقرها االجت اعي : بوت ك مرجان 

لقم    أبي لقراق الرااط
- ب قت�سى عقد توث قي ملحضر   I
العراقي،  مريم  األستاذة  لدى  حرل 
موثقة بسال، بتاليخ 22 مالس  222، 
تعديل  على  الشركاء  قرالات  ب وجب 

بالشركة  املتعلقة  الفصول  بعض 

وامل ثلة كالتالي :

الحصص  ملك ة  تحويل  قبول 

االجت اع ة ب وجب عقد صدقة.

إعادة توزيع الحصص االجت اع ة 

تبعا لع ل ة الصدقة.

تعديل القافون األسا�سي للشركة.

فايزة  الس دة  وإبراء  استقالة 

ك سي2ة  منصبها  من  ح دوش 

للشركة.

تفويض.

لعقد صدقة محرل من  - وتبعا   II

مريم  األستاذة  املوثقة  ففس  طرف 

مالس  222،   25 بتاليخ  العراقي، 

فايزة  الس دة  ب وجبه  قامت  الذي 

ابنها  عن  وف ابة  باس ها  ح دوش 

بتفويت  الكريم  بنعبد  هشام  الس د 

حصة    222 تبلغ  التي  حصتها 

وحصته التي تبلغ 622 حصة لفائدة 

الس د حاتم بنعبد الكريم.

املساه ات :

الس د حاتم بنعبد الكريم يساهم 

22.222ر  ق  ته  ب بلغ  الشركة  في 

دلهم.

22.222ر   : املساه ات  مج وع 

دلهم.

لأس  يحدد   : الشركة  املال  لأس 

دلهم  22.222ر  في  الشركة  املال 

اجت اع ة  حصة  222ر  إلى  مقس ة 

موزعة  للواحدة  دلهم    22 فئة  من 

على الشكل التالي :

 : الكريم  بنعبد  حاتم  الس د 

بحصة 222ر.

ب ج وع : 222ر حصة.

ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدالة 

بصفته  الكريم  بنعبد  حاتم  الس د 

مسي2 وح د للشركة ملدة غي2 محددة.

التصريح  إيداع  تم   -  II

ر فوف 24  222،  التصح حي، بتاليخ 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  وذلك 

لقم  التجالي  السجل  برقم  2 2 ، 

.57847
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 SOCIETE ANONYME
 POUR L’INGENIERIE DES

 INDUSTRIES AGRICOLES ET
ALIMENTAIRES
«AGA INDUSTRIE»

شركة مساه ة في طول التصف ة
لأس الها 52.222 .5 دلهم

الكائن مقرها : 8، زفقة املعت د بن 
عباد - الدال الب ضاء

السجل التجال ي :  2628 الرااط
مغادلة م ثل املصفي وتع ين م ثل 

جديد لل صفي
املنعقد  العادي  العام  الج ع  إن 
استثنائ ا بتاليخ  2 يوف و  222 قد :
طالق  الس د  مغادلة  سجل 

بوعط وي م ثل املصفي كوسومال.
الع راني  جعفر  الس د  عين 
لل صفي  جديدا  م ثال  الجوطي 

كوسومال.
تم الق ام باإليداع القافوني بكتابة 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبت 24  222    4 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 8778.
عن املستخلص والب افات

مجلس اإلدالة
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TANJAH EQUITIES
طنجة إكوايتيز
شركة مساه ة

لأس الها 22.222ر دلهم قابل 
للتحويل

املقر االجت اعي : املنطقة الحرة 
لطنجة، قطعة 22 -2، طنجة - 

املدينة
السجل التجالي لقم  22ر   - 

طنجة
فقل املقر االجت اعي

تح ين النظام األسا�سي
  - بتاليخ 4  سبت 24  222، قرل 

الج ع العام غي2 العادي ما يلي :
للشركة  االجت اعي  املقر  فقل 
طريق  لطنجة،  الحرة  املنطقة  إلى 
الرااط، Lot 26B، قطعة ر، الطابق 

األل�سي.
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النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي فت جة لذلك.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار  222،   26 بتاليخ  بطنجة 

تحت لقم 247229.

بتعديل  التصريح  وضع   - ر 

السجل التجالي بكتابة الضبط لدى 

 26 بتاليخ  بطنجة  التجالية  املحك ة 

من   9272 لقم  تحت  أكتوار  222، 

السجل الت2ت بي.
من أجل النشر واإلشهال

امل ثل القافوني
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 L’ILE DE

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 22.222  دلهم

الكائن مقرها بالدال الب ضاء - بلوك 

28 لقم 5ر س دي عث ان

السجل التجالي لقم 5625  

معاينة وفاة شريك وافتقال حصصه 
لفائدة ولثته ومعاينة تفويت 

حصص الشركة
غي2  الج اعي  القرال  ب وجب   -  I

يول و   7 بتاليخ  للشركاء  العادي 

 222، تقرل ما يلي :

واملدبر  الشريك  وفاة  معاينة 

أح د  الس د  املرحوم  للشركة 

لفائدة  حصصه  وافتقال  موجاب 

ولثته وقبولهم كشركاء جدد.

الشريك  طرف  من  ب ع  معاينة 

لج  ع  الرح اوي  أح د  الس د 

ولثة  لفائدة  الشركة  في  حصصه 

املرحوم الس د أح د موجاب.

تع ين بصفتها مدبرا للشركة ملدة 

غي2 محدودة الس دة لط فة موجاب، 

من جنس ة مغرا ة، الحاملة لبطاقة 

 B672724 لقم  الوطن ة  التعريف 

والقاطنة بالدال الب ضاء حي البطحاء 

إقامة فادية.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
 26 بتاليخ  الب ضاء  للدال  التجالية 

يول و  222 تحت لقم 797729.
عن املستخلص والب افات
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 NANODOMOTIQUE
SYSTEME
SARL AU

مقرها االجت اعي : شالع املقاومة 
املركز التجالي جرونسن لقم 94 حي 

املح ط الرااط
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر 29 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
لشركة  أكتوار  222  في     املؤلخ 
 NANODOMOTIQUE SYSTEME
املحدودة  املسؤول ة  ذات   SARL AU

ذات الشريك الوح د.
جديدين  مسي2ين  تع ين  تم 
الحسين  الريسوني  الس د  للشركة 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
الريسوني  الس دة  و   ABرر4ر 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  احسان 
وح دين  ك سي2ين   ،AB2رر4ر لقم 
سع د  املسي2  استقالة  لقبول  تبعا 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  الزلقاوي 

.X24 لقم ررر
الوح د  الشريك  قام  وأيضا 
بتفويت الكلي للحصص التي ي تلكها 
 ( 222( اعراب  هللا  عبد  الس د 
ب وجب  الشركة،  برأس ال  حصة 
الواقع  بحكم  العادية  الض افات 
الحسين  الريسوني  للس د  والقافون 
الريسوني  والس دة  حصة   822

احسان 222 حصة.
تغ ي2 الشكل القافوني للشركة من 
من  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
شريك وح د إلى شركة ذات مسؤول ة 

محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24  ر  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 8755  .
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KARIM BEN DRISS
SARL AU

في  مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 

قد  فوف 24  222   5 بتاليخ  الرااط 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك الوح د :

تجالة   : االجت اعي  الهدف 

غي2  املتاجر  في  بالتقس ط 

املتخصصة.

تجالة متنوعة.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة :

الس د كريم بنغالم : 222  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل إلى  ر ديس 24  222.

عين   6 م  ر  النصر  اقامة   : املقر 

عت ق ت الة.

املسي2 : الس د كريم بنغالم مسي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بت الة  التجالية  باملحك ة  4465ر  

بتاليخ  2 أكتوار  222.
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FIDUMED CONSULTING SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

برأس ال 22.222  دلهم

املقر الرئي�سي : 94 ، شالع الزيراوي لقم ر  

الدال الب ضاء

الهاتف : 2522276796

الفاكس : 9 7 252226

MESAR SERVICES
SARL AU

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس شركة  تم  أكتوار  222   2 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د بامل يزات التال ة :

 MESAR  : الشركة  اسم 

.SERVICES SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
املقر الرئي�سي : زفقة س  ة إقامة 
شهرزاد ر الطابق 5 لقم 22 النخ ل - 

الدال الب ضاء.
لأس ال الشركة : 2.222ر دلهم.

الغرض االجت اعي : 
البضائع  وتصدير  استي2اد 

واملنتجات املر صة.
الدلاسات  ج  ع  إجراء 

االست2ات ج ة واملال ة.
إجراء الدلاسات التنظ   ة.

واملساعدات  االستشالات  تقديم 
في األمول املال ة والتجالية وغي2ها.

الشركات  املال  لأس  في  املشالكة 
ت الس  التي  أو  امل اثل  الغرض  ذات 

ففس النشاط.
املعامالت  ج  ع  عام،  وبشكل 
التجالية والصناع ة واملال ة واملنقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  التي 
بأي  أو  الشركة  ب وضوع  مباشر 

أش اء م اثلة أو ذات صلة.
اإلدالة : يتولى إدالة الشركة الس د 
فول الدين بوطالة إلى أجل غي2 مسمى.
حصة  22ر   : الحصص  توزيع 

لفائدة الس د فول الدين بوطالة.
املدة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
لالستث ال  الجهوي  باملركز  القافوني 
فوف 24  ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

 222 تحت لقم 5ر ر5669ر.
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AMIDAW
أم داو ش.م.م ش.و

الرأس ال االجت اعي : 22.222  
دلهم

املقر االجت اعي : إقامة سل  ة 2 
ع الة لقم 6 ب 2، سال الجديدة

في  مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 
قد  أكتوار  222    8 بتاليخ  سال 
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة بشريك وح د يهدف نشاطها 

االجت اعي : التجالة.
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لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة :

  222  : حف ظ  داوغري  الس د 

حصة.

سنة   99  : الشركة  نشاط  مدة 

من  أي  النهائي  التأسيس  من  ابتداء 

تاليخ وضع السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املقر : إقامة سل  ة 2 ع الة لقم 

6 ب 2 سال الجديدة.
داوغري  الس د   : تس ي2  تحت 

حف ظ.

 : التجالي  بالسجل  مسجلة 

ر479ر.
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 STE D’INGENIERIE

 ENVIRONNEMENTALE ET

DES SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بناء على عقد عرفي أعلن القافون 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات امل يزات التال ة :

 STE D’INGENIERIE  : االسم 

 ENVIRONNEMENTALE ET DES

.SERVICES SARL

التي  الع ل ات  ج  ع   : املوضوع 

والتخلص  النفايات  إدالة  إلى  تهدف 

منها وال س  ا ع ل ات الج ع والنقل 

الالزمة  واملعالجة  والفرز  والتخزين 

القابلة  واملواد  العناصر  الستعادة 

إلعادة االستخدام.

ج  ع ع ل ات استعادة النفايات 

عن  الغازية(  أو  السائلة  أو  )الصلبة 

إعادة  أو  االستخدام  إعادة  طريق 

إلى  يهدف  آ ر  إجراء  أي  أو  التدوير 

إلعادة القابلة  املواد  على  الحصول 

أي  أو  التدوير  إعادة  أو  االستخدام   
على  الحصول  إلى  يهدف  آ ر  إجراء 
االستخدام  إلعادة  القابلة  املواد 
من  الطاقة  أو  الثافوية  املنتجات  أو 
النفايات باستخدام أي ع ل ة تقن ة 

متاحة.
املقر االجت اعي : 45 شالع فرنسا 

شقة لقم 28 أكدال، الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال : 22.222  دلهم مكون 
من 222  حصة ق  ة كل واحدة منها 

22  دلهم.
الس د لضوان ليفقي 522 حصة.
الس د ح  د ش كر 522 حصة.

وإدالتها  الشركة  تس ي2   : التس ي2 
ليفقي  لضوان  الس د  تصرف  تحت 
للقافون  طبقا  ش كر  ح  د  والس د 
األسا�سي للشركة مع السلطة الكاملة 

وذلك ملدة غي2 محدودة.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى  ر ديس 24.
باملحك ة  القافوني  اإليداع 
أكتوار   27 بتاليخ  بالراط  التجالية 
لقم  التجالي  السجل  تحت   ،222 

. 5556 
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ROAYA PRODUCT
SARL
الهدف االجت اعي

موزع افالم سين ائ ة
برامج  والتسويق  األفالم  افتاج 

التلفزيون والراديو
الشركة  : لأس ال  املقر االجت اي 

22.222  دلهم مقس ة ل :
من  حصة  2رر  اوعيش  هللا  عبد 

فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.
فئة  من  حصة  2رر  الكاو  هشام 

22  دلهم للحصة الواحدة.
فئة  من  حصة  42ر  فب ه  سالة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
التس ي2 : سالة فب ه.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
بالرااط  التجالية  املحك ة  لدى 

ر5575 .

70 P

STE ELECTRO ABDELILAH
SARL

تأسيس شركة
الهدف االجت اعي :

توزيع ج  ع االجهزة املنزل ة.
األع ال املختلفة أو البناء.

التنظ ف.
السالم  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
الصخي2ات  الصباح  ب     6 لقم 

ت الة.
لاس ال الشركة : 22.222  دلهم 

مقس ة ل :
من  حصة   522 بناية  اإلله  عبد 

فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.
سناء بوفوحي 522 حصة من فئة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
التس ي2 : عبد اإلله بناية.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
بت الة  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

  46ر .
71 P

ZINAFI
SARL AU

تعديالت بالشركة
 ZINAFI SARL  : الشركة  اسم 

.AU
للشركة  جديد  نشاط  اضافة 
ل صبح  الطب ة  األجهزة  في  التجالة 
األجهزة  في  التجالة  الجديد  النشاط 
الشبه  املنتجات  في  والتجالة  الطب ة 

ص دالف ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط تحت لقم 6 ر8  .
72 P

ASSUR POUR TOUS
SARL

تعديالت بالشركة
تغ ي2 املقر االجت اعي

 ASSUR POUR  : الشركة  اسم 
.TOUS SARL

من  5   االجت اعي  املقر  تغ ي2 
املعاليف  زايد  بن  أسامة  زفقة 
24 شالع  22422، الدال الب ضاء إلى 
فرنسا الشقة لقم    أكدال، الرااط.

باملحك ة  القافوني  اإليداع 

لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

.795886

73 P

OAK GROVE COMPANY

SARL AU

تأسيس شركة
الهدف االجت اعي :

تخط ط.

ز رفة.

صناعة الخزائن.

أشغال مختلفة أو البناء.

لقم    املحل   : االجت اعي  املقر 

مكرل دوال سالمة عين عت ق ت الة.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

مقس ة ل 222  حصة من فئة 22  

دلهم للحصة الواحدة لفائدة الس د 

موالي علي مج د الع ي2ي العلوي.

التس ي2 : الس د موالي علي مج د 

الع ي2ي العلوي.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بت الة  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

4629ر .

74 P

 ATELIER D’ARCHITECTURE

TALHAOUI

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرااط  ر2 أغسطس  222،  بتاليخ 

إلى  للشركة  التجالي  املقر  تغ ي2  تم 

العنوان التالي :

لياض  تجزئة   : التجالي  العنوان 

ت الة   5 9 لقم  ر2  س  امطاع  أوالد 

واملتواجدة بالطابق األل�سي.

التجالي  السجل  في  التق  د  تم 

بتاليخ     8682 لقم  تحت  بالرااط 

فاتح فوف 24  222.

75 P
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FREELAB DIAGNOSTICS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ 24 سبت 24  222، بالرااط تم 
لقم  إلى ع الة  االجت اعي  املقر  تغ ي2 

22 حي القصبة ت الة.
 82 مر�سي  ايوب  الس د  تفويت 
حصة للس د عبد الفتاح ابن عائشة.
من  مر�سي  ايوب  الس د  استقالة 

مهام تس ي2 الشركة.
ابن  الفتاح  عبد  الس د  تع ين 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  عائشة 

محدودة.
التجالي  السجل  في  التق  د  تم 
بت الة تحت لقم 28259  بتاليخ 25 

أكتوار  222.
76 P

PURETE MODE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط  أكتوار  222،    8 بتاليخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.PURETE MODE : التس  ة

والتصدير،  االستي2اد   : الهدف 
التجالة في ج  ع أفواع املالبس.

 52 تجزئة   : التجالي  العنوان 
22 محل   حي  5 لقم  هكتال سكتول 

املغرب العربي ت الة.
 52.222 في  حدد   : الرأس ال 
بق  ة  522 حصة  إلى  دلهم مقس ة 
للس دة  الواحدة  22  دلهم للحصة 

مل كة القر�سي.
التس ي2 : تم تع ين الس دة مل كة 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2ة  القر�سي 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
التجالي  السجل  في  التق  د  تم 
بت الة تحت لقم   45ر  بتاليخ 29 

سبت 24  222.
77 P

STE(LADI(TRALUX
SARL AU

 N°2 ر HAY SAADA SIDI ALLA

ET BAHRAOUI

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 24   22 بتاليخ  العادي  الغي2 

 222، لدى ترل كس.

لدى  لشركة  املسبق  الحل  تم 

ادليس  الس د  وتع ين  ترال كس 

ب قرها  للشركة  ك صفي  لصفر 

السعادة  حي  ر 2  لقم  االجت اعي 

س دي عالل البحراوي.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

 4 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

فوف 24  222، تحت لقم 294 .

78 P

STE AGRIJIHANE
SARL AU

RDC N°28 HAY RIAD   TIFLET-

SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فاتح أكتوار  222، تم إقرال ما يلي :

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

التال ة :

.AGRIJIHANE : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.

معدات  ب ع   : االجت اعي  الهدف 

الري واملنتجات الفالح ة.
  22.222  : الشركة  لأس ال 

دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السفلي  الطابق   : املقر االجت اعي 
عالل  س دي  الرياض    حي   28 لقم 

البحراوي.

التس ي2 : الس د بدل ابريزة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

فوف 24   2 بتاليخ  بت فلت  االبتدائ ة 

 222، تحت لقم 258.

79 P

FIDUCIAIRE T Z MISSION ET CONSEIL

MULTIPROLAB
SARL

تأسيس شركة ذ م م
تأسيس  تم  عرفي،  ب قت�سى عقد 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ش  م 

م.

  : االجت اعي  اللقب 

.MULTIPROLAB SARL

الشركاء واملساه ون.

ط  و  ب  جلون  ابن  امين  الس د 

AB267655 ب 522 سهم.

ط  و  ب  اكرام  زينب  الس دة 

522 54ر6ررAB سهم.

املسي2 الوح د : امين ابن جلون.
لأس املال : 22.222  دلهم.

التنظ ف  مواد  ب ع   : النشاط 

وص افة الصناع ة.

مختلف أفواع التجالة.

املدة : 99 سنة.

لقم  الجديدة  تجزئة   : العنوان 

774 أحصين سال الجديدة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 
التجالي  السجل  لقم  تحت   ،222 

9ر48ر.

80 P

ش8كة)بوخ
شركة ذات االسم الج اعي

املقر االجت اعي : دوال ايت بايه 

ج اعة انشادن شتوكة ايت بها

حل الشركة
بتاليخ  مداوالتها  إثر  على 

الج ع ة  قرلت   ،22 8 9  أكتوار 

العامة غي2 العادية لشركة بوخ شركة 

ذات االسم الج اعي مقرها االجت اعي 

دوالايت بايه ج اعة انشادن شتوكة 
التجالي  بالسجل  مسجلة  غي2  بها 

باملحك ة االبتدائ ة بافزكان، الشركة 

غي2 منخرطة لدى الصندوق الوطني 

للض ان االجت اعي، ما يلي :

حل الشركة بصفة مبكرة.

في شخص  الشركة  تع ين مصفي 

الس د الحسين بوخ.

بايه  ايت  دوال  االجت اعي  تحديد 

ج اعة انشادن شتوكة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

في 4 فوف 24  222، تحت لقم 4رر2.

81 P

MRM DOMICILIATION
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  2  في  مؤلخ  لعقد عرفي  تبعا 

أكتوار  222، ح ث تم وضع قوافين 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  الشركة 

وذات امل يزات التال ة :

ام  ال  ام  شركة   : التس  ة 

دوميس ل اس و ش م م ذات الشريك 

الوح د.

ذات  شركة   : القافوني  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ما يلي :

توطين الشركات :

  22.222 في  حدد   : الرأس ال 

دلهم كلها لالكتتاب والدفع.

 2 بلوك   4 لقم   : االجت اعي  املقر 

البكاي  زفقة  والثاني  األول  الطابق 

أكادير.

ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من تاليخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديس 24  في  ر  وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلدالة : يدير الشركة الس د زهي2 

مقرش ملدة غي2 محدودة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

ألكادير بتاليخ 5 فوف 24  222، تحت 

لقم  4 27 .

82 P
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ش8كة)س فن)بكس
ش م م

ب ع الحصص االجت اع ة
استقالة مسي2 الشركة
تع ين املسي2ان الجدد
امضاء البنكي واإلدالي

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤلخ  للشركاء  االستثنائي 
بتاليخ 22 أكتوار  222، تقرل ما يلي :
اس اع ل  عث ان  ابن  الس د  قام 
بب ع 52 % من الحصص التي ي لكها 
أيوب  الس د  لفائدة  الشركة  في 

تكوفت.
اس اع ل  عث ان  بن  الس د  قام 
التي ي لكها  52% من الحصص  بب ع 
في الشركة لفائدة الس د سع د زه د.
عث ان  بن  الس د  استقالة 
اس اع ل من مهامه ك سي2 للشركة.
تع ين الس د ايوب تكوفت والس د 
سع د زه د مسي2ان للشركة ملدة غي2 

محدودة.
واإلدالي  البنكي  التوق ع  إلغاء 

للس د بن عث ان اس اع ل.
ملتزمة  اكس  س فن  شركة 
املشت2ك  واإلدالي  البنكي  بالتوق ع 
للس دان أيوب تكوفت وسع د زه د.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاليخ 5 فوف 24  222، تحت 

لقم 42 27 .
83 P

COMPLEXE(AL(AMAN
SARL AU

عقد التس ي2 الحر
التس ي2  عقد  شروط  ب وجب 
أغسطس   5 بتاليخ  املسجل  الحر 

 222، تم منحه من قبل :
 COMPLEXE AL AMAN شركة 
دوال  مراكش  في  الكائنة   SARL AU
مسجلة  الوداية،  ج اعة  سباع  بن 
تحت  ملراكش  التجالي  السجل  في 
 IF : 26249628 لقم   ،897 9 لقم 
حامل  اكنوك،  الس د  الد  وي ثلها 
CIN N° JB 274242، لصالح الس د

 TAKALBOUT ك ال  تكاالبوت   

املولود  الجنس ة،  املغربي   KAMAL

س دي  في    987 أغسطس  ر   في 

 CIN N° عبد هللا غ اط الحوز حامل

س دي  مركز  في  املق م   ،EE28627ر

التس ي2  هذا  ويضم  باها  ايت  ب بي 

واملعنوية  املادية  العناصر  الحر 

لألصل التجالي.

ومحل  الس الات  وص افة  )غسل 

بقالة( :

مؤكدة  فت2ة   : اإليجال  عقد  مدة 

سنوات(  )ر2  سنوات  ثالث  مدتها 

فاتح  من  تبدأ  للتجديد  قابلة  غي2 

أغسطس  222، وتنتهي في  ر يول و 

.2224

84 P

COMPLEXE(AL(AMAN
SARL AU

عقد التس ي2 الحر
التس ي2  عقد  شروط  ب وجب 

أغسطس   5 بتاليخ  املسجل  الحر 

 222، تم منحه من قبل :

 COMPLEXE AL AMAN شركة 

دوال  مراكش  في  الكائنة   SARL AU

بن سباع ج اعة الوداية، مسجلة في 

لقم  تحت  ملراكش  التجالي  السجل 
9 897، لقم IF : 26249628 وي ثلها 

 CIN N° الس د  الد اكنوك، حامل 

JB 274242، لصالح الس د تكاالبوت 

في  املولود  الجنس ة،  املغربي  ك ال 

عبد  س دي  في    987 أغسطس  ر  

 CIN N° حامل  الحوز  غ اط  هللا 

س دي  مركز  في  املق م   ،EE28627ر

التس ي2  هذا  ويضم  باها  ايت  ب بي 

واملعنوية  املادية  العناصر  الحر 

لألصل التجالي.

)فندق صغي2 واملسبح( :

مؤكدة  فت2ة   : اإليجال  عقد  مدة 

سنوات(  )ر2  سنوات  ثالث  مدتها 

فاتح  من  تبدأ  للتجديد  قابلة  غي2 

أغسطس  222، وتنتهي في  ر يول و 

.2224

85 P

 STE AACH LIL
MOUKAWALAT 
WA AL MACHARII

SARL
عقد التس ي2 الحر

التس ي2  عقد  شروط  ب وجب 
29 سبت 24  222،  الحل املسجل في 
عاش  شركة  قبل  من  منحه  تم 
شركة  م  م  ش  واملشاليع  لل قاوالت 
والكائن  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
الطابق    5 برقم  االجت اعي  مقرها 
 4EME شالع  أقامة  الد  الثالث 
DMM طريق تالكة، مراكش املق دة 
بالسجل التجالي ب راكش تحت لقم 
 6872 وامل ثلة من طرف الس د ع ال 
الحر  التس ي2  ب نح حق  قامت  شطا 
 L’EXPLOITATION بفندق  واملتعلق 
ب راكش،  الكائن   ،D’UNE HOTEL
شركة  لفائدة  لش د،  موالي  شالع 
 AS CORPORATE HOSTPITALITY
SARL AU، املق دة بالسجل التجالي 
ب راكش تحت لقم 2267   واملسي2ة 
يضم  شطا،  ع ال  الس د  طرف  من 
املادية  العناصر  الحر  التس ي2  هذا 
هذا  ومدة  التجالي  لألصل  واملعنوية 
قابلة  واحدة  سنة  هي  الحر  التس ي2 
تسل م  تاليخ  من  ابتداءا  للتجديد 

ل صة مزاولة نشاط الفندق.
86 P

STE AACH POUR 
 LE DEVELOPPEEMNT

IMMOBILIER 
ET TOURISTIQUE

SARL AU
الرأس ال االجت اعي : 2.222  دلهم
املقر االجت اعي : الطابق األل�سي 

دوال العظم ج اعة الويدان مراكش
السجل التجالي لقم 28267  

مراكش
االستثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
 2222 أكتوار   27 بتاليخ  املنعقد 
لو  بوغ  عاش  شركة  صادقت 
توليست ك  اي  ديفولوا واي وا ل ي2 

على ما يلي :

من  الشركة  مال  لأس  زيادة 

 8 2.222 إلى  ل صل  دلهم    2.222

دلهم.

اجت اع ة  حصة   8 22 إنشاء 

جديدة بق  ة 22  دلهم لكل حصة 

اجت اع ة هذا من  الل املساه ة في 

الت2اث املنهي للس د لش د املوسوي في 

السادة  6  من  إطال تطب ق أحكام 

قافون الضرائب العام مقدال الزيادة 

في لأس املال أي 822.222 دلهم.

التوزيع  أن  إلى  اإلشالة  تجدل 

الجديد للحصة هو على النحو التالي :

 8 22 موساوي  لش د  الس د 

حصة اجت اع ة.

قوافين منقحة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

ب راكش  التجالية  لل حك ة  الضبط 

تحت  وذلك  فوف 24  222   4 بتاليخ 
لقم 64 29 .

87 P

STE ORALIA
السجل التجالي عدد  7ر4 أكادير

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

محضر  قرل  6  أكتوار  222، 

ب ثابة  املنعقدة  العامة  الج ع ة 

للشركة  االستثنائي  العام  الج ع 
لأس الها   ،ORALIA املس اة 

مقرها  والكائن  دلهم   5.222.222

طريق   522 لقم  بقعة  ملول  بأيت 

ب وكرى الحي الصناعي ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

من  ر   للفصل  طبقا  االجت اع ة 

القافون األسا�سي للشركة.

تفويت الحصص االجت اع ة :

فوتت  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 FRANCK EVELYNE الس دة 

مج وع   AIMEE, MARIANNE

واملقدلة  االجت اع ة  الحصص 

بنسبة 6.252 حصة اجت اع ة والتي 

الس د  لفائدة  الشركة  في  ت تلكها 

ص24ي املهدي.

واذلك تم تغ ي2 الفصلين 6 و7 من 

القافون األسا�سي للشركة.
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تعديل  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222،   29 بتاليخ 

. 27224
88 P

STE GALINA SUD
السجل التجالي عدد 57ر  أكادير

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر  قرل  6  أكتوار  222، 
ب ثابة  املنعقدة  العامة  الج ع ة 
للشركة  االستثنائي  العام  الج ع 
لأس الها   ،GALINA SUD املس اة 
مقرها  والكائن  دلهم   8.222.222
طريق   522 لقم  بقعة  ملول  بأيت 

ب وكرى الحي الصناعي ما يلي :
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
من  ر   للفصل  طبقا  االجت اع ة 

القافون األسا�سي للشركة.
تفويت الحصص االجت اع ة :

فوتت  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 FRANCK EVELYNE الس دة 
مج وع   AIMEE,  MARIANNE
واملقدلة  االجت اع ة  الحصص 
والتي  اجت اع ة  حصص    2 بنسبة 
الس د  لفائدة  الشركة  في  ت تلكها 

ص24ي املهدي.
واذلك تم تغ ي2 الفصلين 6 و7 من 

القافون األسا�سي للشركة.
تعديل  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222،   29 بتاليخ 

ر2722 .
89 P

SOMATIME NADOR
السجل التجالي عدد 2277

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العامة  الج ع ة  قرلت  28 سبت 24، 
العام  الج ع  ب ثابة  املنعقدة 
املس اة  الشركة  لشركاء  االستثنائي 
م  م  ش   SOMATIME NADOR
الكائن  دلهم   522.222 برأس ال 
بني  امل ناء  مد ل  بالناظول  مقرها 

فصال ما يلي :

 HUBERT, الس د  وفاة  مالحظة 
 LOUIS ARMAND ALLEON
لوفاة  وتبعا   ،22 8 فوف 24   8 بتاليخ 
فوف 24   8 بتاليخ  أعاله  املذكول  ال�سي 
مج وع  اإللاثة  عقد  وحسب   ،22 8
الحصص االجت اع ة واملقدلة بنسبة 
252  حصة اجت اع ة والتي ي تلكها 
توزيعها  سيتم  الشركة  لأس ال  في 
على ولثة املرحوم على الشكل التالي :
 BERNADETTE, الس دة 
 NICOLE, MARIE-ANTOINETTE

ALLEON 624 حصة اجت اع ة.
 VALERIE MARIE الس دة 
 MADELEINE, MICHELE ALLEON

625 حصة اجت اع ة.
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
من  ر   للفصل  طبقا  االجت اع ة 

القافون األسا�سي للشركة.
تفويت الحصص االجت اع ة.

فوتت  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مج وع  زهرة،  املوديحان  الس دة 
واملقدلة  االجت اع ة  الحصص 
والتي  اجت اع ة  حصة    65 بنسبة 
الس د  لفائدة  الشركة  في  ت تلكها 

بوسكول مح د.
واذلك تم تغ ي2 الفصلين 6 و7 من 

القافون األسا�سي للشركة.
تعديل  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بالناظول بتاليخ 4 فوف 24  222.
90 P

GAUSS INVESTMENT
SARL AU
RC  5567ر

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
وبشريك وح د

ب قت�سى القافون األسا�سي املؤلخ 
تقرل  أغسطس  222،  ر   بتاليخ 
 GAUSS اسم  تح ل  شركة  تأسيس 
مسؤول ة  ذات   INVESTMENT
وح د  اص تها  وشريك  محدودة 

كالتالي :
 GAUSS  : التس  ة 
مسؤول ة  ذات   INVESTMENT

محدودة وشريك وح د.
نشاطها  ت الس  الشركة   : الهدف 

باملغرب و الجه.

تأجي2 وتشغ ل العقالات امل لوكة 
أو املؤجرة.

اقتناء العقالات والتصرف فيها.
وس لة،  بأي  الشركة،  مشالكة 
تتعلق  قد  التي  الع ل ات  ج  ع  في 
شركات  انشاء  طريق  عن  بغرضها 
أو شراء األسهم  أو االكتتاب  جديدة 
أو حقوق الشركات أو االفدماج أو غي2 

ذلك.
الشركة  مقر   : االجت اعي  املقر 
حدد في العنوان التالي : لقم 5  شالع 
األبطال شقة لقم 4، أكدال، الرااط.
املدة القافوف ة : تأسست الشركة 
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
لأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
الشركة حدد في مبلغ 22.222  دلهم 
قس ت إلى 222  حصة من فئة 22  
وي ثل  كل ا  دفع  حصة  لكل  دلهم 
مساه ة أفجزت فقدا لفائدة الشركة 
ب ا  طالق  قطاب  الس د  طرف  من 

مقداله 22.222  دلهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
الس د  الشركة  يسي2   : التس ي2 
ب  القاطن  بوحصال  زكرياء  قطاب 
املغرب،  ت الة   2 النهضة  حي   ،2 لقم 
2ر  بتاليخ  مزداد  الجنس ة  مغربي 
املغرب حامل  بالرااط،    995 مالس 
.AD2للبطاقة الوطن ة لقم 772 ر

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بالرااط تحت لقم ر5567 .
91 P

STE PARA GHITA & HIBA
SARL

لأس الها : 55.222 دلهم
مقرها االجت اعي : سال الجديدة
II لقم 5 ع الة 7 شالع حسن
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تكوين  تم  ماي  222،   27 بتاليخ 
قافون أسا�سي لشركة ذات املسؤول ة 

املحدودة  صائصها كالتالي :

 PARA GHITA &  : التس  ة 

.HIBA

الهدف : شراء وا ع ج  ع منتجات 

العاف ة.

منتجات  ج  ع  وا ع  شراء 

التنظ ف.

املستحضرات  ج  ع  وا ع  شراء 

الص دالف ة وشبه الطب ة.

الجديدة  سال   : االجت اعي  املقر 

.II لقم 5 ع الة 7 شالع حسن

املدة : 99 سنة ابتداءا من تسج ل 

الشركة بالسجل التجالي.

 55.2222  : االجت اعي  الرأس ال 

55 حصة ق  ة كل  إلى  دلهم مقسم 

واحدة 222  دلهم موزعة كالتالي :

الس د زكرياء ع راوي 52 حصة؛

الس دة فت حة موجان 5 حصة.

التس ي2 : تم تع ين :

الحامل  موجان  فت حة  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

وملدة  للشركة  ك سي2ة   A545ر6ر

غي2 محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ 6  سبت 24  222.

سجل تجالي عدد  444ر.
مقتطف وا ان النشر :

مقر الشركة

92 P

LABOPHOTO BOUGHABA
تصف ة الشركة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

ت ت  بتاليخ  ر ماي  222،  بالرااط 

 LABOPHOTO شركة  تصف ة 

BOUGHABA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة.

وقد تم تع ين الس د  تلة ح  د 

الشركة  تصف ة  عن  ك سؤول 

املذكولة.
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بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرااط في  2 أكتوار  222.
لقم السجل التجالي ر47ر6 لقم 

اإليداع 8429  .
اإلمضاء 

93 P

ديوان األستاذ أزم  و مح د

شالع الحسن الثاني إقامة ال24وفنسال،

املعالف 4، الشقة 2، ت الة

 JBILOU IMMOBILIERE
SARL

لأس الها االجت اعي : 222.222.  

دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة أوالد زعي2 

البقعة لقم 427 ، متجر بالطابق 

األل�سي عين عودة

االستثنائي  العام  الج ع  محضر 

التوق ع  ك ف ة  بتغ ي2  القا�سي 

االجت اعي

ب وجب عقد لسمي تلقاه األستاذ 

بتاليخ  بت الة  موثق  مح د،  أزم  و 

الج ع  قرل  أكتوار  222،     

 JBILOU لشركة  االستثنائي  العام 

IMMOBILIERE SARL ما يلي :

االجت اعي  التوق ع  ك ف ة  تغ ي2 

منفصل  وغي2  مشت2كا  أصبح  ح ث 

الشركة  تكون  لن  واالتالي  لل سي2ان 

التس ي2  أع ال  ج  ع  في  ملتزمة 

في  تد ل  والتي  العادية  والتصرف 

بالتوق ع  إال  االجت اعي  هدفها  إطال 

لل سي2ان  املنفصل  وغي2  املشت2ك 

بدون امكاف ة تصرف كل من املسي2ان 

لوحده.

من    5 لل ادة  املتالزم  التعديل 

القافون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 

ر فوف 24  222، تحت  بتاليخ  بت الة 

لقم 42 2.
للخالصة والب ان

األستاذ أزم  و مح د

94 P

STE MEDICAL STORE

SARL

لأس املال : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : زفقة طنجة إقامة 

علي  2 لقم 6  محل لقم  2 

القن طرة

ا تتام التصف ة
الج ع  محضر  ملقتضات  تبعا 

العادي  الغي2  االستثنائي  العام 

 MEDICAL STORE SARL لشركة 

املنعقد بتاليخ 5  أكتوار  222، لقد 

قرل شركاء الشركة ما يلي :

 IMEDICAL ا تتام تصف ة شركة

.STORE SARL

الس د  الشركة  مصفي  ت24ئة 

بنل ل ح حف ظ.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

أكتوار  222،   28 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 88822.

95 P

IMMOFFSHORE

است رال الشركة
في  املؤل ة  القرالات  ب وجب 

الشريك  فإن  يوف و  222،  2ر 

لتس  ة  الحاملة  للشركة  الوح د 

ذات  شركة   IMMOFFSHORE

وح د،  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

الكائن  أولو،    2.222 لأس الها 

للتصدير  الحرة  باملنطقة  مقرها 

)السجل  4ر«  »الجزاة  بطنجة 

ر24.82 (، قد قرل  التجالي بطنجة 

 86 لل ادة  تطب قا  الشركة  است رال 

من القافون لقم 5-96.

تم الق ام باإليداع القافوني بكتابة 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

لطنجة بتاليخ ر فوف 24  222، تحت 

لقم 247.525.
املدبر

96 P

 STE ALL FOR ART
PRODUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة
من شريك واحد
تأسيس شركة

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إنشاء  تم  أكتوار  222،   4
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة من شريك واحد  صائصها 

كالتالي :
أغ  فول  أل  شركة   : التس  ة 

بخديكس ون.
الهدف : إفتاج الس عي والبصري.

إفتاج األفالم.
املال ة  التجالية،  الع ل ات  كل 
تطوير  إلى  تهدف  التي  العقالية  أو 

الشركة.
اليسرى  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
  6 شقة   27 هاء  ع الة  والزلقاء 

طريق املهدية سال.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
في  حدد   : االجت اعي  املال  لأس 
مبلغ 2.222  دلهم مقس ة إلى 22  
دلهم    22 واحدة  كل  ق  ة  حصة 
محرلة كل ا لفائدة االنسة من ة غزال.
السنة االجت اع ة ابتداء من فاتح 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
للشركة  مسي2  عين   : التس ي2 
االنسة من ة غزال ملدة غي2 محددة.

باملحك ة  الشركة  تسج ل  تم 
فوف 24   4 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

 222، تحت لقم 4827ر.
لإلشالة والب ان

97 P

 CHEMICAL BUILDING
ENGINEERING

SARL AU
لأس املال : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم 94  بلوك ف 
أوالد أوج ه القن طرة

تعديالت مالئ ة للقافون
الج ع  محضر  ملقتضات  تبعا 
العادي  الغي2  االستثنائي  العام 
 CHEMICAL BUILGING لشركة 

ENGINEERING SARL AU، املنعقد 
قرل  لقد  أكتوار  222،   25 بتاليخ 

الشريك الوح د للشركة ما يلي :
 : بهبة  اجت اع ة  تفويت حصص 
تقدل  والتي  الجديد  الشريك  لفائدة 
بق  ة  اجت اع ة  حصة    222 ب 
كل  مع  الواحدة  للحصة  دلهم    22
الض افات القافوف ة واملوزعة كالتالي :
الحساني  الع راني  الس د  فوت 
عبد الرف ع 222  حصة التي ت لكها 
الض افات  كل  مع  بهبة  الشركة  في 
الع راني  الس د  ابنه  إلى  القافوف ة 

الحساني يوسف.
الشركة  مال  لأس  ل صبح 
الشكل  على  موزع  دلهم    22.222

التالي :
يوسف  الحسني  الع راني  الس د 
بق  ة  اجت اع ة  حصة    222

22.222  دلهم.
تم  قد  يكون  التعديالت  وبهذه 
القافون  من   6-7  : التالي  البند  تغ ي2 

األسا�سي للشركة.
لدى  تم   : القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالقن طرة تحت لقم 88922 بتاليخ 4 

فوف 24  222.
98 P

انصاري ديست
ش م م

سكتول 2، لقم 2252، حي موالي 
اس اع ل، سال

تبعا ملحضر الج ع العام للشركاء 
بتاليخ 27 أكتوار  222، املسجلة في 
تم  أكتوار  222،   29 بتاليخ  الرااط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
مسؤول ة محدودة بامل يزات التال ة :

 - »أفصالي  شركة   : التس  ة 
ديست ش م م.

لقم   ،2 سكتول   : التجالي  املقر 
2252 حي موالي اس اع ل، سال.

املوضوع : التجالة العامة.
ع وما ج  ع الع ل ات التجالية، 
وغي2  العقالية  املال ة،  الصناع ة، 
في  املساه ة  ي كنها  التي  العقاية 

تن  ة الشركة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 
الس د بولع اض يونس.

دلهم    22.222  : الرأس ال 
موزعة بين الشركاء ك ا يلي :

 522 يونس  بولع اض  الس د 
حصة.

 522 إكرام  العنصالي  الس دة 
حصة.

املج وع : 222  حصة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222،   4 بتاليخ 

7728ر.
99 P

WEST DEAL
SARL

تغ ي2 املقر اإلجت اعي
العام  الج ع  محضر  وفق 
 29 بتاليخ  املنعقد  اإلستثنائي 
اإلجت اعي  باملقر  سبت 24   222 
لشركة WEST DEAL ذات املسؤول ة 

املحدودة قرل الشركاء ما يلي :
للشركة  اإلجت اعي  املقر  تحويل 
الثالث  الطابق  زيز  واد  زفقة   4 من 
األمم  شاطئ  برست ج ا  إلى  أكدال 
ع الة 59  ب   ب شقة لقم 6 سال 

الجديدة.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحديث 

مع التغ ي2ات السابقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   8 بتاليخ  بسال  اإلبتدائ ة 
سجل  ر2  ،  لقم  تحت   222 

تجالي لقم 4849ر.
100 P

LOG(EXPERT
SARL

 ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
فظام  تكوين   تم  أكتوار  222    22
املسؤول ة  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة  صائصها كالتالي :
.LOG EXPERT SARL : التس  ة

الهدف : ت الس الشركة األهداف  

التال ة :

املواد  وشراء  اللوجيست ك 

واللوازم.

قسم التقني.

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول 

متنوعة.

2  زفقة تطوان   : املقر اإلجت اعي 

الرااط.
لأس املال اإلجت اعي: 22222.22  

ق  ة  حصة    222 إلى  مقسم  دلهم 

كل واحدة 22.22  دلهم.

التس ي2 : تم تع ين الس دة ش  اء 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الكنافدي 

الوطن ة 567ر G7 ك سي2ة للشركة 

وملدة غي2 محدودة.

وضع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني  امللف 

باملحك ة التجالية بالرااط تحت لقم 

السجل التجالي 55769 .
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GROUP MAGHALI PRO
SARL AU

استثنائي  عام  ج ع  ب قت�سى 

قرل  فوف 24  222   5 الرااط  في  حرل 

 GROUP لشركة  الوح د  الشريك 

ذات  ش.م.م   MAGHALI PRO

الشريك الوح د ما يلي :

طرف  من  222 حصة  تفويت 

الس د الغالي مو�سى إلى الس د حسن 

برح ل.

من  مو�سى  الغالي  الس د  استقالة 

منصبه ك سي2 للشركة.

برح ل  حسن  الس د  تع ين 

ك سي2 وح د للشركة.
تعديل املواد 7.6 .ر  من القافون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

فوف 24   8 بتاليخ     8924 لقم  تحت 

.222 
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AGREE TWO
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

RC :  55577

تبعا للعقد العرفي تم وضع قوافين 

ذات  املسؤول ة  محدودة  الشركة 

امل يزات التال ة :

.AGREE TWO : التس  ة

الهدف : يتعلق نشاط الشركة :

وتعبئة  وتوزيع  وتصدير  استي2اد 

ج  ع  في  الزلاع ة  املنتجات 

القطاعات النبات ة أو الح واف ة.

لل اش ة  األعالف  وتجالة  استي2اد 

وحبوب الج لة والتجزئة.

استي2اد وتصدير البقول ات.

الفالحة بصفة عامة.

استي2اد وتصدير املنتجات واررت 

وأي مواد متعلقة بالزلاعة.

الزلاع ة  املعدات  وتوزيع  تجالة 

ومعالجة  وحصاد  والري  )الري 

الصناع ة وقطع  الحبوب والجرالات 

الغ ال وامللحقات...(

املباشرة  وغي2  املباشرة  املشالكة 

األنشطة  على  يركز  مشروع  أي  في 

املقرلة.

األنشطة  مختلف  عامة  واصفة 

التي لها التباط مباشر أو غي2 مباشر 

توس ع  شأنها  ومن  الشركة  بهدف 

نشاط الشركة.

املقر اإجت اعي : 4 شالع واد زيز، 

أكدال   7 لقم  شقة  الثالت  الطابق 

الرااط.

املدة : 99 سنة .

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

  222 إلى  مقس ة  دلهم    22.222

22  دلهم  حصة إجت اع ة من فئة 

للواحدة.

اإلدالة :الشركة يسي2ها:

 الس د تاك ة يوسف.

 والس د زلوق مح د.

من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

ففس السنة.

الراح  من   %  5 :تقتطع  األلااح 
طبقا  القافوني  لإلد ال  الصافي 
تصرف  تحت  يوضع  والباقي  للقافون 

الج ع العام العادي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط.
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 STE. ABSII
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE SARL AU

 AU CAPITAL DE :  22.222.22
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : RUE IBN
 KHAIRANE 7 RESIDENCE
 NAJOUA ETG 4 APT 8

CASABLANCA
 NUMERO R.C : 52 65رR.C

CASABLANCA
أبسيي 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع ابن 
 ي2ان 7 إقامة فجوى 4 شقة لقم 8 

امل لكة املغرا ة الدالالب ضاء.
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي 
65ر 52

  4 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د :
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

االقتضاء ب ختصر تس  تها أبسيي.
غرض الشركة بإيجاز : املعلومات ة 

)مص م محلل م24مج(.
عنوان املقر اإلجت اعي : شالع ابن 
 8 4 شقة لقم  7 إقامة فجوى   ي2ان 
الدالالب ضاء   22222 الدالالب ضاء 

امل لكة املغرا ة.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99سنة.

  22.22  : الشركة  لأس ال  مبلغ 
دلهم مقسم كالتالي :

بل كنا�سي  الحك م  عبد  الس د 
دلهم    22 بق  ة   حصة    .222

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بل كنا�سي  الحك م  عبد  الس د 
  5 بتاليخ  مزداد  الجنس ة،  مغربي 
لبطاقة  الحامل   ، 992 ديس 24 
 BL 299 ر عدد  الوطن ة  التعريف 
إقامة  ابن  ي2ان  شالع   7 الساكن 
الدال   22222 الب ضاء  الدال  فجوى 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.
باملحك ة   : القافوني  اإليداع  تم 
 5 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

فوف 24  222 تحت لقم 8278ر.
التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 

65ر 52.
104 P 

مكتب األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
موثق

24ر، شالع ابراه م الروداني إقامة الشفاء 
الطابق الثاني لقم ر املعاليف الدالالب ضاء

الهاتف : 2522982242
الفاكس :  252298225

SPC(ش8كة
S.A.R.L

لأس الها : 2.222.22ر7.6 دلهم 
الدالالب ضاء
س.ت : 2257 

حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 
الرح وني  هشام  األستاذ  ب كتب 
 ،2222 أكتوار    9 بتاليخ  االدلي�سي 
اإلبره مي،  السع د  الس د  وهب 
أي  اإلجت اع ة  حصصه  من  جزء 
 SPC S.A.R.L 5222 حصص بشركة 
دلهم،  2.222.22ر7.6  لأس الها 
مصطفى  زفقة   47 اإلجت اعي  مقرها 
املغرب،  الدالالب ضاء،  املنفلوطي 
لقم  تحت  التجالي  بالسجل  مق د 
ع ر  الس د  لصالح   ، 22557

االبراه مي.

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
اإلستثنائي بتاليخ 6  ديس 24 2222، 
 SPC S.A.R.L شركة  في  الشركاء  قرل 
دلهم،  2.222.22ر7.6  لأس الها 
مصطفى  زفقة   47 اإلجت اعي  مقرها 
املغرب، الدالالب ضاء،   املنفلوطي 

ما يلي :
التصديق على عقد هبة جزء من 
الحصص اإلجت اع ة أي 522 حصة 
االبراه مي  السع د  للس د  العائدة 

لفائدة للس د ع ر اإلبراه مي.
بتاليخ  التقس م  عقد  التصديق 
ديس 24  و4   2222 فوف 24  2ر-26 

.2222
تعديل القافون األسا�سي.

والتصريح  القافون  اإليداع  تم 
التجالي  السجل  لدى  بالتغ ي2 
التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
ديس 24   24 بتاليخ  بالدالالب ضاء 
2222 تحت لقمي ر75882 و294رر 
قم  تحت  التجالي  بالسجل  مق د 

. 22557
للخالصة والب ان

األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
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 SOCIETE(:(ش8كة
IMMOBILIERE EL GALSA

S.A.R.L
الدالالب ضاء 9 شالع تايول )بولون 

سابقا( اففا
س ت : 28687 

لنقل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
حسن  الس د  قام  املستحقات 
ب وجب  والنقل  بالتحويالت  بنيس 
والقافوف ة  العادية  الض افات  ج  ع 
وهو   ،GLEN INVEST شركة  إلسى 
شركة  على  بها  محتفظ  مدينة  ذمم 
   IMMOBILIERE EL GALSA SARL
 2.522.222.22 لمزي  ب بلغ   AU
 GLEEN شركة  فإن  واالتالي،  دلهم 
في  محلها  هي  إليها،  املحال   INVEST
املرتبطة  وااللتزامات  الحقوق  ج  ع 
قبولها  يتم  والتي  املذكولة،  بالديون 

بشرط تحفظ الس د حسن بنيس.

 ب قت�سى القرال اإلستثنائي الصادل
ف24اير    2 بتاليخ  الشركاء  عن 
 SOCIETE شركة  شركاء  قرل   222 
 IMMOBILIERE EL GALSA S.A.R.L

ما يلي :
ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
ل بلغ  دلهم   2.522.222.22
طريق  عن  دلهم  52.222.22ر.ر 
واملستحقة  السائلة  الديون  تعويض 

الدفع.
من   6 لل ادة  املقابل  التعديل 

القافون األسا�سي.
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤول ة محدودة.
اعت اد قوافين جديدة.

تأك د اإلدالة.
تعديل القافون األسا�سي.

والتصريح  القافوني  اإليداع  تم 
التجالي  السجل  لدى  بالتغ ي2 
التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
مالس    7 بتاليخ  بالدالالب ضاء 
 222 تحت لقمي 4 ر772 و 2228  
لقم  تحت  التجالي  بالسجل  مق د 

. 28687
للخالصة والب ان

املسي2
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ديوان األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
موثق

4ر، فضاء النخ ل الطابق الثاني زفقة شرم 
الش خ املعاليف الدالالب ضاء
الهاتف :  96 ر25222

BUSHRA INVEST
S.A.R.L A.U 

شركة محدودة املسؤول ة بشريك 
واحد

تأسيس
حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 
الرح وني  هشام  األستاذ  بديوان 
االدلي�سي موثق بالدالالب ضاء  بتاليخ 
تأسيس شركة  تم  2 سبت 24  222، 
ذات مسؤول ة محدودة بشريك واحد 

ذات الخاص ات التال ة :
  BUSHRA INVEST  : التس  ة 
مسؤول ة  ذات  شركة   S.A.R.L A.U

محدودة بشريك واحد.

غرض الشركة: 
األلا�سي  وشراء  العقالي  التطوير 

وتقس  ها.
ح ازة ج  ع األلا�سي واستخدامها 
بكل الوسائل وانائها في املباني إلعادة 

ب عها أو تأجي2ها.
ولا ا  وإدالة  وتشغ ل  ح ازة 
إعادة ب ع ج  ع امل تلكات والحقوق 

املنقولة وغي2 املنقولة.
شراء وتأجي2 ج  ع املباني وج  ع 

املعامالت العقالية بشكل عام.
أع ال البناء وأع ال البناء العامة 
املدف ة،  )الهندسة  العامة  واألشغال 

الطرق، املطالات، السدود إلخ (.
كافة  وتنف ذ  وإفجاز  دلاسة 
املشاليع العقالية الصناع ة في تجالة 

البناء.
إفجاز والتعاقد على كافة  األع ال 
والديكولات واإلدالة والتأثيت لج  ع 

األسطح أو املباني.
أي  أو  مشالكة  أي  عام،  بشكل 
مال ة  أو  أوصناع ة  تجالية  مشالكة 
مساعدة  أو  منقولة  أو  دعائ ة  أو 
تشغ ل  أو  تدليب  أو  استشالات  أو 
أو  وحدة  إدالة  إنشاء  أو  اقتناء  أو 
األنشطة  لج  ع  شبكة  توزيع  ب ع 
املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
املحت ل  من  أو  املذكول  بالعنصر 
من  للتطوير  موات ة  غي2  تكون  أن 
مؤسسة،  أو  شركة  إنشاء   الل 
أو  األصول،  هذه  أو  اإلكتتاب،  أو 
أو  املنقولة  غي2  أو  املنقولة  الحقوق 

بأي وس لة أ رى.
التي  الشركات  ج  ع  في  املشالكة 

يرتبط نشاطها باملعامالت العقالية.
أو  العقالية  املج عات  بناء 
لالستخدامات  السكن ة  الوحدات 

السكن ة أو املهن ة أو التجالية.
شراء وإعادة ب ع وتصن ع معدات 

البناء.
ج  ع  وتسويق  وا ع  شراء 
أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  املنتجات 
غي2 مباشر بكافة املشاليع العقالية.

أع ال مختلفة.
الت ث ل، الع ولة، الوساطة.
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مرتبطة  معاملة  أي  عام،  وبشكل 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر، كل ا أو 
املذكولة  املعامالت  من  بأي  جزئ ا 
أعاله وذلك لتسه ل أو تعزيز أو تطوير 
أع ال الشركة وكذلك أي املشالكة، 
شكل  بأي  املباشرة،  غي2  أو  املباشرة 
ذات  التعهدات  في  األشكال،  من 

األغراض امل اثلة أو ذات الصلة.
الدالالب ضاء   : اإلجت اعي  املقر 
إقامة ش �سي  الزلقطوني  265 شالع 

الطابق 9 لقم 92 .

املدة : 99 سنة.
املساه ات :

الس دة بشرى بنزكري 2.222.22  
دلهم.

  2.222.22  : الشركة  مال  لأس 
من  حصة    22 على  مقس ة  دلهم 
ومجزئة  واحد  لكل  دلهم    22 فئة 

ك ا يلي :
الس دة بشرى بنزكري 22  حصة.

املج وع : 22  حصة.
املهدي  مح د  الس د   : التس ي2 

الشافعي ملدة غي2 محدودة.
 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط
الب ضاء  بالدال  التجالية  باملحك ة 
تحت  أكتوار  222  فاتح  بتاليخ 
الشركة   تسج ل  تم   7948 7 لقم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
أكتوار  فاتح  بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222 تحت لقم ر782 5.
للخالصة والب ان

األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
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ديوان األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
موثق

4ر، فضاء النخ ل الطابق الثاني زفقة شرم 
الش خ املعاليف الدالالب ضاء
الهاتف :  96 ر25222

NOKTA ARCHITECTES
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد

تأسيس
حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 
الرح وني  هشام  األستاذ  بديوان 
االدلي�سي موثق بالدالالب ضاء  بتاليخ 

5 أغسطس  222، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤول ة محدودة بشريك واحد 

ذات الخاص ات التال ة :
 NOKTA  : التس  ة 
شركة   ARCHITECTES S.A.R.L A.U
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد.
غرض الشركة :

م السة مهنة املهندس املع الي.
الدالالب ضاء   : اإلجت اعي  املقر 

227 شالع اففا الطابق الثاني.
املدة : 99 سنة.

املساه ات :
الس د إس اع ل فقطى 522.222 

دلهم.
 522.222.22  : الشركة  مال  لأس 
من  حصة    22 على  مقس ة  دلهم 
5.222 دلهم لكل واحد ومجزئة  فئة 

ك ا يلي :
 5222 فقطى  إس اع ل  الس د 

حصة.
املج وع : 5222 حصة.

الس د إس اع ل فقطى   : التس ي2 
ملدة غي2 محدودة. 

تم اإليداع القافون بكتابة الضبط 
بالدالالب ضاء  التجالية  باملحك ة 
تحت  أكتوار  222   28 بتاليخ 
الشركة   تسج ل  تم  ر79796  لقم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
أكتوار   28 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222 تحت لقم 522527.
للخالصة والب ان

األستاذ هشام الرح وني االدلي�سي
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مكتب األستاذ عبد القادل املسعودي
موثق

القن طرة شالع مح د الخامس إقامة صومعة 
حسان لقم 82ر، الطابق األول، املكتب رر 

الهاتف : 79222ر7ر25

 CAFETERIA GLACIER VAL
D’OR

SARL AU
لأس الها : 22.222  دلهم 

مقرها اإلجت اعي : بالرااط املح ط 
زفقة تشاد إقامة الح د ع الة 5 
شقة 4 مسجلة بالسجل التجالي 

باملحك ة التجالية بالرااط تحت 

عدد 67559

مالحظة وفاة شريك
صدقة حصص في الشركة

تغ ي2 الشكل القافوني للشركة
تغ ي2 النظام األسا�سي للشركة 

ولثة  اجت اع  محضر  ب قت�سى 

حرله  السعدية  عزيزي  املرحومة 

األستاذ عبد القادل املسعودي موثق 

بالقن طرة تم ما يلي :

عزيزي  املرحومة  وفاة  مالحظة 

السعدية.

قرال است رالية الشركة.

توزيع الحصص التي كافت ت لكها 

املرحومة في الشركة على الولثة.

تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى 

املسعودي  القادل  عبد  األستاذ 

سبت 24   25 بتاليخ  بالقن طرة  موثق 

الس دة  من  كل  تصدق   222 

فؤاد،  عازم  الس د  فطومة،  عازم 

عازم  الس دة  يوسف،  عازم  الس د 

ب ج وع  عازم  الد  والس د  حنان 

الشركة  في  ولثوها  التي  حصصهم 

على  حصة   555 وعددها  املذكولة 

الكبي2 ح ث أصبح هذا  الس د عازم 

املتكون  الحصص  لكل  مالكا  األ ي2 

  222 وعددها  الشركة  لأس ال  منها 

حصة واالتالي تغ ي2 الشكل القافوني 

مسؤول ة  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وح د وتع ين الس د 

عازم الكبي2 مسي2ا للشركة.

تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى 

موثق  املسعودي  القادل  عبد  األساذ 

أكتوار  222   7 بتاليخ  بالقن طرة، 

للشركة  األسا�سي  النظام  تغ ي2  تم 

املذكولة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 9899.
 قصد الب ان والنشر
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 SOCIETE DE
 RESTAURATION
COLLECTIVE

SRC
SARL AU

ش.م.م بشريك واحد
تغ ي2 املسي2

للج ع  لسمي  محضر  ب قت�سى 
ر   بتاليخ  املسجل  اإلستثنائي  العام 
 SOCIETE DE لشركة  أكتوار  222 
 RESTAURATION COLLECTIVE
SRC SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
ولأس الها  واحد  بشريك  محدودة 
اإلجت اعي  ومقرها  دلهم    22.222
الخامس  مح د  شالع  محج  59ر 
الطابق  الكبي2ة  اإلقامة  وشالع سبتة 
القن طرة  2ر  لقم  مكتب  الخامس 

قرل ما يلي :
اح د  الغالي  الس د  استقالة 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
45778رD من تس ي2 الشركة وتع ين 
للبطاقة  الحامل  ايوب  زايز  الس د 
ك سي2   A96999ر لقم  الوطن ة 

جديد للشركة ملدة غي2 محدودة.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
لل حك ة اإلبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 
 5227 لقم  تحت  أكتوار  222   28

بالسجل التجالي لقم 5ر524.
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MEDGHANEGO
S.A.R.L AU

ش.م.م بشريك واحد
تغ ي2 املسي2

لسمي  محضر  ب قت�سى 
املسجل  اإلستثنائي  العام  للج ع 
لشركة  أكتوار  222  ر   بتاليخ 
MEDGHANEGO SARL AU شركة 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 
دلهم   2.222.222 ولأس الها  واحد 
شالع  محج  59ر  اإلجت اعي  ومقرها 
مح د الخامس وشالع سبتة اإلقامة 
لقم  مكتب  الخامس  الطابق  الكبي2ة 

2ر القن طرة قرل ما يلي :
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اح د  الغالي  الس د  استقالة 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
الشركة  تس ي2  من   D45778ر
وتع ين الس دة الغالي فاط ة الزهراء 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 
للشركة  جديدة  ك سي2ة   D9875 2

ملدة غي2 محدودة.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بتاليخ  بالقن طرة  لل حك ة اإلبتداية 
 5228 لقم  تحت  أكتوار  222   28

بالسجل التجالي لقم 46475.
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 MAROC CONTROLE
 EXPERTISE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

لأس الها : 22.222.22  دلهم
استثنائي  عام  عقد  ب قت�سى 
مسجل في 4 أكتوار  222 تم اإلقرال 

باإلج اع ب قر الشركة على ما يلي :
 46 لقم  من  الشركة  مقر  فقل 
2 أكدل الرااط إلى  شالع عقبة شقة 
العنوان الجديد محل لقم   بالزاوية 
لقم7  لحال  ايت  زفقة  االفبعات  حي 

سال.
التجالي  السجل  إيداع  تم 
للشركة بكتابة الضبط لدى املحك ة 
فوف 24  فاتح  بتاليخ  بسال  اإلبتدائ ة 

 222تحت لقم 7698ر.
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STE. FOOD WORLD H&C
SARL AU

شركة فوود افد وولد
السجل التجالي ........

الشكل القافوني للشركة : شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
املقر اإلجت اعي للشركة : محل لقم 2 
لقم ر65  حي املسي2ة أمل 5 الرااط
بتاليخ العرفي  العقد   ب قت�سى 
بتاليخ  واملسجل  أغسطس  222   2
   أغسطس  222 تأسست الشركة 

ذات املواصفات ارت ة :

 : للشركة  اإلجت اع ة   التس  ة 
فوود افد وولد.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
 : للشركة  اإلجت اعي   الهدف 

مشغل مطعم.
محل   : للشركة  اإلجت اعي  املقر 
 5 ر65  حي املسي2ة أمال  2 لقم  لقم 

الرااط.
لأس ال  حدد  الشركة:  مال  لأس 
دلهم    22.222.22 في  الشركة 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  محرلة كل ا ومفرقة على :
  222 أغرمين  مح د  الس د 

حصة.
الشركة  تس ي2  أسند   : التس ي2 

للس د مح د أغرمين.
الشركة  إمضاء  أسند   : اإلمضاء 

للس د مح د أغرمين.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   9 بتاليخ  بالرااط  التجالية 
السجل    2275 لقم  تحت   222 

التجالي  5577 .
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YAM SEE TRANS
SARL

تأسيس شركة
 8 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافوني  إيداع  تم  أكتوار  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات التال ة :
 YAM SEE TRANS  : التس  ة 

.SARL
للشركة  الوح د  الغرض   : الهدف 

هو :
عن  ف ابة  للبضائع  ال24ي  النقل 

الغي2.
السريع،الساعي،  ال24يد  التوزيع 

مندوب التوص ل.
التجالة بشكل عام.

استي2اد وتصدير البضائع.

تقديم  دمات من شأنها أن تعزز 

تن  ة النشاط اإلجت اعي.

واملواد  املستلزمات  وا ع  شراء 

واملعدات الصناع ة.

ج  ع  أداء  أعم،  واصولة 

واإلستي2ادية  التجالية  املعامالت 

والعقالية  واملنقولة  والصناع ة 

واملال ة بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 

األش اء  من  أي  إلى  جزئ ا  أو  كل ا 

املحددة أو أي كائنات م اثلة أو ذات 

االمتداد  تعزز  أن  املحت ل  من  صلة 

أوتن  ة النشاط اإلجت اعي.

املقاومة  شالع   : اإلجت اعي  املقر 

الطابق الثالث لقم 2  املح دية.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  :محدد  اإلجت اعي  الرأس ال 

22.222.22  دلهم مقسم إلى 222  

22  دلهم  حصة إجت اع ة من فئة 

للواحدة.

السنة اإلجت اع ة : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  اإلجت اع ة من فاتح 

 رديس 24 .

مو�سى  الس د  تع ين  تم  التس ي2: 
عطالي  ياسين  والس د  احروضة 

مسي2ان للشركة.

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 

لقم  تحت  أكتوار  222   25 بتاليخ 

ر  29.
ملخص قصد النشر
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مزال أوديت واستشالات

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها :  6.522.44 دلهم

مقرها اإلجت اعي :  2 ، شالع عبد املون 

الدالالب ضاء

 SOUTH MARINE MAROC

SA
) إعالن عن تغ ي2 املتصرف ين 

ومالئ ة النظام األسا�سي للشركة(
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
املختلط بتاليخ 26 أبريل  222، قرل 

 SOUTH MARINE شركة  مساه و 

MAROC، شركة مساه ة، لأس الها 

اإلجت اعي  مقرها  دلهم    .222.222

الحسن  شالع  أمل ل،  ع الة  بأكادير 

األول الطابق   ، 6 املكتب   الثاني، 

ما يلي  :

وضع حد لوالية املتصرفين.

وملدة  جدد،  ك تصرفين  تع ين 

ست سنوات، الس د يونس الع التي 

طرف  من  م ثلة   SHIPLOG شركة 

شركة  ساجد،  الحسن  الس د 

من  م ثلة   MARINE MAROC

 DANIEL PATRICK الس د  طرف 

 BOLLORE شركة   ،DELORME

 TRANSPORT & LOGISTICS

الس د  طرف  من  م ثلة   MAROC

وشركة   BERENGER PIASENTIN

 HOLDING INTERMODAL

الس د  طرف  من  م ثلة   SERVICES

.JEROME GILLES PETIT

من    8 للفصل  املتالزم  التعديل 

النظام األسا�سي.

إقرال فظام أسا�سي جديد ومحين.

أجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءات القافوف ة.

ب قت�سى محضر املجلس اإلدالي 

بتاليخ 26 أبريل  222، قرل متصرفو 

الشركة  ما يلي :

الع التي  يونس  الس د  تع ين 

كرئيس لل جلس اإلدالي.

ساجد  الحسن  الس د  تع ين 

ك دير عام للشركة.

أجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءت القافوف ة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

4 فوف 24  222 تحت  بتاليخ  اكادير  

لقم 28 27 .
ب قت�سى مقتطف وا ان

مزال أوديت واستشالات
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 ROUTE AUTO ROUTE ET

TRAVAUX(PUBLICS(RATP

SARL AU

 AU CAPITAL DE : 25.96722,22.ر

DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 GUYNEMER PREFECTURE

  ET ARRONDISSEMENT HAY

 HASSANI IMMEUBLE N°4ر

BUREAU N°4 CASABLANCA

IF N° 5 6952ر

RC N° 4 8455

تعديل

الرفع من لأس ال الشركة

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

 ROUTE AUTO ROUTE ET لشركة

 TRAVAUX PUBLICS RATP SARL

أكتوار  222   7 بتاليخ  املنعقد   AU

قرل بالدالالب ضاء  للشركة   ب قر 

ما يلي :

الشركة  لأس ال  من  الرفع 

دلهم  22.22ر.6ر6.2  قدله  ب بلغ 

إلى  دلهم  722,22.ر25.96  من  أي 

بحسب  دلهم  2.2222.222,22ر 

عن  إجت اع ة  حصة    22.222

التي  واملستحقة  املقدلة  الدائن ة 

يحتفظ بها الشريك الوح د.

القافون  من  و7   6 املادتين  تغ ي2 

األسا�سي.

تحديث القافوني األسا�سي.

للشركة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدالالب ضاء  التجالية  باملحك ة 

لقم  تحت  فوف 24  222  ر  بتاليخ 

.798666

إمضاء
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 SOCIETE MAROCAINE DE
 GESTION DES ARCHIVES

SARL AU
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL :

 CASABLANCA 52 BD

 ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N°3 RESIDENCE

ERREDA

IF : 15255176

RCN° 325883

تعديل
تفويت حصص إجت اع ة

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
 SOCIETE MAROCAINE لشركة 
 DE GESTION DES ARCHIVES
سبت 24  222   22 بتاليخ  املنعقد 
ما  قرل  بالدالالب ضاء  الشركة  ب قر 

يلي :
للحصص  النهائي  التفويت 
الس دة  ت لكها  التي  اإلجت اع ة 
  222 في  واملت ثلة  وفاق  الدوزي 
فاطمي  للس د  إجت اع ة  حصة 

مح د أمين.
املسي2ة  ذمة  وإبراء  استقالة 
مسي2   وتع ين  وفاق  الدوزي  الس دة 
أمين. مح د  فاطمي  الس د  جديد 
القافون  من  ور    7-6 املواد  تغ ي2 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القافوني  تحديث 

للشركة.
للشركة  القافوني  اإليداع  تم 
بالدالالب ضاء  التجالية  باملحك ة 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

6ر7989.
إمضاء
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 STE.(M-INTERNATIONAL
MOROCCO
SARL AU

تأسيس شركة
  8 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
املسؤول ة  ذات  أكتوار  222 شركة 
التي  الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

تح ل الخصائص التال ة :

 STE.  : التس  ة 
M-INTERNATIONAL MOROCCO 

.SARL AU
ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.
الهدف اإلجت اعي :

 تصدير  دمات إدالية.
لأس املال : 22.222.22  دلهم.

املدة : 99 سنة.
املقر اإلجت اعي : مكاتب عالل بن 
عبد هللا الطابق الثاني لقم ر  شالع 

عالل بن عبد هللا فاس.
التس ي2 :

 الس د م  وال كولف لو دوم نكو.
والس دة ع بودي سناء.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
بفاس  التجالية  باملحك ة  القافوني 
فوف 24  ر  بتاليخ  لقم  485  تحت 
 222 السجل التجالي لقم 72287.
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هاملتون)أ)ب)س
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم  فوف 24  222   2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة :
التس  ة : هاملتون أ ب س.

الغرض اإلجت اعي :
التجالية،  األصول  وتس ي2  كراء 
وتشغ ل  ترك ب  تأجي2،  ب ع،  إنشاء، 
االستغالل املباشر لج  ع العقالات، 
في  املفتوحة  املنشآت  ج  ع  وكذلك 

وجه الع وم.
وا ع  وتطوير  تشي د  بناء،  شراء، 

الفنادق.
الفندق ة  األنشطة  ج  ع 

واإلقامة والت وين والس احة.
املنتوجات  وتصدير  استي2اد 

واملواد املتعلقة باألع ال الفندق ة.
التي  الشركات  ج  ع  في  املشالكة 
إنشاؤها،  التي سيتم  أو  إنشاؤها   تم 
الشركة  بهدف  مرتبطة  تكون  وقد 
األسهم  إنشاء  طريق  عن  والس  ا 

ومساه ات أو اشت2اكات جديدة.

املقر اإلجت اعي : متجر لقم 2 شالع 

مح د الخامس ع الة أدلال أكادير.

املدة : حددت في 99سنة من تاليخ 

تأسيس الشركة النهائي.

حدد   : اإلجت اعي  الرأس ال 

دلهم    22.222.22 في  الرأس ال 

إجت اع ة  حصة    222 إلى  مقس ة 

حصة. لكل  دلهم    22 ق  ة  من 

م لوكة للس د م غ ل أفيس  وس ه 

فرفافدو 222  حصة بق  ة 22.22  

قدلها  ب ساه ة  حصة  لكل  دلهم 

22.222.22  دلهم .

بشكل  ملزمة  الشركة   : التس ي2 

م غ ل  للس د  وح د  بتوق ع  صح ح 

غي2  ملدة  فرفافدو  أفيس  وس ه 

محددة.

فاتح  من  :تبتدئ  املال ة  السنة 

كل  من  ديس 24  في  ر  وتنتهي  يناير 

سنة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   5 بتاليخ  بأكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 4ر 27 .
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 MACHINES OPEIN 
ماشين اوا ين 

لأس الها : 222.222,22 6دلهم.

    شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها اإلجت اعي : رر  ب 76 

تاس ال   الدشي2ة الجهادية افزكان

بتاليخ  اإلستثنائي  العام  الج ع 

ملداوالة  طبقا  سبت 24  222  2ر 

املنعقد  اإلستثنائي  العام  الج ع 

بتاليخ 2رسبت 24  222 قرل الشركاء 

املسبق  الحل  عدم  إلى  اللجوء 

الخاصة  الرسام ل  أن  مع  للشركة 

أصبحت ت ثل أقل من لبع لأس املال 

اإلجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

بإفزكان  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  أكتوار  222    4 بتاليخ 

.2 75
املسي2

120 P
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 SM CAPITAL
SARL

املنعقد  العادي  العام  الج ع  قرل 
لشركة  أكتوار  222    8 بتاليخ 
شركة   SM CAPITAL S.A.R.L
لأس الها  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
مقرها  دلهم    222.222.22
اإلجت اعي لقم ر  مسي2ة   بلوك اج 

يعقوب املنصول الرااط ما يلي :
الشركة  لأس ال  من  الرفع 
إلى  222.222.22 دلهم  من 
قدلها  بزيادة  دلهم    5222.222.22
حصة   5222( دلهم   522.222.22
من فئة 22  دلهم للحصة الواحدة(.
الجديد لرأس ال الشركة  التوزيع 

5222.222.22 دلهم كالتالي :
 ATLANTIC CAPITAL شركة 

7522 حصة.
 MRIMEE NEGOCE شركة 

7522 حصة.
املج وع : 5222  حصة.

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 
األسا�سي للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   8 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 8896  .
121 P

BLACK BAZAR
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
وح د  تس ي2  التس ي2   : من  بدال 
املصطفى  الس د  طرف  من  للشركة 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  علوي 

U2 967 ملدة غي2 محدودة.
.....................................................
...........................................................
............................................: يقرأ 
..........................................................

التس ي2 :
الس د  من طرف  للشركة  تس ي2   
للبطاقة  الحامل  علوي  املصطفى 

.U2 967 الوطن ة لقم

أو الس دة لال السعدية الشرقاوي 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

52رA 54 ملدة غي2 محدودة.

......................................................

...........................................................

الباقي ال تغ ي2 ف ه.
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األستاذة سعاد شريف اإلدلي�سي

MAITRE SOUAD CHARIF EL IDRISSI

موثقة بالااط

 ALMAZ MEDIA

PRODUCTION
محرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 

شريف  سعاد  األستاذة  طرف  من 

  2 بتاليخ  بالرااط  موثقة  اإلدلي�سي 

شركة  تأسيس  تم  أغسطس  222 

بالصفات التال ة :

 ALMAZ MEDIA ك  التس  ة 

PRODUCTION

.S.A.R.L : الشكل القافوني

 PRODUCTEUR : نشاط الشركة

 ET REALISATEUR DE FILMS

.CINEMATOGRAPHIQUE

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس أي من تاليخ وضع السجل 

التجالي.
22.222.22ر   : الشركة  لأس ال 

من  حصة  222ر  إلى  مقس ة  دلهم 

فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.
املقر : زفقة فاط ة الفهرية ع الة 
الثاني  الطابق   7 لقم  الشقة   9 لقم 

ديول الجامع الرااط.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف:

الس دة لش دة اله اللي.

الس د حسان مصطفى سبل ني.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  وتم 

سبت 24  بتاليخ  2  بالرااط  التجالية 
 222 لقم التق  د بالسجل التجالي 

القافوني  اإليداع  ولقم  ر5474  

.  7642
للخالصة والب ان 

األستاذة سعاد شريف اإلدلي�سي
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 LES COLLINES DES ZAERS

IMMOBILIER

شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك وح د

لأس الها : 22.222  دلهم

فقل املقر اإلجت اعي
قرل الج ع العام بتاليخ 29 يوف و 

 222 تحويل املقر اإلجت اعي من 2  

الرااط،  ط24ق شقة   حسان،  زفقة 

ليستقر بعين العودة بامللك ة املس اة 

العقالي  الرسم  ذات  الحب�سي،  بالد 

بع الة  الكائن   R/55289 عدد 

الصخي2ات، ت الة

تعديل  تم  التغ ي2  هذا  إثر  على 

الفصل الرابع من قافون الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   8 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 8874  .
للب ان والنشر

124 P

NODRA

إعالن
ب قت�سى قرالات الج ع ة العامة 

العادية  بتاليخ 6 ماي  222 تم :

الس د  املسي2  مأمولية  تجديد 

مصطفى فكري.

ح  ود  مح د  الس د  تع ين 

ك سي2 ثاني للشركة.

اإليداع والتق  د التعديلي.

اإليداع القافوني تم لدى املحك ة 

ماي   27 بتاليخ  للب ضاء  التجالية 

 222، تحت لقم 782274.

بالسجل  التعديلي  الق  د  تم 

  9642 لقم  تحت  للشركة  التجالي 

من السجل الت2ت بي.
من أجل التلخ ص والنشر

التس ي2

125 P

GREEN SHIPPING MAROC
شركة مجهولة االسم

لأس الها : 522222 دلهم

املقر اإلجت اعي : ر5ر فضاء ادليس 
زاوية شالع مح د الخامس وشالع 

املقاومة الطابق الخامس مكتب لقم 

8 املعاليف الدالالب ضاء

السجل التجالي 87ر95ر

اإلدالة  مجلس  ملداوالت  تبعا 

2ر مالس  222 تقرل  املنعقد بتاليخ 

ما يلي :

الس د  العام  مدير  والية  تجديد 

دو  موفتي2و  موالس  غول  سافت ا 

لجواز  وحامل  اإلسباف ة  الجنس ة 

السفر لقم XDC42 752 ودلك ملدة 

سنة واحدة.

تبعا ملداوالت الج ع العام العادي 

تقرل  يوف و  222    5 بتاليخ  املنعقد 

ما يلي :

مجلس  أعضاء  والية  تجديد 

تنتهي  التي  اإلدالة  ملدة ستة سنوات 

صالح تها  الل اجت اع الج ع العام 

لل وافقة على الب افات املال ة للسنة 

املنته ة في  ر ديس 222624.

لوم و  ماليا  جوزي  الس د 

الفونسو.

 GLOBAL CONTAINER شركة 

.AGENCY MAROC

الس د بي2فالدالكاس.

الس د الفيستو لوم و الموفكول.

الس د ست فافو ب ت2يني.

اإلدالة  مجلس  ملداوالت  تبعا 

تقرل  يوف و  222    5 بتاليخ  املنعقد 

ما يلي :

جوزي  الس د  والية  تجديد 

لئيس  بصفته  الفونسو  لوم و  ماليا 

واليته  ملدة  ودلك  اإلدالة  مجلس 

تنتهي  التي  اإلدالة  مجلس  في  كعضو 

صالح تها  الل اجت اع الج ع العام 

لل وافقة على الب افات املال ة املنته ة 

في  رديس 24 2226.

إلفجاز  الصالح ات  إعطاء 

اإلجراءات.
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اإليداع القافوني تم بكتابة ضبط 

بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

لقم  تحت  أكتوار  222    2 بتاليخ 

26ر796.
لإليداع  والنشر

لئيس مجلس اإلدالة

126 P

 GLOBAL CONTAINER

AGENCY MAROC
شركة مجهولة االسم

لأس الها : 2.222.222 دلهم

املقر اإلجت اعي : فضاء ادليس لقم 

ر5ر زاوية شالع مح د الخامس 

وشالع املقاومة الطابق الخامس 

مكتب لقم 8 املعاليف الدالالب ضاء

السجل التجالي 959ر7  

بالدالالب ضاء

اإلدالة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
املنعقد بتاليخ  ر مالس  222 تقرل 

ما يلي :

تجديد والية املدير العام للشركة 

موالس  سافت اغو  الس د  شخص  في 

موفتي2و  ودلك ملدة سنة واحدة. 

إلفجاز  الصالح ات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القافوني تم بكتابة ضبط 

بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

لقم  تحت  أكتوار  222    2 بتاليخ 

25ر796.
ملخص قصد النشر

لئيس مجلس اإلدالة
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 CASABLANCA EVENTS ET

ANIMATION
شركة مجهولة االسم

لأس الها : 4.222.222  دلهم

املقر اإلجت اعي : 25  شالع عبد 

املومن الدالالب ضاء

السجل التجالي ر2562ر

اإلدالة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
تقرل   22 9 ماي    2 بتاليخ  املنعقد 

ما يلي :

العابدين  زين  الس د  استقالة 

االزهر من منصبه كعضو في مجلس 

اإلدالة.

الفغلومي  اح د  الس د  تع ين 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

مجلس  في  كعضو   LG98رر لقم 

اإلدالة.

إلفجاز  الصالح ات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القافوني تم بكتابة ضبط 

بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

لقم  تحت  سبت 24  222   29 بتاليخ 

.794547
ملخص قصد النشر

لئيس مجلس اإلدالة
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 STE CASABLANCA EVENTS

ET ANIMATION

شركة مجهولة

لاس الها : 4.222.222  دلهم

مقرها االجت اعي : 25  شالع عبد 

املومن الدالالب ضاء

السجل التجالي لقم : 2ر256ر

االدالة  مجلس  ملداوالت  تبعا 

 2222 ديس 24   29 بتاليخ  املنعقد 

تقرل ما يلي :

الفغلومي  اح د  الس د  استقالة 

من منصبه كعضو في مجلس االدالة.

الحامل  توتي  الس د ح  د  تع ين 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

E274294 كعضو في مجلس االدالة.

الفجاز  الصالح ات  اعطاء 

االجراءات.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

أكتوار    2 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222، تحت لقم ر2ر796.
ملخص قصد النشر

لئيس مجلس االدالة
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STE SPEKTRA MAROC
شركة ذات مسوؤل ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 42.222 دلهم

مقرها االجت اعي : ر زفقة ايت اولير  
الدالالب ضاء

السجل التجالي لقم : ر76ر24
بالدالالب ضاء

الوح د  الشريك  قرالات  ب وجب 
بتاليخ 2 يوف و  222 تقرل ما يلي :

من   TUZ TURGAY الس د  اقالة 
منصبه ك سي2 للشركة.

 OZGUR IRGAV الس د  تع ين 
 8 بتاليخ  الت2ك ة املزداد  ذو الجنس ة 
سبت 24 988  والحامل لجواز السفر 
للشركة  مسي2ا   U228ر456ر لقم 

وذلك ملدة ر سنوات.
النظام  من    9 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.
الفجاز  الصالح ات  إعطاء 

االجراءات.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
أكتوار   4 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222، تحت لقم 22 795.
ملخص قصد النشر
لئيس مجلس االدالة
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STE SOFISCOM
SARL AU

COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE
 ASSISTANCE & COACHING FISCAL ET

COMPTABLE
 ETUDE ET CONSEIL EN

 MATIERE D›INVESTISSEMENT
 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI LORS

DES CONTROLES FISCAUX
 RUE BIN ELOUIDANE APPT N°7 2ر

AGDAL RABAT
TEL N° : 25.25.ر .7.77ر

25.ر2.ر26.62.5

STE DECOVAR MAROC
تغ ي2ات مختلفة

على اثر مداوالت الج ع ة العامة 
 5 بتاليخ  املنعقدة  االستثنائ ة 
شركة  مساه وا  قرل  يوف و  222، 
مقرها   ،  DECOVAR ORIEN CO
لقم  شقة  ر،  ع الة   : االجت اعي 

مركز  65ر،  6 ر، طريق  مج ع   ،4 

في  الفرع  بشأن  البحرين،  املنامة، 

 DECOVAR MAROC SUCC املغرب

، مقرها االجت اعي : ع الة ر2، شالع 

أكدال   ،7 لقم  شقة  الويدان،  ب ين 

الرااط، ما يلي :

وفاة امل ثل القافوني الس د ترليزي 

كريست ان بتاليخ 22 فوف24 2222.

بروفو  باسكال  الس د  وتع ين 

في  لفرع  جديد  قافوني  ك  ثل  بوفي2 

املغرب »ديكوفال املغرب«.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف24   4 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 4 88  .
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ش8كة)أكوط8بل)

ش.ذ.م.م.

مقرها االجت اعي : محل لقم   تجزئة 

لقم 428  حي الوفاق ت الة 

لاس الها : 222.222.  دلهم

سجل تجالي لقم : 727ر7

استثنائي  ج ع  محضر  ب قت�سى 

2 يوف و  222، اجت ع شركاء  بتاليخ 

وقرلوا  ش.ذ.م.م.  »أكوطرال«  شركة 

ما يلي :

ب ع الحصص االجت اع ة :

ب ع  سامي  سحتاني  الس د  قرل 

شركة  في  ي لكها  التي  حصة   222

اللة  للس دة  ش.ذ.م.م.  »أكوطرال« 

حسناء داكي.

 9222 ب  الشركة  لاس ال  لفع 

حصة واالتالي يرتفع لاس ال الشركة 

  .222.222 الى  دلهم    22.222 من 

الحساب  طريق  عن  وذلك  دلهم 

الجالي للشركاء.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

يول و  فاتح  يوم  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 95ر6.
ب ثابة مقتطف وا ان

132 P
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 STE INFOTEAM

SOULUTIONS

SARL AU

CAPITAL :  22.222 DHS

 SIEGE : 2  AV IBN SINA

APPTN°ر AGDAL RABAT

تأسيس شركة
حسب عقد عرفي محرل ومسجل 

تم   ،2222 ديس 24   22 بتاليخ 

تاسيس النظام االسا�سي لشركة ذات 

وح د  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

باملواصفات التال ة :

 STE INFOTEAM  : التس  ة 

.SOULUTIONS SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء من تسج ل 

الشركة في السجل التجالي.

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

وتصدير  استي2اد   : الغرض 

االدالة  في  تنظ   ة  واستشالات 

االجهزة،  وتسويق  االلكت2وف ة 

وبشكل عام ج  ع الع ل ات التجالية 

بشكل  املرتبطة  الصناع ة  املال ة 

مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو 

أي غرض م اثل أو ذات صلة لتعزيز 

تن  تها ونشاطها االجت اعي.

ابن  شالع   2  : االجت اعي  املقر 

سينا طابق ر أكدال الرااط.

دلهم    22.222  : الراس ال 

  22 بق  ة  سهم    222 الى  مقس ة 

كامل  بشكل  مدفوعة  كلها  دلهم 

ومخصصة بالشريك الوح د.

لشدي  الس د  تع ين   : التس ي2 

ملدة  للشركة  الوح د  املسي2  املهاجي 

غي2 محدودة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

يناير   25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم   25  ، السجل 

التجالي لقم 7 492 .
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STE CAFE RODINA
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 

تأسيس  تم  قد  بسال،  أكتوار  222 

شركة تح ل الخصائص التال ة :

 CAFE RODINA  : التس  ة 

.SARLAU

الهدف االجت اعي : مقهى.
لاس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 الى  مقس ة 

22   دلهم للحصة.

  222 مصطفى  لقصي2   : الس د 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

سال  تجزئة   : االجت اعي  املقر 

سال  حصين     62 لقم  الجديدة 

الجديدة سال.

التس ي2 : الس د لقصي2 مصطفى.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

4829ر بسال بتاليخ 4 فوف24  222.
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 STE FOOD DELICE
SARL AU

تعديالت في النظام االسا�سي للشركة
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى  

الذي  االستثنائي  العام  الج ع  وبعد 

للشركة،  االجت اعي  باملقر  انعقد 

ع الة   566 الصباح  اقامة  الكائن 

املنصول  يعقوب  حي  6ر2  دمنات 

الرااط بتاليخ 28 يوف و  222، تقرل 

ما يلي :

 : للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 

 FOOD قرل الشريك الوح د لشركة 

مقرها  تحويل   ،  DELICE SARL AU

 566 الصباح  اقامة  من  االجت اعي 

يعقوب  حي  6ر2  دمنات  ع الة 

االل�سي  الطابق  الى  الرااط  املنصول 
الكريم  عبد  اقامة   4 املبنى   2 لقم 

الخطابي شالع امنة بنت وهب ت الة.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف24  فاتح  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 8648  .
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 STE FRUIT OF THE LOOM

TEXTILE
SARL AU

تعديالت في النظام االسا�سي للشركة
العام  الج ع  انعقاد  بعد 

االستثنائي للشركة بتاليخ 28 سبت 24 

 RP  2222 باملقر االجت اعي الكائن بـ

الصباح  ج اعة  غاز  السالم  قرب 
واحضول  الصخي2ات،  يكم  واد 

مالك  كريستوفر  الس د  من  كل 

للشركة  القافوني  امل ثل  شامب ون 

 FOL INTERNATIONAL االيرلندية 

املالكة   UNLIMITED COMPANY

 FRUIT OF THE LOOM لشركة 

الشركاء  غي2  واملسي2يين    TEXTILE

تقرل ما يلي :

استقالة مسي2ين غي2 شركاء :

قرل كل من : 

ك ن دي  دوم ن ك  براين  الس د 
.(PE2225448 لقم جواز السفر(

)لقم  جابري   مح د  الس د 

.(D 4  44 البطاقة الوطن ة
)لقم  بدوي  شريف  فاهد  الس دة 

.(LAالبطاقة الوطن ة ر698ر

التس ي2ية  مهامهم  من  االستقالة 

 FRUIT OF THE شركة  دا ل 

.LOOM TEXTILE

مالك  كريستوفر  الس د  قرل 

املسي2ين  استقالة  قبول  شامب ون 

الشركة  تس ي2  وبهذا  الشركاء  غي2 

الشركاء  غي2  املسي2ين  باقي  من طرف 

وهم :

الس د كريستوفر مالك شامب ون.

الس د ميشال جون مالون.

كريستينا  ست فاني  الس دة 

ستاوتر.

النظام  من   25 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بت الة  التجالية 

 222، تحت لقم 6672.
136 P

STE WATEP
 SARL

CAPITAL :  22.222 DHS
 SIEGE : RESIDENCE NAKHIL II
 IMM 5 APPT 5 HAY NAHDA I

RABAT
RC N° :  982ر 

لفع لاس ال  الشركة
 WATEP شركة  شركاء  اتخذ 
SARL   الل الج ع العام االستثنائي 
بتاليخ  2 اكتوار  222 القرال التالي :
البالغ  الشركة  لاس ال  لفع 
  222 الى  موزع  دلهم،    22.222
حصة بق  ة 22  دلهم لكل واحدة، 
  .422.222 ب بلغ  بالكامل،  محرلة 
  .522.222 الى  بذلك  ل صل  دلهم، 
واصدال  انشاء  طريق  عن  دلهم 
  22 بق  ة  جديدة  حصة    4222
عند  تحريرها  يتم  منها  لكل  دلهم 
مع  مقاصة  طريق  عن  االكتتاب 
املقدال  املحددة  الشركة  ديون 
واملستحقة على الشركة ك ا هو مبين 
طرف  من  املعد  الحساب  كشف  في 
املدير واملصادق عل ه من قبل  بي2 
الحسابات الس د الطاهر اس اهري.
تتم هذه الع ل ة عن طريق انشاء 
جديدة  حصة    4.222 واصدال 
يتم  منها،  لكل  دلهم    22 بق  ة 
تخص ص الحصص للشركاء كالتالي :
الحامل  الصبالي  ابراه م  الس د 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

247 ر U ....... 7222 حصة.
الحامل  العت اني  امح د  الس د 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

V222625 ....... 7222 حصة.
وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 
التجالية بالرااط تحت لقم 8845   

بتاليخ 4 فوف24  222.
مقتطف من أجل االشهال

137 P
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 STE ADVISORY GLOBAL
NETWORK
SARL AU

CAPITAL :  2.222 DHS
 SIEGE : 2ر AV OQBAT APPT
 N° 2 RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT
RC N° :  2ر    

تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة
لشركة  الوح د  شريك  اتخذ 
 ADVISORY GLOBAL NETWORK
SARL AU، بتاليخ 28 سبت 24  222 

القرال التالي :
تحويل املقر االجت اعي للشركة :

من : 2ر شالع عقبة شقة لقم 2  
اقامة الن ل أكدال الرااط.

لقم    ع الة  الرياض  محج   : الى 
الطابق االول شقة لقم   حي الرياض 

الرااط.
النظام  من   4 املادة  تعديل 

االسا�سي.
وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 
لقم  تحت  بالرااط،  التجالية 

8847   بتاليخ 4 فوف24  222.
مقتطف من أجل االشهال
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 STE(MON(EXPERT
SARL AU

CAPITAL :  2.222 DHS
 SIEGE : 2ر AV OQBAT APPT
 N° 2BIS  4EME ETAGE

RESIDENCE NIL AGDAL RABAT
RC N° :  4797ر 

تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة
 MON شركة  شركاء  اتخذ 
EXPERT SARL ،  الل الج ع العام 
االستثنائي بتاليخ 28 سبت 24  222، 

القرال التالي :
تحويل املقر االجت اعي للشركة :

من : 2ر شالع عقبة الطابق الرابع 
شقة لقم 2  بيس اقامة الن ل أكدال 

الرااط.
لقم    ع الة  الرياض  محج   : الى 
الطابق االول شقة لقم   حي الرياض 

الرااط.

النظام  من   4 املادة  تعديل 
االسا�سي.

وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 
لقم  تحت  بالرااط،  التجالية 

8848   بتاليخ 4 فوف24  222.
مقتطف من أجل االشهال
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STE SOMACBATI
SARL

شركة محدودة مسؤول ة
 SOMACBATI : اللقب االجت اعي

.SARL
الشركاء : الس د ادبال عبد القادل 

.A6ب و 74 5ر
و  ب  سل  ة  الخل في  الس دة 

.A565576
لاس ال : 222.222.  دلهم.

 5222  : االجت اع ة  الحصص 
القادل  عبد  ادبال  للس د  حصة 
 5222 سل  ة  الخل في  والس دة 

حصة.
املسي2 : الس دة الخل في سل  ة.

2  ع الة  : شقة  املقر االجت اعي 
   شالع تالكة حي نهضة   الرااط.

الهدف االجت اعي : تشي د املباني، 
الدا ل ة  والت2ك بات  الت2م م  اع ال 
والخالج ة، اع ال متنوعة، استي2اد، 
ت ث ل  تسويق،  ب ع،  تصدير، شراء، 
واالش اء  املنتجات  ج  ع  وتوزيع 
البناء،  املواد،  االفواع،  ج  ع  من 
ب ع  االجهزة،  املعدات،  البضائع، 

لوازم املكتبة.
السجل التجالي : 55747 .

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية بالرااط.

للب ان

140 P

 STE CONFORT
ACCESSOIRES AUTO

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

باملواصفات التال ة : 
 CONFORT  : التس  ة 

.ACCESSOIRES AUTO

اكسسوالات  استي2اد   : الهدف 

الس الات.
48 شقة لقم   شالع  : لقم  املقر 

فال ولد ع ي2 اكدال الرااط.

املدة : 99 سنة من تاليخ التأسيس.

دلهم    22.222  : الراس ال 

فئة  من  حصة    222 الى  مقس ة 

22  دلهم موزعة كالتالي :
لضا الجربي 522 حصة.

 522 ح  د  لعرافجي  الس د 

حصة.
ولعرافجي  الجربي  لضا   : التس ي2 

ح  د.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم 7ر555 .

141 P

ائت اف ة ماجيست ك كاونساي

ش.ذ.م.م

TEL : 25.7.64.42.48ر

STE UNIVERS FIBER
SARL AU

تفويت الحصص االجت اع ة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 29 بتاليخ  ت الة  في  املوقع  االستثنائي 

سبت 24  222 لشركة ذات مسؤول ة 

 ،UNIVERS FIBER محدودة 

ش.ذ.م.م قرل الشركاء ما يلي :

 .. بوكزيم  الهدى  فول  الس دة  ب ع 

222  حصة اجت اع ة للس د مح د 

االشهب بث ن 22.222  دلهم.

البند  تغ ي2  تم  الب ع  هذا  فت جة 
لقم 7 ك ا يلي :

  222  ...... الس د مح د االشهب 

حصة اجت اع ة.

مج وع الحصص ....222  حصة 

االجت اع ة.

الهدى  فول  الس دة  استقالة 

وتع ين  ك سي2  مهامها  من  بوكزيم 

وح د  مسي2  االشهب  مح د  الس د 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

املسي2  هو  االشهب  مح د  الس د 

ج  ع  امضاء  ي كنه  الذي  الوح د 

العقود املتعلقة بالشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بت الة  التجالية 

 222، تحت لقم 6757.
للنشر والب ان

142 P

بملكتب)بملغالبي)لل نتوجات)

بلص دل ة

)بومج كو(

شركة مجهولة االسم

لاس الها : 4.752.222 دلهم

مقرها االجت اعي : زفقة افني، ع الة 

عادل لقم 6 طنجة

السجل التجالي لقم :  69

محضر مداوالت املجلس االدالي
بتاليخ  2 سبت 24  222 على ساعة 

2  صباحا
ب قت�سى محضر مداوالت املجلس 

املغالبي  »املكتب  لشركة  االدالي 

)بومج كو(،  الص دل ة«  لل نتوجات 

سبت 24  222،  بتاليخ  2  املنعقد 

تقرل ما يلي :

تس  ة الس د فج ب التازي لئيسا 

هللا  عبد  والس د  االدالي  لل جلس 

واعش كاتبا لل جلس.

ك ا تقرل اعت اد شركة بومج كو 

من  لكل  مزدوجين  لتوق عين 

املتصرفين التال ة اس اؤهم :

لئيس  التازي،  فج ب  الس د 

املجلس االدالي.

الس د عبد هللا واعش، متصرف.

الس د علي التازي، متصرف.

الس دة ل لى التازي، متصرفة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  فوف24  222،  ر  بتاليخ  بطنجة 

لقم 9572.
من أجل النشر والب ان

143 P
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بملكتب)بملغالبي)لل نتوجات)
بلص دل ة
بومج كو

شركة مجهولة االسم
لاس الها : 4.752.222 دلهم

مقرها االجت اعي : زفقة افني، ع الة 
عادل لقم 6 طنجة

السجل التجالي لقم :  69
محضر مداوالت املجلس االدالي

ب قت�سى محضر مداوالت املجلس 
املغالبي  »املكتب  لشركة  االدالي 
بومج كو،  الص دل ة«  لل نتوجات 
املنعقد بتاليخ 29 يول و  222، تقرل 

ما يلي :
املجلس  لئيس  استقالة  قبول 

االدالي الس د ج ال بواكري.
بولعيش  الس د  طلب  قبول 
ك تصرف  مهامه  من  اعفاءه  ف صل 

باملجلس.
التازي  علي  الس د  تس  ة 
ك تصرفين  التازي  ل لى  والس دة 
هذا  على  املصادقة  ستتم  ح ث 
القرال في الج ع العام العادي املقبل 

لل ساه ين.
والس دة  التازي  علي  الس د 
مهامه ا  س  السان  التازي  ل لى 
من  املتبق ة  لل دة  ك تصرفين 
بواكري  ج ال  الس دين  افتداب 
الى  أي  بولعيش،  ف صل  والس د 
العادي  العام  الج ع  انعقاد  تاليخ 

لل ساه ين لسنة ر222.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
ر  بتاليخ  لقم  957  تحت  بطنجة 

فوف24  222.
من أجل النشر والب ان
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STE ABADIR
SARL

ب وجب الج ع العام فوق العادة 
سبت 24  222،  2ر  بتاليخ  للشركاء 
لشركة ABADIR SARL، شركة ذات 
وح د،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 
قرلوا دلهم    22.222  لاس الها 

ما يلي :

املصادقة على تفويت الحصص.
للشركة  االسا�سي  القافون  تح ين 

مع تقس م جديد لراس ال الشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  فوف24  222،   4 بتاليخ  بسال 

الرقم  775ر.
144P مكرر

STE SOMIDASCO
SARL

ب وجب عقد عرفي بالرااط بتاليخ 
25 أكتوار  222، تم تاسيس شركة 
مواصفتها  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

كاالتي :
.SOMIDASCO SARL : التس  ة
هدف الشركة : االع ال املختلفة 

املتعلقة بالبناء.
املقر االجت اعي : 45 شالع فرنسا 

أكدال الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي للشركة.
لاس الها : 22.222  دلهم مقسم 
على 222  حصة من فئة 22  دلهم 

للحصة.
تس ي2  مه ة  أسندت   : التس ي2 
اسامة  اللوزي  الس دان  الى  الشركة 

والس د بوك وض اي ن.
االلااح : توزع على الشركاء أو ترحل 
الخاصة  االحت اطات  الحساب  الى 

بعد اقتطاع االحت اطي القافوني.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  يوف و  222،   4 بتاليخ  بسال 

الرقم السجل التجالي  55727 .
145 P

 STE PURE DESIGN AND
ARCHITECTURE

SARL AU
الوح د  الشريك  قرال  ب وجب 
 PURE بتاليخ 28 أكتوار  222 لشركة
 DESIGN AND ARCHITECTURE
املسؤول ة  ذات  شركة   ،SARL AU
لاس الها  وح د،  بشريك  املحدودة 

22.222  دلهم قرلوا ما يلي :

املصادقة على تفويت الحصص.

تح ين القافوني االسا�سي للشركة 

مع تقس م جديد لراس ال الشركة.

تس  ة مسي2 جديد للشركة.

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  الى  وح د  بشريك 

املسؤول ة املحدودة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  فوف24  222،   4 بتاليخ  بالرااط 

الرقم السجل التجالي  ر885  .

146 P

 STE HARMONIE

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

ب قت�سى عقد هبة عرفي بتاليخ  2 

أبريل 2226، قام الس د عبد الح  د 

 522 الى  يصل  ما  بتفويت  برادة 

شركة  في  ي لكها  اجت اع ة  حصة 

 HARMONIE IMMOBILIERE

وديع  مح د  لفائدة  ش.م.م.ش.و.، 

برادة.

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 

 HARMONIE IMMOBILIERE

أبريل  بتاليخ  2  املنعقد  ش.م.م. 

2226، تقرل ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

االجت اع ة املذكولة أعاله.

االسا�سي  النظام  على  املوافقة 

للشركة  الجديد  شكله  في  الجديد 

وتع ين  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

ك سي2  برادة  وديع  مح د  الس د 

جديد.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

بتاليخ      بالدالالب ضاء  التجالية 

ماي 2226، تحت الرقم  27665.
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 STE HARMONIE 

IMMOBILIERE
.S.A

شركة مجهولة االسم

لالسهم  هبة  عقد  بب قت�سى 

الس د  قام   ،22 8 مالس   7 بتاليخ 

ي لك  )الذي  برادة  الح  د  عبد 

والس دة  سهم(   49.999 الى  مايصل 

ت لك  التي   ( ق طوني  ادلي�سي  لش دة 

بتفويت  واحد(  سهم  الى  يصل  ما 

سهم   52.222 وهي  الحصص  كامل 

 HARMONIE« التي ي لكها في شركة

لفائدة  ش.م،   »IMMOBILIERE

الس د مح د وديع برادة.

ب قت�سى عقد هبة لالسهم بتاليخ 

مح د  الس د  قام   ،22 8 مالس   7

وديع برادة بتفويت ما يصل الى سهم 

واحد لفائدة ابنه الس د ينيس برادة 

وزجته  لفائدة  واحد  سهم  وكذلك 

الحصص  من  بوطالب  كنزة  الس دة 

 HARMONIE شركة  في  ي لكها  التي 

IMMOBILERE ش.م.

بتاليخ   ب ع لالسهم  ب قت�سى عقد 

مح د  الس د  قام   ،22 8 مالس   7

وديع برادة بتفويت ما يصل الى سهم 

 BONUS INVEST لفائدة  واحد 

الحصص  من  وح د  ش.م.م.بشريك 

 HARMONIE شركة  في  ي لكها  التي 

IMMOBILIERE ش.م.

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 

 HARMONIE IMMOBILIERE

ش.م. املنعقد بتاليخ 7 مالس 8 22، 

تقرل ما يلي :

املوافقة على تفويت وا ع االسهم 

املذكولة أعاله.

النظام  من   7 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

 اقرا استقالة من الوظائف املديرية

برادة  الح  د  عبد  الس د  طرف  من 

ق طوني  ادلي�سي  لش دة  والس دة 

وابراء ذمته ا كاملة ونهائ ة.



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  75))

كل  مديرين  منصب  في  التع ين 
وشركة  بوطالب  كنزة  الس دة  من 
بشريك  ش.م.م.   BONUS INVEST

وح د.
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 
 HARMONIE IMMOBILIERE
ش.م. املنعقد بتاليخ 7 مالس 8 22، 
مدير  لئيس  تفويض  تجديد  قرل 
االسا�سي  النظام  تح ين  عام.اعت اد 

للشركة.
تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
 24 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 
أبريل 8 22، ، تحت الرقم 27ر664.
148 P

 STE HARMONIE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 
 HARMONIE IMMOBILIERE
سبت 24   24 بتاليخ  املنعقد  ش.م.م. 

2229، تقرل ما يلي :
لب ع  املديرين  صالح ات  ت ديد 
العائدة  واملباني  االثاث  ولهن 

للشركة.
تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
 8 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 
أكتوار 2229، تحت لقم 252 4ر.
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 STE HARMONIE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 
 HARMONIE IMMOBILIERE
سبت 24    4 بتاليخ  املنعقد  ش.م.م. 

2229، تقرل ما يلي :
للعنوان  االجت اعي  املقر  فقل 
شالع    85 الدالالب ضاء   : الجديد 
الزلقطوني الطابق 4  الشقة لقم 2.

املؤس�سي  الغرض  فطاق  توس ع 
املعدات،  البناء،  انشطة  ليشت ل 
استغالل وتس ي2 املنشات الفنديق ة 
واي مج ع س احي ا ر بكافة اشكاله.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

  5 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

أكتوار 2229، تحت لقم  64 4ر.
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 STE HARMONIE

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 

 HARMONIE IMMOBILIERE

يوف و  2ر  بتاليخ  املنعقد  ش.م.م. 

2229، تقرل ما يلي :

زيادة لاس ال من 22.222  دلهم 

الى 2.222.222  دلهم.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

لقم  تحت   ،2229 اغسطس    7

8482رر.
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 STE HARMONIE

IMMOBILIERE
مجهولة االسم

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 

 HARMONIE IMMOBILIERE

أبريل   7 بتاليخ  املنعقد  ش.م.م. 

4 22، تقرل ما يلي :

 : الجدد  الشركاء  على  املوافقة 

ق طوني،  ادلي�سي  لش دة  الس دة 

الس د ليان برادة واالنسة م ا برادة.

  2.222.222 من  لاس ال  زيادة 

دلهم الى 62.222 .6  دلهم.

من  لاس ال  تخف ض 

62.222 .6  الى 2.222.222  دلهم.

للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 

الى شركة مجهولة االسم.

تع ين في منصب مديرين للشركة 

برادة،  وديع  مح د  الس د  من  كل 

والس دة  برادة  الح  د  عبد  الس د 

لش دة ادلي�سي ق طوني.

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 
 HARMONIE IMMOBILIERE
ش.م.م املنعقد بتاليخ 7 ابريل 4 22، 

تقرل ما يلي :
املدير  الرئيس  منصب  في  تع ين 

العام الس د مح د وديع برادة.
تم االيداع القافوني لدى املحك ة  
2ر  بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 
ابريل 4 22، تحت الرقم  54772.
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 STE HARMONIE
IMMOBILIERE

شركة مجهولة االسم
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
شركة  في  لل ساه ين  العادي  غي2 
 HARMONIE IMMOBILIERE
اكتوار    9 بتاليخ  املنعقد  ش.م.م. 

2222، تقرل ما يلي :
  85 من  االجت اعي  املقر  فقل 
 2 لقم    4 الطابق  الزلقطوني  شالع 
الى  الدالالب ضاء  الزلقطوني  اقامة 
 GRAY BOUTIQUE HOTEL AND
قطبالي  القاسم  ابو  بزاوية   SPA

والعودة حي لاسين الدالالب ضاء.
تح ين النظام االسا�سي للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
  4 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 
ديس 24 2222، تحت لقم 756288.
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STE YAKATY
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
تعديل

في  مسجل  توث قي  عقد  ب قت�سى 
الرااط بتاليخ 8  أكتوار  222، فان 
 YAKATY لشركة  الوح د  الشريك 

قرلوا ما يلي :
ب  الشركة  لاس ال  من  الرفع 
مبلغ  يرتفع  واذلك  دلهم   92.222
لاس ال شركة ياكتي من 2.222   الى  
22.222  دلهم اي بخلق 922 حصة 
جديدة كلها في ملك الس دة  ديجة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ال عقوبي 

.JC72729 لقم

العنوان  من  الشركة  مقر  تغ ي2 
 4 شقة  االبطال  شالع    5« القديم 
الجديد  العنوان  الى  الرااط«  اكدال 
بن  ساق ات  زفقة    5 لقم  »املحل 

املكي املدينة الرااط«.
تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
   4 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

فوف24  222، تحت لقم 8855  .
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STE SPEEDY ROAD AFRICA
SARL

بحسب محضر اجت اع الج ع ة 
الع وم ة غي2 العادية بتاليخ 22 يوف و 
سبت 24    5 بتاليخ  واملسجل   222 
فقد  الرئي�سي  الشركة  ب قر   ،222 

تقرل :
تفويت 52 % من حصص الس دة 
للس دة  الشركة  في  مريم  العكروطي 

املعادي فرجس.
املهادي  فرجس  الس دة  تع ين 
الس دة  جافب  الى  مشت2كة  مسي2ة 
مريم العكروطي مع التوق ع املشت2ك 

ب نه ا.
النظام االسا�سي للشركة  تحديث 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  واحد  بشريك 

مسؤول ة محدودة.
املحك ة  لدى  االقرال  وضع  تم 
التجالية بالرااط تحت لقم  ر6ر45.
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 STE BASSAMATES
DIVERSITY
SARL AU

لاس الها : 222.222.  دلهم
مقرها االجت اعي : املدينة الخضراء، 

  تجزئة لقم    اقامة الحديقة 
ع الة لقم ر شقة لقم 4 بوسكولة 

22 25 الدالالب ضاء
السجل التجالي لقم :  5ر9ر52

لفع لاس ال الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم  اكتوار  222،   29 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لاس ال  لفع 
  22.222 من  اي  دلهم    . 22.222

دلهم الى 222.222.  دلهم.
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ادلي�سي صوف ا  الس دة   ساه ت 

املذكولة  الشركة  في  ع راني 

»الرا ع  بالعقال  يسمى  ما  باج الي 

لقم  االلض  ب لك ة  املش ول   462

برش د،  في  الواقعة  7227 /ر5  

 ،462 لقم  قطعة  الرا ع،  تجزئة 

للبناء،  عالية  الض  من  تتكون 

ب ساحة ر9  م، تقدل هذه املساه ة 

ب بلغ 22.222 .  دلهم.

في  الزيادة  هذه  توزيع  وسيتم 

الراس ال على النحو التالي : الس دة 

صوف ا االدلي�سي ع راني 222.222.  

دلهم اي 2.222  سهم.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية بالدالالب ضاء بتاليخ 8 فوف24 

 222، تحت لقم ر79926.
لل ستخلص والب ان
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STE LILO IMMO SERVICES
 SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لاس الها : 22.222  دلهم

في طول التصف ة

مقرها االجت اعي : 2  شالع الحرية 

الطابق ر شقة لقم 22 6-22 

الدالالب ضاء 

السجل التجالي لقم :  859 2ر

حل شركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل   ،2222 ديس 24  في  ر  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ   ،LILO IMMO SERVICES
وعنوان  دلهم،    22.222 لاس الها 

الحرية  شالع    2 االجت اعي  مقرها 

 22 22-6 لقم  شقة  ر  الطابق 

الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : الحل 

املسبق للشركة.

وحدد مقر التصف ة ب 2  شالع 

الحرية الطابق ر شقة لقم 22-6 22 

الدالالب ضاء املغرب.

بوقراب  لحسن  الس د   : وعين 

ك صفي  امريكا  اوهايو  وعنوافه 

للشركة.

حي  وعنوافه  منال  ابراه م  الس د 
شقة   47 ع الة  سكتول    النهضة 
لقم   2222  ت الة املغرب ك صفي 

للشركة.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
بتاليخ   2  بالدالالب ضاء  التجالية 
اكتوار  222،  تحت لقم 77 797.
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ش8كة)بافوفي
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها 2.222.222  دلهم.

عنوان مقرها : باملح دية التجزئتين 
26 و27 الحي الصناعي الجديد
ICE N° : 22 47 2222  5 ر

IF N° : ر6242 ر
RC N°  : 657ر

العام  الج ع  قرال  من  مقتطف 
الخ يس  يوم  املنعقد  االستثنائي 
وفقا  سبت 24  222،  ر2  املوافق 
االستثنائي    العام  الج ع  ملداوالت 
ر2  املوافق  الخ يس  يوم  املنعقد 
بان  سائر  عل ا  سبت 24  222، 
قد    ،2222 ديس 24  في  ر  الشركة 

تجاوزت 4/ر لاس ال الشركة.
ووفقا لل ادة 86 من قافون 5-96 
املسؤول ة  ذات  الشركات  حول 
واستك اله  تعديله  تم  ك ا  املحدودة 
على  االتفاق  تم   ،2 - 9 بالقافون 

است رال نشاط الشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
فوف24  222،   2 بتاليخ  باملح دية 

تحت لقم 2264.
مقتطف للنشر
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STE JRH CONSULTING

SARL

STE ALSANETT
SARL

ب قت�سى املحضر الشفوي للج ع 
الب ع لشركة  العام االستثنائي وعقد 
والكائن مقرها  ALSANETT، ش.م.م 
لقم  تالس نت  شالع  مدني  بساف ة 
 22 بتاليخ  سال،  مو�سى  س دي    22

سبت 24  222 تقرل ما يلي :

ب وجب هذا العقد قرلت الس دة 

 ،LAMCHOUGUEUR FATIMA

لاس ال  في  ت تلكه  سهم   422 بب ع 

من   %  44.44 ت ثل  والتي  الشركة 

عادية  ض افات  ب وجب  اسه ها، 

القافون،  واحكم  الواقع  بحكم 

 MOSTAFA الس د  الجديد  للشريك 

 MOHAMED IBRAHIM

MOHAMED 422 سهم.

الس د  قرل  العقد  هذا  ب وجب 

 ،  LAHMOUDI BOUCHAIB

لاس ال  في  ي تلكها  سهم    22 بب ع 

اسه ه،  ج  ع  ت ثل  والتي  الشركة 

بحكم  العادية  الض افات  ب وجب 

الواقع والقافون، الى الشريك الجديد 

 MOSTAFA MOHAMED الس د 

IBRAHIM MOHAMED 22  سهم.

لقد تم االيداع القافوني باملحك ة 

التجالية بالرااط ، تحت لقم ر772ر 

بتاليخ 28 أكتوار  222.
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Nadine construction sarl
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : شالع مح د 

الخامس، إقامة 9  لقم 4 سال 

الجديدة
لقم السجل التجالي :  4952 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الرااط بتاليخ 25 يوف و  222 مسجل 

بتاليخ 8 يول و  222 قرل ما يلي :

تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة : إلى 
9  لقم  إقامة  الخامس  شالع مح د 

4 سال الجديدة.

ب ع حصص الشركة :

جزء  فقلت  مريم  بالل  الس دة 

من حصتها للس د بالل هشام بح ث 

أصبحت 522 حصة لكل واحد منه ا.

إضافة نشاط الشركة :

الستخراج  املقالغ  استغالل 

مع  والحجر  والجرافيت  الر ام 

تصن عها.

الت2ويج العقالي واكت ال البناء.

 الب ع والشراء )األلا�سي، املقالع....(،
كل  في  والتجالة  والتصدل  االستي2اد 

املواد املرتبطة بالر ام.
تغ ي2 الوضع القافوني للشركة.

من شركة ذات مسؤول ة محدودة 
مسي2 وح د إلى شركة ذات مسؤول ة 

محدودة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222    2 بتاليخ 

.  82  
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 STE DINIA
ENVIRONNEMENT SARL
السجل التجالي بسال لقم ر2ر46 
طبقا ملحضر الج ع العام لشركة 
 DINIA ENVIRONNEMENT
دله ا    22.222 لأس الها   ،SARL
شقة  2ر  بع الة  االجت اعي  ومقرها 
حسان  لوك لي  أح د  موالي  زفقة   8

الرااط تقرل ما يلي :
2ر  الشركة من ع الة  تغ ي2 مقر 
لوك لي  أح د  موالي  زفقة   8 شقة 
بلوك  السالم  حي  إلى  الرااط  حسان 

   إضافي لقم 422 سال.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

. 2 98
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 CENTRE CHIFACE DES
 MALADIES DES REINS
ET D’HEMODIALIE

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الوح د

بسال  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  أكتوار  222،   8 في 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 
من  الل  وذلك  الوح د  الشريك 
للس دة  راوش  الع ن ة  املساه ة 
الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  فدوى 
72رAB 729، ألصول مؤسستها  لقم 
كشخص طب عي ي الس مهنة الطب 

والتي تح ل الخصائص التال ة :
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 CENTRE CHIFACE: التس  ة 
 DES MALADIES DES REINS

ش.م.م   ET D’HEMODIALIse
ذات الشريك الوح د.
الهدف االجت اعي :

الكلي  ألمراض  ع ادة  تشغ ل 
يرتبط  نشاط  أي  أو  الكلي  وغسل 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالهدف 

االجت اعي، ؛
اقتناء األسهم عن طريق املساه ة 
ألي  األسهم  شراء  أو  اإلفدماج  أو 
شركات أو شركات لها غرض م اثل ؛
الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 
غي2  أو  العقالية  الصناع ة،  املال ة، 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  عقالية 

مباشر بهدف الشركة.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم  
مقسم على 222  حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
أمي2  شالع   24  : االجت اعي  املقر 
القرية،  الرشاد،  حي  مح د،  س دي 

سال.
الوح دة  الشريكة   : التس ي2 
الس دة  راوش فدوى، تسي2 الشركة 

ملدة غي2 محدودة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
فوف 24  فاتح  يوم  بسال  االبتدائ ة 

.222 
 : التجالي  السجل  في  االفدلاج 
التجالي  السجل  في  الشركة  سجلت 

بسال تحت لقم 4797ر.
لإلشالة والنشر

املسي2 : الس دة  راوش فدوى

163 P

ALLO Médic Assistance
لأس ال الشركة في مبلغ 22.222  
  22 222  حصة  إلى  دلهم مقس ة 

دلهم لكل حصة.
الع ا�سي،  جبل  زفقة   : مقرها 
ع الة 2ر، الشقة 5، أكدال، الرااط.
محدودة   : القافوف ة  الصفة 

املسؤول ة.

.Allo Médic Assistance : اس ها
إدالتها : عالل الشاطبي.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير إلى ر  ديس 24.

أمدها : 99 سنة.
السجل التجالي : 55595 .

اإليداع  تم   : القافوني   اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
 28 بتاليخ  الرااط  التجالية  باملحك ة 
أكتوار  222 تحت الرقم ر868  .
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 La Société «Ottawa
immobilière» sarl

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
فوف 24   8 بتاليخ  املؤلخ  االستثنائي 

 222 قرل الشركاء ما يلي :
املنطقة  من  الرئي�سي  املقر  فقل 
زفقة  الكولين    تجزئة  الصناع ة 
الشق  عين  كال فولف ا،   28 لقم   5
إقامة  إلى  الب ضاء،  الدال   ،22222
 ، 5 الشقة  ر،  لقم  ع الة   2 سعد 

الهرهولة، ت الة.
األسا�سي  القافون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   8 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

 222 لقم اإليداع : ر678.
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Société BGI CITY  sarl au
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى  
وضع  تم  فوف 24  222  ر  بتاليخ 
تح ل  لشركة  األسا�سي  القافون 

الخصائص التال ة :
.BGI CITY : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.
اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

العقالي، أشغال البناء.
دلهم    22.222  : املال  لأس 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم    22
 : بن24اه م  ل�سى  الس د  على  بالكامل 

222  حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
سعد،  إقامة   : االجت اعي  املقر 
الهرهولة،   ، 5 الشقة  ر  لقم  ع الة 

ت الة.
التس ي2 : للس د ل�سى بن2اه م.
التوق ع : للس د ل�سى بن24اه م.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   8 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 
 222 تحت لقم 6782، لقم التق  د 

بالسجل التجالي 9 46ر .
من أجل اإليداع والنشر

املسي2
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SAVIOLA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
العنوان :   زفقة ط ب لبصي2 ع الة 

لقم 9  أكدال الرااط
ت ت  أسا�سي  قافون  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   7 بتاليخ  مداولته 

تأسيس الشركة :
SAVIOLA : االسم

املوضوع : 
مقاول فقل البضائع.

مقاولة فقل األشخاص.
لأس املال : 22.222  دلهم.

التس ي2 : فول الدين بن سكولي.
وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 
RC 55825 بتاليخ  التجالية بالرااط 

9 فوف 24  222.
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PEPS COM & EVENT
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   22 4 أبريل   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ب بس   : تس  تها  ب ختصر  االقتضاء 

كوم افد افنت.

الس عي  اإلفتاج   : الشركة  غرض 

وارامج  اإلشهاليات  تص  م، 

واالستشالات  دلاسات  اإلعالف ة، 

الس عي  باالتصال  يتعلق  ما  كل  في 

البصري.

الدال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  الزلقطوني  شالع   265 الب ضاء 

.92

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  22.222  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم، مقسم كالتالي :

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 6 عنوانها  مالكي  غزالن  الس دة 
زفقة الوحدة الدال الب ضاء.

مالكي  غزالن  الس دة  كلفت 
عنوانها 6 زفقة الوحدة الدال الب ضاء 

بتس ي2 الشركة وملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 

7 ماي 4 22 باملركز االستث ال بالدال 

الب ضاء.

168 P

DRIFA PROMO
SARL AU

املنعقد  اإلدالة  قرال  إثر  على 

يوف و  222   7 يوم  لشركة 

 DRIFA PROMO SARL لشركة 
ومقرها    22.222 لأس الها   AU
االجت اعي : لقم  2ر، تجزئة الوفاء، 

حي الفرح، القرية سال، تقرل ما يلي :

تصف ة الشركة.

ادليس  بوج عة  الس د  إعالن 

مصطفى للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  أكتوار  222   28 بتاليخ 

6 77ر.
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RLOOK
Société à responsabilité limitée

S.A.R.L AU
AU CAPITAL DE :  22.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE  6
NOVEMBRE ET IBN SINA
IM 42, APT   AGDAL
AGDAL RIAD RABAT

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
6  أكتوار  222 قد تأسست شركة 

والتي تح ل الخصائص التال ة :
RLOOK : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.
الهدف االجت اعي : مركز تج  ل.
  22.222  : الشركة  لأس ال 

دلهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
فوف24    6 زفقة   : االجت اعي  املقر 
وابن سينا، ع الة 42 شقة   أكدال، 

أكدال الرياض، الرااط.
التس ي2  مه ة  أف طت   : التس ي2 
إلى الس دة الطاهري غزالن لفت2ة غي2 

محدودة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
لدى  التجالي  بالسجل  القافوني 
بالرااط تحت لقم  التجالية  املحك ة 

.D  8877
لقم السجل التجالي 55745 .
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BAY VOYAGES
SARL

ب وم مؤلخ  محضر   ب قت�سى 
الغي2  العام  27 أكتوار  222 للج ع 
  BAY VOYAGES SARL عادي لشركة
مقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 
األول حي  الحسن  5 شالع  االجت اعي 
العبادي لقم   ت الة سجلها التجالي 
باإلج اع  اإلقرال  تم    29 89 لقم 

على ما يلي :

أوال :
باع الس د بقة املصطفى بطاقته 
ج  ع   AD 282 6 لقم  الوطن ة 
الحصص 522 التي ي لكها بالشركة.

بطاقته  مراد  اجان  الس د  باع 
ج  ع   AD 66 6  لقم الوطن ة 
الحصص 522 التي ي لكها بالشركة.

للشركاء ارت ة أس ائهم :
الوطن ة  بطاقته  بوجنان  عزيز 
لقم AD 4562 دلهم 4رر حصة من 

الرأس ال الشركة مقابل 422رر.
الوطن ة  بطاقته  جابون  سع د 
لقم MC7  6 دلهم ررر حصة من 

الرأس ال الشركة مقابل 22ررر.
مصطفى  صال بطاقته الوطن ة 
لقم 2 رTA 2 دلهم ررر حصة من 

الرأس ال الشركة مقابل 22ررر.
الشركة  مسي2  استقالة   : ثاف ا 
في  للشركة  جديد  مسي2  وتع ين 
بطاقته  بوجنان  عزيز   : شخص 
املادة  تغي2   AD 4562 لقم  الوطن ة 

6، 7 و   من القافون األسا�سي.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ  بت الة 

لقم 72 2.
171 P

ORION BELT
SARL

مسؤول ة  ذات  تأسيس شركة  تم 
محدودة، ذات املواصفات التال ة :

التس  ة : ORION BELT ش.م.م.
املقر :  2 ساحة ابو بكر الصديق 

الشقة لقم 8 أكدال الرااط.
النشاط التجالي :

التجالة.
أو  )تاجر  والتصدير  االستي2اد 

وس ط(.
املدة : 99 سنة.

دلهم،    22.222  : املال  لأس 
مقسم إلى 222  حصة من فئة 22  
دلهم، مؤدات كاملة، بح لها كل من :
ب ن تو  لويسو  موسيندا  الس د 

522 حصة.

 522 كابوتو  ل  بوفدو  والس د 
حصة.

التس ي2 : الس د موسيندا لويسو 
ب ن تو، ملدة غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  التجالي 
فوف 24   4 بتاليخ  لقم  5569   تحت 

.2222
172 P

SRBM TRANS
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في ت الة 
تأسيس  تم  أكتوار  222   26 بتاليخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د.
SRBM TRANS : التس  ة

الهدف االجت اعي :
فقل بضائع الغي2.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 
التي لها التباط مباشر أو غي2 مباشر 
والتي  أعاله  املذكولة  األهداف  بأحد 
من شأنها املساه ة في إف اء الشركة.
املغرب  حي   : االجت اعي  املقر 

العربي لقم 22ر2 ت الة.
املدة االجت اع ة : 99 سنة ابتداء 
وضع  تاليخ  أي  النهائي  التأسيس  من 

السجل التجالي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 
تاليخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسج ل في السجل التجالي.
دلهم    22.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
تس ي2 الشركة : تسي2 الشركة من 
بصفتها  األمامي  إي ان  الس دة  طرف 
غي2  ملدة  وذلك  للشركة  مسي2ة 
محدودة، ك ا تقرل بالتعهد باإلمضاء 

الس دة إي ان األمامي.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القافوني 
لقم  تحت  بت الة  االبتدائ ة  املحك ة 

 678 بتاليخ 8 فوف 24  222.
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PENTAGUARD(مقاولة
SARL AU

الحل النهائي
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

28 أكتوار  222 قرل  املنعقد بتاليخ 

شركة  مسي2  برا�سي  سل م  الس د 

.PENTAGUARD SARL AU مقاولة

لأس الها  التصف ة،  في  الشركة 

االجت اعي  مقرها  دلهم،    22.222

ف ال 22 حي اشراكة عين العودة.

بسبب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

التسج ل : تم التسج ل باملحك ة 

8 فوف 24  222  االبتدائ ة ت الة يوم 

تحت الرقم 6787.
ملخص من أجل النشر

174 P

STE(FOX(BUILDING
SARL AU

املنعقد  العام  الج ع  إثر  على 

 FOX لشركة  يوف و  222   22 يوم 

املسؤول ة  ذات  شركة   BUILDING

لأس الها  وح د،  بشريك  املحدودة 

22.222  دلهم، تقرل ما يلي :

اجت اع ة  حصة    222 تفويت 

لفائدة الس د الصنهاجي عبد الواحد.

فقل املقر االجت اعي للشركة من :

موالي  زفقة   8 شقة  2ر  ع الة 

اح د لوك لي حسان الرااط.

إلى : تجزئة عل ا لقم ر حي ش اعو 

مقاطعة باب املريسة سال.

تعويض النشاط األول ب : منعش 

النظافة،  أع ال  مقاولة  عقالي، 

مقاولة أع ال البستنة.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

لقم السجل التجالي : 79ر42 .

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ 

ر888  .
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STE CHAGDALI SERVICE
املنعقد  اإلدالة  قرال  إثر  على 
لشركة  أكتوار  222   27 يوم 
لأس الها   ،CHAGDALI SERVICE

22.222 دلهم، تقرل ما يلي :
باع الس د زيان مح د 222 حصة 

لفائدة الس دة فايت الحوس مريم.
تغ ي2 حصص الشركة :

فايت الحوس مريم 222 حصة.
من  مح د  زيان  الس د  استقالة 

تس ي2 الشركة.
مريم  الحوس  فايت  السادة  تع ين 
 وفايت الحوس أح د ك سي2ين للشركة

ملدة غي2 محدودة.
تح ين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

7752ر.
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XY(CONCEPT(ش8كة
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 5.222.222 دلهم
املقر االجت اعي : شالع طالق

ابن زياد، إقامة األسرة، ع الة لقم 2
الشقة   ، ت الة
لفع لأس املال

االستثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
28 يول و  222 للشركة ذات  بتاليخ 
 XY املس اة  املحدودة  املسؤول ة 
 5.222.222 لأس الها   CONCEPT
شالع   : ب  االجت اعي  مقرها  دلهم، 
طالق ابن زياد، إقامة األسرة، ع الة 

لقم 2، الشقة   ، ت الة، ما يلي :
من  الشركة  لأس ال  زيادة 
 6.222.222 إلى  دلهم   5.222.222
حصة    2222 بإصدال  وذلك  دلهم 
دلهم    22 فئة  من  اجت اع ة 
للحصة كلها مكتتبة ومحرلة باملوازاة 
في  واملوجواة  السائلة  الديون  مع 
الحسابات الجالية للشركة من طرف 
الرح   ني  الس د هشام   : الشريكين 

والس د عاف ف فدير.

 هذه الحصص االجت اع ة ستقسم
 5222 أي  شريك،  لكل   %52 بنسبة 

حصة لكل منه ا.
من   7 الفصل  سيتغي2  واالتالي 
حسب  للشركة  األسا�سي  القافون 
لأس ال  ل صبح  التقس م  هذا 
مقس ة  دلهم   6.222.222 الشركة 
إلى 62222 حصة اجت اع ة من فئة 

22  دلهم للحصة كارتي :
الس د الرح   ني هشام : 2222ر 
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

للحصة.
2222ر   : فدير  عاف ف  الس د 
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

للحصة.
وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 
التجالية بالرااط تحت لقم 7ر86   

بتاليخ 29 أكتوار  222.
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 AGRICO(ش8كة
EXPLOITATION(AGRICOLE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم ر تجزئة ملريس
طريق عكراش السوي�سي، الرااط

ب ع الحصص االجت اع ة
االستثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
للشركة   2222 ديس 24   24 بتاليخ 
املس اة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 AGRICO EXPLOITATION
  22.222 لأس الها   AGRICOLE
 : ب  االجت اعي  مقرها  دلهم، 
عكراش  طريق  ر  لقم  ملريس  تجزئة 

السوي�سي، الرااط، تقرل ما يلي :
من  اجت اع ة  حصة   522 ب ع 
مح د  واكريم  ايت  الس د  طرف 
سالم  حالب  الس د  الد  لفائدة 

 ل فة املهي2ي.
إبقاء الس د سل  ان عواس عقله 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  حسام 

محدودة.
للشركة  األسا�سي  القافون  تح ين 

حسب التغ ي2ات السالفة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

التجالية بالرااط تحت لقم 8624   

بتاليخ 28 أكتوار  222.
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YADI BOIS(ش8كة
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : دوال النويفات

عين عت ق ت الة

ب ع الحصص االجت اع ة
االستثنائي  العام  الج ع  ب وجب 

للشركة  أغسطس  222  بتاليخ    

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
YADI BOIS لأس الها  وح د املس اة 

االجت اعي  مقرها  دلهم،    22.222

ب : دوال النويفات عين عت ق ت الة، 

تقرل ما يلي :

من  اجت اع ة  حصة   422 ب ع 

طرف الس د ادم ال ديني لفائدة انس 

شع ب.

تغ ي2 الشكل القافوني للشركة إلى 

شركة ذات مسؤول ة محدودة.

للشركة  األسا�سي  القافون  تح ين 

حسب التغ ي2ات السالفة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 
االبتدائ ة ب صلحة السجل التجالي 

بتاليخ ر669  لقم  تحت   بت الة 

26 أكتوار  222.
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MCT SOLAIRE ENERGIES
م س ت صولي2 إفرجي

لأس املال : 2.222رر دلهم
لقم 2  تجزئة اليسر صخي2ات ت الة

الشركاء  قرل  عام  عقد  ب قت�سى 

إفرجي«  صولي2  ت  س  »م  لشركة 

ش.م.م ما يلي :

  22 فئة  م  حصة   2642 تفويت 

باتريس  الس د  طرف  من  دلهم 

شركة  إلى  شاسوليو  أفدلي  مالس ل 

القافوني  م ثلها  في  »طكنو سيستم« 

)املختال مح ود إبراه م(.

باتريس  بالس د  االحتفاظ  تم 
ك سي2  شاسوليو  أفدلي  مالس ل 
للشركة وتع ين الس د املختال مح ود 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  إبراه م 

محدودة. مع اإلمضاء املنفصل.
للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة.
من  و5    7  ،6 املواد  ،  تعديل 

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222   9 بتاليخ 

.6796
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SOFISCOM
Comptabilité fiscalité juridique

Assistance & Coaching fiscal et comptable
 Etude et conseil en matière

d’investissement
 Accompagnement et suisi lors des

contrôles fiscaux
Rue Ben Lwidan, Appt n°7, Agdal ,ر2

Rabat
Tél : 25.25.ر .7.77ر
25.ر2.ر26.62.5

AFRI PLAC
SARL AU

تأسيس شركة
املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
بتاليخ  2 أكتوار  222 بالرااط، تم 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
وح د  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

والتي تح ل الخصائص التال ة :
التس  ة : AFRI PLAC ش.ذ.م.م، 

بشريك وح د.
الهدف االجت اعي :

مقاول مختلف األع ال أو البناء.
مقاول ديكول.

لأس ال الشركة : 22.222  دله ا 
مكون من 222  حصة من فئة 22  

دلهم لكل واحدة مقس ة ك ا يلي :
الس د مح د بنهي2 222  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((756

شالع   ، 5  : االجت اعي  املقر 

االبطال، لقم 4، أكدال، الرااط.

التس ي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

الس د مح د بنهي2.

  55787  : لقم  الجالي  السجل 

الرااط.

181 P

 SOCIETE MEDITERRANEE

 POUR NETTOYAGE

 GARDIENNAGE ET

 DERATISATIONS DES

INJECTIONS ET PUBLICITE

SARL AU

لقم السجل التجالي : 55647 

تكوين شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع  تم  يول و  222   6 بتاليخ 

محدودة  لشركة  األساس ة  القوافين 

املسؤول ة ذات الشريك الوح د ذات 

امل يزات التال ة :

الهدف :

أنشطة التطهي2.

تنظ ف املتاجر واملخازن والشقق 

)مقاول(.

التفاوض.

املقر : ع الة لقم 2ر شقة لقم 8 

شالع موالي أح د الوك لي، حسان، 

الرااط.

ب ا  املال  لأس  حدد   : املال  لأس 

قدله 22.222  دلهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدال   : التس ي2 

 SALAHEDDINE محدودة من طرف

.AYAT

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

 : لقم  تحت  فوف 24  222  ر  بتاليخ 

.9  876 

182 P

SOCIETE 7 22 8
 Huawei Tech Investment Co.,
 Limited 9/F., Tower 6, the

 Gateway, N° 9 Canton Road,
 Tsimshatsui, Kowloon Honk

Kong
في 2ر سبت 24  222 وبعد صدول 
ملكتب  األم  الشركة  قرالات  محضر 
السجل  في  املسجل  هواوي  ت ث ل 
تقرل   55987 برقم  بالرااط  الجالي 

ما يلي :
ب بلغ  التصف ة  لص د  تحديد 

سالب : 22, 2ر.6ر4.8   دلهم.
إغالق التصف ة النهائي اعتبالا من 
2ر سبت 24  222 وإبراء ذمة مصفي 

الشركة.
إغالق الفرع.

ب كتب  القافوني  اإليداع  تم 
التسج ل باملحك ة التجالية بالرااط 
الرقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

.  8862
من أجل املستخرج واإلشالة
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 KIMBERLY(-(CLARK
MAGHREB

شركة محدودة املسؤول ة في طول 
التصف ة

لأس الها : 5.222.222ر دلهم
املقر االجت اعي : س دي معروف 

بيزنس سنت2، 22   شالع القدس، 
كازافي2شول، شول  ، س دي معروف

22272 الدال الب ضاء
لقم السجل التجالي

بالدال الب ضاء : 95ر54ر
في 6  سبت 24  222 وبعد صدول 
محضر الج ع ة العامة االستثنائ ة، 

تقرل ما يلي :
ب بلغ  التصف ة  لص د  تحديد 

سلبي قدله رر,6.542 ر.26 دلهم.
إغالق التصف ة النهائي وإبراء ذمة 

مصفي الشركة.
ب كتب  القافوني  اإليداع  تم 
التسج ل باملحك ة التجالية بالرااط 
برقم  أكتوار  222   26 بتاليخ 

ر 7976.
من أجل املستخرج واإلشالة

184 P

MIAMFOOD
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 2 ، شالع مو�سى 
ابن فصي2 شقة    الطابق 6

الدال الب ضاء
السجل التجالي - 9ر246ر

الدال الب ضاء
العام  الج ع  محضر  قرال  تحت 
غي2 العادي املوقع بتاليخ 28 سبت 24 

 222، تم اتخاذ القرالات التال ة :
أسباب  عن  اإلدالة  تقرير  قراءة 
التصف ة وقرال الحل املبكر للشركة 

بالتصف ة الودية.
املحاسبي  الوضع  على  املوافقة 

املؤقت.
السنة  إغالق  تاليخ  في  التغ ي2 

املال ة.
مدة  دمة  بنهاية  االعت2اف 

املسي2ين وإبراء ذمتهم.
 Mohammed الس د  تع ين 
وتحديد  املصفي،  بصفته   KATAJ

مهامه وصالح اته.
الحفاظ على مقر التصف ة.

للق ام  الصالح ات  تفويض 
باإلجراءات القافوف ة الالزمة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
سبت 24  222   28 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 799572.
قصد النشر واإلعالن
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LA BOUTIQUE MOTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس الها : 22.222  دلهم
املقر االجت اعي : 265، شالع 
الزلقطوني، الطابق 9، الرقم 92

الدال الب ضاء
السجل التجالي :  44954

االستثنائي  العام  الج ع  بحسب 
بتاليخ 8 سبت 24  222، تقرل ما يلي :
ب بلغ  الشركة  لأس ال  زيادة 
  2.222 من  لي2تفع  دلهم   92.222

دلهم إلى 22.222  دلهم.

 االعت2اف بالتوزيع الجديد لرأس ال
الشركة.

بتاليخ الصالح ات   تفويض 
22 أبريل  222.

النظام  ص اغة  وإعادة  تعديل 
األسا�سي للشركة.

إلت ام  امل نوحة  الصالح ات 
اإلجراءات القافوف ة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
الب ضاء بتاليخ 4 فوف 24  222 تحت 

لقم 798996.
قصد النشر واإلعالن
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SOCIETE LA DIVA BY MY
SARL AU

لأس الها : 22.222  دلهم
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 
أكتوار   6 بتاليخ  واملنعقد  للشركة، 

 222 التغ ي2ات التال ة :
للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
 4 لقم  شقة  االشعالي  زفقة    4 من 
 C 9 لقم   E برج  إلى  الرااط  أكدال 

بالطابق السفلي مالينا سال.
بقسم  القافوني  اإليداع  وتم 
بتاليخ بالرااط  التجالي   السجل 
9 فوف 24  222 تحت لقم 6 89  .
187 P

SOCIETE REYANIA TRANS
SARL

الرأس ال : 2.222  دلهم
املقر االجت اعي : تجزئة النصر

شالع 22 لقم   طنجة
السجل التجالي لقم 289ر4

انعقد  سبت 24  222   24 بتاليخ 
لشركة  عادي  الغي2  العام  الج ع 
ت ت  ح ث   REYANIA TRANS

املصادقة على :
  22 من  الحصة  ق  ة  تعديل 
عدد  وتغ ي2  دلاهم    2 إلى  دلهم 
  222 إلى  22  حصة  من  الحصص 
الشريك  حصص  وتوزيع  حصة. 

الوح د املتوفى ك ا يلي :
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بلفصاحي حسام 252 حصة.

بلفصاحي هشام 252 حصة.

بلفصاحي إلهام 25  حصة.

توجي ح اة 25  حصة.

 252 الحك م  عبد  بلفصاحي 

حصة.

التنازل عن الحصص بدون عوض 

من  الحك م  عبد  بلفصاحي  لفائدة 

والفصاحي  حسام  بلفصاحي  طرف 

إلهام وتوجي ح اة.

النظام  من  و7   6 املادة  تعديل 

األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222، تحت لقم 29ر9.

188 P

STE FOOD 9
SARL AU

لأس الها : 22.222  دلهم

A مقرها : مشروع مدينة الوفاق بلوك 
لقم 677  الع ون

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

أكتوار   6 بتاليخ  واملنعقد  للشركة، 

 222 التغ ي2ات التال ة :

اجت اع ة  حصص  تفويت 

كالتالي :

تم تفويت 222  حصة من طرف 

الس د IKRICHI ABDALLAH لفائدة 

الس د الحسن امجوض.

الس د  استقالة  قبول  تم 

التس ي2  من   IKRICHI ABDALLAH

امجوض  الحسن  الس د  وتع ين 

غي2  ملدة  للشركة  وح د  ك سي2 

الوح د  إمضائه  اعت اد  مع  محدودة 

لدى املؤسسات البنك ة.

تح ين القافون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

بالع ون  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم  تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ 

7 4ر/ 222.

189 P

Y.B SENDERO
تأسيس شركة

بتاليخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوافين  وضع  تم  أكتوار  222   28

الشركة ذات امل يزات التال ة :

Y.B SENDERO : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

سواء  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

باملغرب أو  الجه :

أشغال مختلفة، ب ع بالج لة.

املقر الرئي�سي : الحي اإلدالي زفقة 
الس راء لقم 8  الع ون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  

مقس ة إلى 222  حصة من فئة 22  

للواحدة في ملك يوسف بوكزاني.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   9 بتاليخ 

لقم  التجالي  السجل   ر4ر/ 222 

ر879ر.
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STE ALLAM FISH
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة وذات الشريك الوح د

وضع  تم  فوف 24  222   4 بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  لشركة  منظم  قافون 

الوح د  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات امل يزات التال ة :

STE ALLAM FISH  : التس  ة 

وذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.

الهدف : الص د البحري ب ختلف 

أشكاله، االستي2اد والتصدير، تجالة 

ب ع  واملج دة،  الطرية  األس اك 

وتصدير  استي2اد  األس اك،  وشراء 

مختلف املنتجات البحرية.

الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  

من  حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم 

موزعة  للواحدة  دلهم    22 فئة 

كارتي :

الس د عالم حسن : 222  حصة.

املقر االجت اعي : تجزئة  22  حي 

الفتح لقم ر5ر الع ون.

الس د  طرف  من  تسي2   : اإلدالة 

عالم حسن ملدة غي2 محددة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

 874ر.
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STE BAGOTTI FICHE
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة وذات الشريك الوح د

وضع  تم  فوف 24  222   4 بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  لشركة  منظم  قافون 

الوح د  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات امل يزات التال ة :

 STE BAGOTTI FICHE : التس  ة

وذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.

الهدف : الص د البحري ب ختلف 

أشكاله، االستي2اد والتصدير، تجالة 

ب ع  واملج دة،  الطرية  األس اك 

وتصدير  استي2اد  األس اك،  وشراء 

مختلف املنتجات البحرية.

الرأس ال : حدد في مبلغ 22.222  

من  حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم 

موزعة  للواحدة  دلهم    22 فئة 

كارتي :

  222  : هللا  عبد  الزياني  الس د 

حصة.

الوفاق  مدينة   : االجت اعي  املقر 

لقم 482 د الع ون.

الس د  طرف  من  تسي2   : اإلدالة 

الزياني عبد هللا ملدة غي2 محددة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

9ر87ر.

192 P

MED IMPORT FLAMANI
SARL AU

الرأس ال االجت اعي : 22.222  
دلهم

املقر االجت اعي : ع الة 28 بلوك 
ب ر املغرب العربي محل لقم   

القن طرة
بتاليخ العرفي  العقد   ب قت�سى 
املساهم  قرل  أكتوار  222   26
 MED IMPORT FLAMANI للشركة
والذي لأس الها االجت اعي 22.222  

دلهم ما يلي :
الزيادة في الرأس ال االجت اعي :

االجت اعي  الرأس ال  في  الزيادة 
دلهم    22.222 من  للشركة 
مبلغ  بزيادة  دلهم   522.222 إلى 
422.222 دلهم، واالتالي  لق 4222 
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 
طرف  من  م لوكة  الواحدة  للحصة 

الس د صالحي علوي موالي إدليس.
موالي  علوي  صالحي  الس د 

إدليس 522.222 دلهم.
توس ع املوضوع االجت اعي :

االجت اعي املوضوع   توس ع 
ك ا يلي :

أع ال متنوعة أو أع ال البناء.
التداول.

وكل ع ل ة تجالية ومال ة منقولة 
أو غي2 منقولة متعلقة مباشرة أو غي2 

مباشرة بالهدف االجت اعي. 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بالقن طرة،  االبتدائ ة 
 .5284 لقم  تحت  ر فوف 24  222، 

السجل التجالي لقم  47 4.
ب ثابة ب ان ومقتطف

املسي2 الوح د
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SOCIETE TADDART RAHMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : شقة لقم 2
بلوك 9 زفقة بلجديد حي السالم

الخ يسات
محضر استثنائي

بتاليخ عام  محضر   ب وجب 
على االتفاق  تم  أكتوار  222   29 

ما يلي :
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ع ن ا  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
ب ا قدله 828.222.  دلهم لتصل إلى 

928.222.  دلهم.
مح د  كلوش  الس د  ساهم 
بالض افات  للشركة  مسي2ا  بصفته 
العادية  والقافوف ة  الفعل ة 
 TADDART RAHMA لشركة 
باسم  املعروفة  لل  تلكات   SARL
ELMANSOUR 225 من سند ملك ة 

األلض لقم 6 / 4286.
جرداء  ألض  من  العقال  يتكون 
ب ساحة إج ال ة قدلها 457م2 تقع 
  .828.222 بق  ة  الخ يسات  في 
دلهم وذلك ب ساه ة  بي2 محاسب 

محلف ومدقق الحسابات.
الس د كلوش مح د أصبح ي لك 
للحصة  دلهم    22 حصة   9642
 964.222 مج وعه  ما  أي  الواحدة 

دلهم.
الس د كلوش سع د أصبح ي لك 
للحصة  دلهم    22 حصة   9642
 964.222 مج وعه  ما  أي  الواحدة 

دلهم.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
بالخ يسات االبتدائ ة   باملحك ة 
فوف 24   5 بتاليخ  22ر   لقم  تحت 

.222 
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PARAPHARMACIE HABIBI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 22.222  دلهم

B2 املقر االجت اعي : 56 بلوك
املغرب العربي، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 PARAPHARMACIE  : التس  ة 

HABIBI SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

 B2 بلوك   56  : االجت اعي  املقر 

املغرب العربي، القن طرة.

موضوع الشركة :

ب ع مواد التج  ل بالتقس ط.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

بق  ة 22  دلهم للواحدة.

الس دة لجاء حب بي 222  حصة.

املدة : 99 سنة.

لجاء  الس دة  إلى  أسند   : التس ي2 

حب بي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم ر6282 بتاليخ 4  أكتوار  222.
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EL FARHI PIECES AUTO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : شالع مح د 

الديولي ومح د عبدو إقامة 

كام ل ا الطابق الثاني مكتب لقم 24 

القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات التال ة :

 EL FARHI PIECES  : التس  ة 

AUTO SARL

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

مح د  شالع   : االجت اعي  املقر 

إقامة  عبدو  ومح د  الديولي 

 24 كام ل ا الطابق الثاني مكتب لقم 

القن طرة.

موضوع الشركة :

ب ع مستلزمات أو قطع الس الات.

االستي2اد والتصدير.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

موزعة  للواحدة  دلهم    22 بق  ة 

على الشركاء.

حسن الفالحي.

اح د الفالحي.

املدة : 99 سنة.

الس د حسن  إلى  أسند   : التس ي2 

الفالحي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم 269ر6 بتاليخ ر فوف 24  222.

196 P

ENGIP(ش8كة

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 2.222.222 دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة أمل 2

بقعة لقم 49 الطابق األل�سي

عين حرودة، املح دية

س.ت 8745 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أغسطس   24 بتاليخ  االستثنائي 

 222 قرل الشركاء ما يلي :

إلى  للشركة  االجت اعي  املقر  فقل 

 Pالعنوان التالي : طريق 228  )9 2ر

عين  معزة،  والد  شالل   )PK7.ر km

حرودة - املح دية.

تع ين الس د بنطاما فريد مشالك 

في التس ي2.

تعديل  تم  سبق  ما  إثر  على 

الفصلين 5 و2  من القافون األسا�سي 

للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

فوف 24  222   2 بتاليخ  باملح دية 

تحت لقم 2267.
لإلشالة والتنب ه : مسي2 الشركة

197 P

SOCIETE(CENTRAL(KENIT-

IMMO
SARL

AU CAPITAL DE  22.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 54ر AV MED V

 2EME ETAGE BUREAU N°6

KENITRA

تفويت الحصص
توزيع الجديد للحصص

استقالة مسي2 وتس  ة مسي2 جديد 
للشركة

في املؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

يلي  ما  تحديد  تم  أكتوار  222    2

تبعا لل حضر :

الس د  من  حصة   522 تفويت 

مح د الفقي2ي.

لفائدة الس د الضع ف مح د.

التوزيع الجديد للحصص :

 522  : دالل  الكريم  عبد  الس د 

حصة.

 522  : مح د  الضع ف  الس د 

حصة.

مح د  الس د  مسي2  استقالة 

الفقي2ي وتع ين مسي2 جديد للشركة 

الس د الضع ف مح د.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

فوف 24  222   4 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم  8892.
من أجل املستخرج وإشالة

- فدكوف ط -

198 P

ش8كة)شه د)بالسط
ش.م.م

تلقته  موثق  عقد  ب وجب 

بتاليخ  السنوني  حف ظة  األستاذة 

شه د  الس د  أكتوار  222  و2    4

أشرف شريك وح د في شركة »شه د 

بالسط« ش.م.م، لأس الها 22.222  

بالرااط،  االجت اعي  مقرها  دلهم، 

 ،2 الشقة  عقبة  شالع   ،46 أكدال، 



((759 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

بالرااط  التجالي  بالسجل  مسجل 

ج  ع  فوت  ر5 5ر   الرقم  تحت 

حصصه االجت اع ة والتي هي 222  

للواحدة  دلهم    22 بق  ة  حصة 

للس دة مرزوقي غزالن.

للشركاء  ج اعي  قرال  ب وجب 

تقرل  أكتوار  222،  و2    4 بتاليخ 

مسي2  غزالن  مرزوقي  الس دة  تع ين 

للشركة.

بتاليخ 2  أكتوار  222 تم تعديل 

على  بناء  للشركة  األسا�سي  القافوني 

التغ ي2ات املذكولة.

والتصريح  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ب كتب  بالتعديل 

بالرااط بتاليخ 4 فوف 24  222.

198 P

ش8كة)إ وبن)ب8كة

شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د

لأس الها : 722.222.  دلهم

مقرها االجت اعي : 82ر شالع مح د 

الخامس مكتب لقم 7ر القن طرة

لقم السجل التجالي :  6242

الزيادة في لأس ال الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار    2 بتاليخ  املؤلخ  االستثنائي 

 222 ب قر الشركة تم تقرير :

الشركة  لأس ال  في  الزيادة 

ب ساه ة ع ن ة لرفعه من 22.222  

وذلك  دلهم    .722.222 إلى  دلهم 

جديدة  حصة    62.222 بإصدال 

بق  ة 22  دلهم للحصة.

عدل فت جة لذلك الفصلين 6 و7 

من القافون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى مصلحة 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

فوف 24  222   8 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 7رر5.

199 P

THE WHITE NIGHT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم 8  شالع أح د 
شوقي وزفقة مح د غرف ط إقامة 
الل  ون II بلوك B متجر لقم   

القن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 THE WHITE NIGHT  : التس  ة 

SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
شالع    8 لقم   : االجت اعي  املقر 
غرف ط  مح د  وزفقة  شوقي  أح د 
لقم  متجر   B بلوك   II الل  ون  إقامة 

  القن طرة.
موضوع الشركة : م ون.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

بق  ة 22  دلهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

الس دة  إلى  أسند   : التس ي2 
الشنشني فوال.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 299ر6 بتاليخ 8 فوف 24  222.

200 P

MESKI BETON
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس الها : 22.222  دلهم
املقر االجت اعي : 88 مكرل شالع 
موالي عبد الرح ان مكتب لقم 8

القن طرة
تحويل املقر االجت اعي

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 MESKI BETON الغي2 عادي لشركة

SARL تقرل ما يلي :

 88 من  االجت اعي  املقر  تحويل 

الرح ان  عبد  موالي  شالع  مكرل 

مكتب لقم 8 القن طرة.
زفقة  زاوية   : التالي  العنوان  إلى 

عائشة  األمي2ة  زفقة  الديولي  مح د 

28 ع الة  الثامن مكتب لقم  الطابق 
لقم 74 القن طرة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 4 فوف 24 

 222 تحت لقم 88898.

201 P

FOCIMENT TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : ر2 شالع أفوال، 

 ع الة فلولي   ، م  وزا، القن طرة 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات التال ة :

 FOCIMENT TRANS  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.

املقر االجت اعي : ر2 شالع أفوال، 

ع الة فلولي   ، م  وزا، القن طرة.

موضوع الشركة :

فقل البضائع ؛

املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

والبناء.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

الشركة في مبلغ 22.222  مقسم إلى 

  22 بق  ة  اجت اع ة  حصة    222

دلهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

الس د  إلى  أسند   :  التس ي2 

.EL AZZOUZI DRISS
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 787 6 بتاليخ 9 أغسطس  222.

201P مكرر

K.TELECOM SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز، شالع موالي عبد العزيز 

 لقم 4، القن طرة 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
بشريك واحد ذات املواصفات التال ة :
 K.TELECOM  : التس  ة 

.SERVICE SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
إقامة   ،59  : االجت اعي  املقر 
موالي عبد العزيز، شالع موالي عبد 

العزيز لقم 4، القن طرة.
موضوع الشركة :

 Marchand de fornitures
.Bureautiques

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
الشركة في مبلغ 22.222  مقسم إلى 
  22 بق  ة  اجت اع ة  حصة    222

دلهم للواحدة.
الس د منسي2 مباليك 222  حصة.

املدة : 99 سنة.
مني2  الس د  إلى  أسند   : التس ي2 

مباليك.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم  5629 بتاليخ 29 سبت 24 2222.
202 P

STEPA SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 22.222  دلهم
املقر االجت اعي :  5 مكرل، شالع 

موالي عبد العزيز، إقامة أمل مكتب 
 لقم 7، القن طرة 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
بشريك واحد ذات املواصفات التال ة :



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((762

 STEPA SERVICES  : التس  ة 

.SARL

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي :  5 مكرل، شالع 

موالي عبد العزيز، إقامة أمل مكتب 
لقم 7، القن طرة.

موضوع الشركة :

وكالة عقالية ؛

مكتب ب ع وكراء امل تلكات.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

مقسم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

بق  ة  اجت اع ة  حصة    222 إلى 

22  دلهم للواحدة، محرلة بكاملها، 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي :

  222 لفنون  مصطفى  الس د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

الس د  إلى  أسند   : التس ي2 

لبطاقة  الحامل  لفنون،  مصطفى 

.Gالتعريف الوطن ة لقم 6ر98 ر
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 7 622 بتاليخ 8  أغسطس  222.

203 P

AFRICA REPAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم   كلم 5، 

 العصام، طريق طنجة، القن طرة 

تأسيس شركة
بالقن طرة  عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع  تم  سبت 24  222،    5 بتاليخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات املواصفات التال ة :

 AFRICA REPAR  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
 ،5 كلم  لقم     : االجت اعي  املقر 

العصام، طريق طنجة، القن طرة.

موضوع الشركة :
م كاف كي ؛

ب ع العجالت املطاط ة بالتقس ط ؛
الغ ال  قطاع  أو  املستلزمات  ب ع 

بالتقس ط ؛
عالقة  له  ما  كل  عامة  واصفة 

بنشاط الشركة
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
مقسم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
بق  ة  اجت اع ة  حصة    222 إلى 
22  دلهم للواحدة، محرلة بكاملها، 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي :
  222 ح  د  صافوي  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التس ي2 : أسند إلى الس د صافوي 
ح  د.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 285ر6 بتاليخ 4 فوف 24  222.

204 P

MONASABAT EVENTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 47 زفقة ع ر بن 
العاص، إقامة اس اع ل، مكتب 4، 

 القن طرة 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
بشريك واحد ذات املواصفات التال ة :
 MONASABAT  : التس  ة 

.EVENTS SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
ع ر  زفقة   47  : االجت اعي  املقر 
اس اع ل،  إقامة  العاص،   ابن 

مكتب 4، القن طرة.
موضوع الشركة :

 Entrepreneur de la décoration
 ou de l’ornementation des

.appartements

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

الشركة في مبلغ 22.222  مقسم إلى 

  22 بق  ة  اجت اع ة  حصة    222

دلهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

الس د  إلى  أسند   : التس ي2 

.ZMAHRI IBTISSAM
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 62477 بتاليخ 29 سبت 24  222.

205 P

PANORAMIS(LUXURY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : الزفقة 2 لقم 29، 

 حي مع ولة، القن طرة 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات التال ة :

 PANORAMIS  : التس  ة 

.LUXURY SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
لقم   2 الزفقة   : االجت اعي  املقر 

29، حي مع ولة، القن طرة.

موضوع الشركة :

مركز االتصال.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

مقسم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

بق  ة  اجت اع ة  حصة    222 إلى 

22  دلهم للواحدة، محرلة بكاملها، 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي :

الس د فزال عزوزي 222  حصة.

املدة : 99 سنة.

فزال  الس د  إلى  أسند   : التس ي2 

عزوزي.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 62825 بتاليخ 4  أكتوار  222.

206 P

بفي2جي)بوطو
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : بالدال الب ضاء، 

تجزئة س دي ع ر، الرقم 4 ، 

 املنطقة الصناع ة ليساسفة، 

الحي الحسني عين الشق

عرف ين  محضرين  ب قت�سى 
محرلين بتاليخ 26 أكتوار  222 تقرل 

املس اة  للشركة  العام  الج ع  وفق 

ENERGY AUTO SARL ما يلي :

أسهم  مج وع  ب ع  على  املوافقة 

 ENERGY AUTO املس اة  الشركة 

SARL من طرف الس د مح د بلولاق 

لفائدة  بلولاق  الحق  عبد  والس د 

بذلك  ل صبح  انع مي  فج ب  الس د 

الشريك الوح د للشركة.

تغ ي2 الشكل القافوني للشركة من 

شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الواحد.

انع مي  فج ب  الس د  تع ين 

 ENERGY ب ثابة مسي2 جديد لشركة

.AUTO SARL D’AU

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء يوم ر فوف 24 

 222 تحت لقم 798822.
للنسخة واإلشالة

207 P

ائت اف ة أسفال كونساي

شقة لقم 4 جنان النهضة  ، الرااط

الهاتف : 62 97 72 7ر25

النقال : 7ر ر4 74 2662

PARAMEX
SARL AU

لأس ال : 622.222 دلهم

 BLOC T6 N°  KAMRA : العنوان

 SUD CYM RABA 

تغ ي2ات في الشركة
االستثنائي  العام  الج ع  إطال  في 

 PARAMEX SARL AU لشركة 
قرل  يوف و  222   22 بتاليخ  املنعقد 

األعضاء وااإلج اع التغ ي2ات التال ة :
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  - توس ع النشاط :

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

وتوزيع  استي2اد   : النشاط  إضافة 

ومستحضرات  الطب ة  األجهزة 

في  املستخدمة  والكواشف  التج  ل 

التشخ ص املخت24ي.

األسا�سي  القافون  تحديث   -  2

للشركة :

الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط يوم ر فوف 24  222 

تحت لقم ر877   السجل التجالي 

لقم 95247.
للب ان
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BATIWORLD

SARL

AU CAPITAL DE  22.222 DHS

 Temara Im 28 ر apt 4 Rue

Abdelkrim Alkhatib Wifaq

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

العام  للج ع  أكتوار  222   25

شركة  في  لل ساه ين  االستثنائي 

BATIWORLD SARL ذات املسؤول ة 

املحدودة قرل ما يلي :

اس اع ل  الس د  املسي2  استقالة 

بوكالطة.

بوكالطة،  اح د  الس د  تع ين 

 R2 8828 الحامل للبطاقة الوطن ة لقم

إقامة  ر،  شقة  د2  بع الة  والقاطن 

الرااط  السوي�سي،  زعي2،  ساحة 

الحامل  بوكالطة،  سع د  والس د 

 R7لقم  8رر الوطن ة  للبطاقة 

24ر4  والقاطن بتجزئة الوفاق، لقم 

ت الة، ك سي2ين للشركة.

لدى محك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ 4 فوف 24  222 تحت لقم 6756.
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ECOLOPROM
SARL

AU CAPITAL DE  22.222 DHS
 Temara Im 28 ر apt 4 Rue
Abdelkrim Alkhatib Wifaq

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
العام  للج ع  أكتوار  222   25
شركة  في  لل ساه ين  االستثنائي 
ذات   ECOLOPROM SARL

املسؤول ة املحدودة قرل ما يلي :
اس اع ل  الس د  املسي2  استقالة 

بوكالطة.
بوكالطة،  اح د  الس د  تع ين 
 R2 8828 الحامل للبطاقة الوطن ة لقم
إقامة  ر،  شقة  د2  بع الة  والقاطن 
الرااط  السوي�سي،  زعي2،  ساحة 
الحامل  بوكالطة،  سع د  والس د 
 R7لقم  8رر الوطن ة  للبطاقة 
24ر4  والقاطن بتجزئة الوفاق، لقم 

ت الة، ك سي2ين للشركة.
لدى محك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

.  8849
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STE SAHILI TOUR
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
القوافين  وضع  تم  فوف 24  222   8
األساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 

ذات امل يزات التال ة :
بدون  الس الات  كراء   : الهدف 

سائق.
زفقة   ،2 املنصول  ع الة   : املقر 
مصطفى السايح، املحل لقم 4  مكرل، 

ح.ي.م الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
لأس املال : حدد لأس املال ب ا قدله 
  222 على  مقسم  دلهم    22.222
للواحدة  دلهم    22 بنسبة  حصة 
االجت اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األلااح  من   %5 تؤ ذ   : األلااح 
الصاف ة للتأسيس االحت اطي.

الحصص :
الس د ياسين الطالب 522 حصة ؛
الس دة امل مدني 522 حصة ؛

املج وع 222  حصة.
الشركة من طرف  تدال   : التس ي2 
غي2  ملدة  الطالب  ياسين  الس د 

محدودة.
بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم السجل التجالي  5566 .
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STE NASSAM CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
القوافين  وضع  تم  فوف 24  222   8
األساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 

ذات امل يزات التال ة :
بدون  الس الات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : الحسن الثاني، زفقة املختال 
السالم،  التجالي  املركز  السو�سي، 

املحل لقم 4، الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
لأس املال : حدد لأس املال ب ا قدله 
  222 على  مقسم  دلهم    22.222
للواحدة  دلهم    22 بنسبة  حصة 
االجت اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األلااح  من   %5 تؤ ذ   : األلااح 

الصاف ة للتأسيس االحت اطي.
الحصص :

  222 اله اللي  عصام  الس د 
حصة ؛

املج وع 222  حصة.
الشركة من طرف  تدال   : التس ي2 
غي2  ملدة  اله اللي  عصام  الس د 

محدودة.
بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم السجل التجالي ر5566 .
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STE PROLYNE
SARL AU

 Siège social : PLACE RABIAA
 ADAOUIA, GALERIE KAYS,
 MAGASIN N°5ر, AGDAL,

RABAT
تبعا ملحضر الج ع العام للشركاء 
 PROLYNE SARL املس اة  الشركة 
بتاليخ  املذكولة  الشركة  مقر  في   AU
بالرااط  واملسجل  يول و  222   29
بتاليخ 8 أغسطس  222 تقرل ما يلي :
 752 لضا  جلون  بن  الس د  ب ع 
للحصة  دلهم    22 بث ن  حصة 
الس د سرحان عبد  لفائدة  الواحدة 
سعد  جلون  بن  والس د  الحك م 
أصبح  ح ث  لجاء،  مهاود  والس دة 
الشكل  على  موزعا  الشركة  لأس ال 

التالي :
الس د بن جلون لضا 252 حصة 

أي ب بلغ 25.222 دلهم ؛
الس د سرحان عبد الحك م 252 

حصة أي ب بلغ 25.222 دلهم ؛
الس د بن جلون سعد 252 حصة 

أي ب بلغ 25.222 دلهم ؛
حصة   252 لجاء  مهاود  الس دة 

أي ب بلغ 25.222 دلهم ؛
مج وع 22.222  دلهم.

الس د  للشركة  مديران  تع ين 
عبد  والس د سرحان  لضا  جلون  بن 

الحك م من أجل مدة غي2 محددة.
تغ ي2 الشكل القافوني لشركة من 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
شركة  إلى   SARL AU واحد  شريك 

.SARL ذات مسؤول ة محدودة
ح ث  الشركة  أنشطة  تعديل 

أصبحت على النحو التالي :
املختلفة،  واألشغال  البناء 
والتصدير،  واملالبس  املنسوجات 

االستي2اد.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط   التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  سبت 24  222   28 بتاليخ 

.  7865
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SYSMAR INFO
استثنائي  عام  ج ع  ب قت�سى 

فوف 24  222  فاتح  الرااط  في  حرل 

 SYSMAR INFO قرل شركاء الشركة

ش.م.م ما يلي :

تعديل الشكل القافوني :

املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

شريك واحد.

تفويت الحصص :

تفويت 52 حصة من طرف الس د 

جهاد  الس د  الدين  فول  الكراوز 

واكريم ؛

تفويت 52 حصة من طرف الس د 

جهاد  الس د  إلى  سل  ان  أوك وي 

واكريم.

تعديل اإلدالة :

استقالة الس د الكراوز فول الدين 

من  أوك وي سل  ان  الس د  وشريكه 

منصبه ا ك سي2ان للشركة.

تع ين الس د جهاد واكريم ك سي2 

وح د للشركة.

من  ور    7  ،6 املواد  ،  تعديل 

القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ   799289 لقم  تحت   الب ضاء 

8 فوف 24  222.
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ائت اف ة لكافيسك
لياض أوالد مطاع، قطاع 2، الرقم 8 ، ت الة

 AUTO ECOLE BASSATINE

AL FATH
SARL

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القافون  تحرير  تم  أكتوار  222  ر  

املسؤول ة  محدوة  لشركة  األسا�سي 

م يزاتها ك ا يلي :

 AUTO ECOLE  : االسم 

.BASSATINE AL FATH SARL

الهدف االجت اعي : مدلسة تعل م 

الس اقة.

تجزئة   2272  : االجت اعي  املقر 

الفتح،  سكتول  هللا،  عبد  س دي 

الع ايدة، سال.

مقس ة    22.222  : الرأس ال 

دلهم    22 فئة  من  222  حصة  إلى 

موزعة ك ا يلي :

الس د أح د بنع ة 522 حصة ؛

الس دة العزوزي فاه د 522 حصة.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

الس د أح د بنع ة ملدة غي2 محدودة.

تبتدئ من فاتح   : التجالية  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24.

اإليداع : تم اإليداع القافوني لدى 

محك ة االستئناف بسال في 4 فوف 24 
التجالي  السجل  لقم  تحت   222 

7 48ر.
قصد النشر واإلعالن
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TIMAHDITE APPLES CITY
SARL

غي2  العام  الج ع  اجت اع  عقب 
تقرل  ف24اير  222   8 بتاليخ  العادي 

ما يلي :

قام الس د شرف مح د بب ع هذه 

سه ا  4ر4ر  عددها  البالغ  األسهم 

للس د  دلهم    22 اس  ة  بق  ة 

تعديل  سيتم  واالتالي  لغرفي  الحسن 

األسا�سي  النظام  من  و7   6 املادتين 

على النحو التالي :

املادة   : الشكل القافوني

من  القافوني  الشكل  تغ ي2  سيتم 

 SARL شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات  للشركة  الواحد  الشريك  إلى 

.SARL AU املسؤول ة املحدودة

املادة 6 : املساه ات

في  التال ة  باملبالغ  الشركاء  ساهم 
لأس ال هذه الشركة :

ساهم الس د الحسن لغرفي ب بلغ 

2.222 2.  دلهم ؛

ما مج وعه 2.222 2.  دلهم.

)تابع دون تغ ي2(

املادة 7 : لأس املال.
ب بلغ  املال  لأس  تحديد  تم 
2.222 2.  دلهم مقسم إلى 22 .2  
سنت    22 اس  ة  بق  ة  سهم 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

حسب مساه تهم وهي :
ساهم الس د الحسن لغرفي ب بلغ 

22 .2  حصة اجت اع ة ؛
ما مج وعه 22 .2  حصة اجت اع ة.

)تابع دون تغ ي2(
املادة 5  : إدالة شركة

املسي2  هو  لغرفي  الحسن  الس د 
الوح د للشركة.

تم اإليداع القافوني في قلم املحك ة 
بتاليخ  الب ضاء  الدال  في   التجالية 
27 أغسطس  222 لقم 2226ر لقم 

.RC 66667ر
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 STE(EXTRABLANC
COFFEESHOP

SARL AU
لأس الها : 22.222  دلهم

العنوان : لقم 26 الشهدية  ، 
املنصول، مكناس

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

  -  الشركاء :
مغربي،  بلخي2ي،  امين  مح د 
524 تجزئة  بالرش دية، لقم  الساكن 
الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  بوتاملين، 

.U 92848 لقم
- الشكل القافوني : شركة ذات   2

املسؤول ة املحدودة شريك واحد.
 STE شركة   : الشركة  اسم   - ر 
 EXTRABLANC COFFEESHOP

.SARL AU
4 - مقر الشركة : لقم 26 الشهدية  ، 

املنصول، مكناس.
موضوع   : الشركة  موضوع   -  5
الدول  في  هو  ك ا  املغرب  في  الشركة 

األ رى 
مطعم ؛
متعهد ؛

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  التي  العقالية  املال ة،  التجالية، 
مع  مباشرة  غي2  أو  مباشرة  عالقة 
في  أعاله  املصنفة  املواض ع  إحدى 
الشركة  نشاط  وتقدم  تسه ل  إطال 
املقاوالت  ج  ع  في  مشت2كات  وأ ذ 

ذات النشاط امل اثل.
6 - مدة الشركة : 99 سنة.

حدد   : الشركة  لأس ال   -  7
دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقس ة 
من ق  ة 22  دلهم للحصة الواحدة 

مقس ة ك ا يلي :
مح د امين بلخي2ي 222  حصة ؛

املج وع 222  حصة.
8 - التس ي2 : مح د امين بلخي2ي 

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدودة.
9 - السنة املال ة : تبدئ من فاتح 
كل  من  ديس 24  ب تم  وتنتهي  يناير 

سنة.
2  - األلااح : بعد سحب االد ال 
الشركاء  على  األلااح  توزع  القافوني 

حسب الحصص.
   - اإليداع القافوني : تم اإليداع 
القافوني في املحك ة التجالية مكناس 
26 أكتوار  4625 بتاليخ  لقم اإليداع 

 222 السجل التجالي 54545.
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DOMAINE AIT HIDDA
SARL

تحويل األسهم
غي2  العام  الج ع  اجت اع  عقب 
أغسطس  222  ر2  بتاليخ  العادي 

تقرل ما يلي :
هذه  ي اد  هدى  الس دة  تب ع 
سه ا    72 عددها  البالغ  األسهم 
22  دلهم لكل منها  بق  تها االس  ة 

لصالح الس د لضوان ي اد ؛
يب ع الس د مني2 ي اد هذه األسهم 
بق  ة  سه ا    62 عددها  البالغ 
إلى  منها  لكل  دلهم    22 االس  ة 

الس د لضوان ي اد.
 6 املادتين  تعديل  سيتم  واالتالي، 
النحو  على  األسا�سي  النظام  من  و7 

التالي :
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املادة 6 : املساه ة
في  التال ة  باملبالغ  الشركاء  ساهم 

لأس ال هذه الشركة :
ب بلغ  ي اد  لضوان  الس د  ساهم 

84.222 دلهم ؛
ب بلغ  ي اد  س ي2  الس د  ساهم 

6.222  دلهم ؛
ما مج وعه 22.222  دلهم.

)يتبع دون تغ ي2(
املادة 7 : لأس املال

ب بلغ  املال  لأس  تحديد  تم 
22.222  دلهم مقسم إلى 222  سهم 
االس  ة،  للق  ة  دلهم    22 بق  ة 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

وفقا ملساه تهم وهي :
الس د لضوان ي اد 842 سهم ؛
الس د س ي2 ي اد 62  سهم ؛

ما مج وعه 222  سهم.
)يتبع دون تغ ي2(

قلم  في  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  أزلو  في  االبتدائ ة   املحك ة 
لقم  22ر  برقم  سبت 24  222   22 

.RC  229
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TOURISM CHASS MED
 N° 966 AOUATIF II EL KELAA

DESRAGHNA
لقم السجل التجالي ر464

شاس  تولسم   : الشركة  تس  ة 
.TOURISM CHASS MED م د

ترا ة  الزلاعة   : الشركة  هدف 
املوا�سي والص د.

شركة   : للشركة  القافوني  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة.

  966 لقم   : االجت اعي  املقر 
عواطف 2 بقلعة السراغنة.

2.222  دله ا   : لأس ال الشركة 
يعادل 22  حصة من فئة 22  دلهم 
الشركاء  بين  مقس ة  حصة  لكل 
حصة   52 شريك  لكل   بالتساوي 
ما يوازي 52% من لأس ال الشركة.

 ل د سع د 5222 دلهم أي %52 
 52 يعادل  ما  الشركة  لأس ال  من 

حصة ؛

أي  دلهم   5222 مح د   ل د 
يعادل  ما  الشركة  لأس ال  من   %52

52 حصة.
و ل د  سع د  :  ل د  تس ي2 

مح د.
السنة املال ة : السنة امل الدية.

 99  : الشركة  نشاط  تزاول  مدة 
سنة.

لقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 
بتاليخ  السراغنة  بقلعة   االبتدائ ة 
5  يوف و  222 تحت لقم 2 8ر .
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 GROUPE SCOLAIRE
NARANJE PRIVE

56 شالع موالي يوسف، طابق ر 
لقم 4 ، الدال الب ضاء

لأس الها : 22.222  دلهم
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

بالدال  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
واملودع   2222 فوف 24   2 في  الب ضاء 
القوافين  وضعت  قد  منه،  أصل 
األساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 

الوح د  صائصها كالتالي :
 GROUPE SCOLAIRE : التس  ة

.NARANJE PRIVE
أهداف الشركة : التعل م اإلعدادي، 

التعل م الثافوي مع الدعم الت2بوي.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
املقر االجت اعي : 56 شالع موالي 
الدال   ، 4 لقم  ر،  الطابق  يوسف، 

الب ضاء.
دلهم    22.222  : الرأس ال 
كل  ق  ة  حصة    222 إلى  مقس ة 

حصة 22  دلهم مقس ة كالتالي :
املرشوق  العزيز  عبد  الس د 

52.222 دلهم ؛
 52.222 العرو�سي  طالق  الس د 

دلهم.
التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

الس د عبد العزيز املرشوق.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
الب ضاء بتاليخ 2 فوف 24  222 تحت 

لقم 99 478.
220 P

ديوان األستاذ املصطفى حل ب

موثق

الحي الحسني، زفقة اإلمام الغزالي، الطابق 

األول، ع الة ر4، شقة  ، بركان

ARSAN
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

للتس ي2  لسمي  عقد  ب قت�سى   -  I

األستاذ  تلقاه  تجالي  ألصل  الحر 

ب24كان  موثق  حل ب،  املصطفى 

أكرى  فوف 24  222،  فاتح  بتاليخ 

كل من الس د مح د ز ن ني، حامل 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

سغروشني،  موفي2  والس د   F 6ر9ر

حامل لبطاقة التعريف الوطن ة لقم 

البشي2  الس د  لفائدة   ،FA645 5

التعريف  لبطاقة  حامل  بوشابش، 

الوطن ة لقم رFA 846 أصل تجالي 

الع وم  لدى  يعرف  مقهى  الستغالل 

باسم ARSAN بج  ع عناصره املادية 

البضائع  وكذا  له،  املكوفة  واملعنوية 

والتي  به  واملتصلة  ف ه  املتواجدة 

تف د في استغالله، الكائن ب24كان، حي 

وزفقة  األهرام  شالع  زاوية  املسي2ة، 

أجل  من  والذي   54 لقم  مكناس، 

مح د  الس دان  سجل  استغالله 

بالسجل  سغروشني  وموفي2  ز ن ني 

التجالي املحلي امل سوك لدى كتابة 

ب24كان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

ولقم  24ر7ر  لقم  تحت  التوالي  على 

غي2  شهرا  6ر  ملدة  وذلك  26ر7ر 

السريان  في  تبدأ  للتجديد،  قابلة 

في  لتنتهي  فوف 24  222  فاتح   من 

وج بة  مقابل   2224 أكتوار   ر 

دلهم   5222 ب بلغ  شهرية  كرائ ة 

تؤدى في األول من كل شهر.

لعقد  القافوني  اإليداع  سيتم   -  II

التس ي2 الحر املشال إل ه أعاله بكتابة 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

ب24كان.
من أجل الخالصة والب ان

األستاذ املصطفى حل ب

221 P

ديوان األستاذ املصطفى حل ب

موثق

الحي الحسني، زفقة اإلمام الغزالي، الطابق 

األول، ع الة ر4، شقة  ، بركان

ARSAN
فسخ عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى   -  I

موثق  حل ب،  املصطفى  األستاذ 

فوف 24  222،  فاتح  بتاليخ  ب24كان 

ألصل  الحر  التس ي2  عقد  فسخ  تم 

املذكول  املوثق  تلقاه  أن  تجالي سبق 

من  كل  بين  ف24اير  222    6 بتاليخ 

الس د مح د ز ن ني، حامل لبطاقة 

 F 6ر9ر لقم  الوطن ة  التعريف 

حامل  سغروشني،  موفي2  والس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

م  ون  الس د  لفائدة   ،FA645 5

التعريف  لبطاقة  حامل  شاعري، 

يتعلق   FA5556ر لقم  الوطن ة 

الع وم  لدى  يعرف  مقهى  باستغالل 

باسم ARSAN بج  ع عناصره املادية 

البضائع  وكذا  له،  املكوفة  واملعنوية 

والتي  به  واملتصلة  ف ه  املتواجدة 

ب24كان،  الكائن  استغالله،  في  تف د 

حي املسي2ة، زاوية شالع األهرام وزفقة 

أجل  من  والذي   54 لقم  مكناس، 

مح د  الس دان  سجل  استغالله 

بالسجل  سغروشني  وموفي2  ز ن ني 

التجالي املحلي امل سوك لدى كتابة 

ب24كان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

ولقم  24ر7ر  لقم  تحت  التوالي  على 

26ر7ر ك ا تم تسج ل الس د م  ون 

شاعري بنفس السجل التجالي تحت 

لقم 8ر452.

لعقد  القافوني  اإليداع  سيتم   -  II

إل ه  املشال  الحر  التس ي2  فسخ 

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة  أعاله 

االبتدائ ة ب24كان.
من أجل الخالصة والب ان

األستاذ املصطفى حل ب

222 P
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TIRCONFEC
SARL

بعد عقد الج ع العام غي2 العادي 

بتاليخ   TIRCONFEC SARL للشركة 

باملقر  املوجودة  سبت 24  222  2ر 

التالي القطاع د لقم 22ر  حي الرح ة، 

سال تقرل ما يلي :

  - توس ع نشاط الشركة :

استي2اد وتصدير.

2 - مقر الشركة الجديد :

القطاع س لقم 76ر ، حي الرح ة، 

سال.

ر - تع ين مسي2ة جديدة :

العلوي  يسرا  الس دة  تع ين 

غي2  لفت2ة  للشركة  جديدة  ك سي2ة 

محدودة.

التجالية  باملحك ة  اإليداع  تم 

تحت  أكتوار  222    8 بتاليخ  بسال 

لقم ر766ر.

223 P

WALKIN SPA
SARL AU

إضافة فرع
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فاطنة  الس دة  أكتوار  222   6

لشركة  الوح دة  املسي2ة  تعلوافت 

ذات  شركة  وهي   WALKIN SPA

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد، يقدل لأس الها ب 22.222  

دلهم ويوجد مقرها االجت اعي ب 49 

شالع األطلس، الشقة لقم ر الطابق 

األول، أكدال، الرااط.

إضافة  الوح دة  الشريكة  قرلت 

ع الة   : التالي  بالعنوان  للشركة  فرع 

موالي  شالع  الثاني،  الطابق   4 لقم 

علي الشريف، ت الة.

التجالية  باملحك ة  اإليداع  تم 

تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ  بت الة 

لقم السجل التجالي رر46ر .

224 P

سكتو
شركة ذات مسؤول ة محدودة

يقدل لأس الها : 2.222  دلهم

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

العام  الج ع  اتفق  أكتوار  222     

سكتو شركة ذات مسؤول ة محدودة 

يقدل لأس الها ب 2.222  دلهم على 

ما يلي :

تفويت الحصص :

قرل الس د بن ابراه م بن علي بن 

ابراه م الت2كي تفويت ج  ع حصصه 

لفائدة  حصة    22 فئة  من    22

الس د مح د أمين اله اللي.

مسي2  وتع ين  املسي2  استقالة 

جديد

قبل الج ع العام استقالة الس د 

وتم  مح د  العزيز  عبد  الخنيزان 

اله اللي  أمين  مح د  الس د  تس  ة 

مسي2 مكافه.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

بتاليخ  بالرااط  التجالية   باملحك ة 

9 فوف 24  222 تحت لقم 2 89  .

225 P

 ETERMAR(TRAVAUX

MARITIMES
SARL AU

التصف ة النهائ ة للشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  تبعا   -  I

سبت 24   27 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 

 222 لشركة »إترمال ترافو ماليت م« 

املحدودة،  املسؤول ة  ذات  شركة 
مقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 

شالع  الب ضاء،  بالدال  االجت اعي 

الح د،  إقامة  الدلة،  ج ال  مح د 

ع الة ب غ   ب الطابق 4، حي املنظر 

الج  ل، عين السبع، الطابق الثاني، 

بالدال  التجالي  بالسجل  مسجلة 
قرل  5ر897 ،  لقم  تحت  الب ضاء 

شركاء الشركة ما يلي :

تقرير املصفي.

وا تتام  املصفي  من  الذمة  إبراء 

التصف ة النهائ ة للشركة.

املحك ة  مسجل  األمين  إلى  طلب 

لتشط ب  الب ضاء  الدال  في  التجالية 

الشركة املس اة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجالية للدال 

الب ضاء بتاليخ ر فوف 24  222 تحت 
لقم 798727.

226 P

هالت ن)واالك8)مولوكو
ش.م.م

 HARTMANN & PARKER

MOROCCO SARL

I - تبعا للج ع العام الخالق للعادة 

سبت 24  2ر  يوم  املنعقد  للشركاء 

 222 لشركة هالت ن واالكر مولوكو 
لأس الها  املسؤول ة،  محدودة  شركة 

مقرها  دلهم،    22.222 االجت اعي 
زفقة   48 الب ضاء،  الدال  االجت اعي 

بالسجل  ومسجلة  الس ال  افران 

لقم  تحت  الب ضاء  للدال  التجالي 

268225، قرل شركاء الشركة ما يلي :

لغم  سالة  الشركة  است رالية 

ثالثة ألااع الرأس ال االجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

فوف 24   8 تاليخ  في  الب ضاء  بالدال 

 222 تحت لقم 799286.

227 P

LA ROUTE
SARL

اللوت ش.م.م

است رالية الشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا   -  I

سبت 24  بتاليخ  2  املنعقد  للشركاء 

ش.م.م  »اللوت«  لشركة   222 
لأس الها  املسؤول ة،  محدودة  شركة 

522.222.ر دلهم، مقرها االجت اعي 

فاتح،  حاج  تجزئة  الب ضاء،  بالدال 
الولفة  الثاني،  الطابق  42ر،  لقم 

بالدال  التجالي  بالسجل  ومسجلة 
قرل   ،799285 لقم  تحت  الب ضاء 

الشركاء ما يلي :

لغم  سالة  الشركة  است رالية 
ثالثة ألااع الرأس ال االجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
فوف 24  222   8 تاليخ  في  الب ضاء 

تحت لقم 799285.
228 P

OUKLAYAN
SARL

Sous enseigne O’BENCH
أوكاليان تحت عالمة أواانش ش.م.م

است رالية الشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا   -  I
سبت 24   22 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 
عالمة  تحت  »أوكالين  لشركة   222 
محدودة  شركة  ش.م.م  أواانش« 
املسؤول ة، لأس الها 22.222  دلهم، 
مقرها االجت اعي بالدال الب ضاء، 62 
الثاني،  الطابق  جاللي،  العريبي  زفقة 
بالدال  التجالي  بالسجل  ومسجلة 
قرل  9ر 84ر،  لقم  تحت  الب ضاء 

الشركاء ما يلي :
لغم  سالة  الشركة  است رالية 

ثالثة ألااع الرأس ال االجت اعي.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
فوف 24  222   9 تاليخ  في  الب ضاء 

تحت لقم 7 7995.
229 P

BFZ CONSULTING SARL AU

زفقة دكال، الع الة لقم 5 الشقة لقم 6، 

املح ط، الرااط

M.A.S SERVICE
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

وذات شريك منفرد
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : زفقة دكال، 
الع الة لقم 5 الشقة لقم 6، 

املح ط، الرااط
لقم السجل التجالي : 46229 

لفع لأس ال الشركة
لشركة  املنفرد  الشريك  قرل 
ذات  شركة   M.A.S SERVICE
شريك  وذات  محدودة  مسؤول ة 
زفقة  االجت اعي  مقرها  منفرد، 
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 ،6 لقم  الشقة   5 لقم  الع الة  دكال، 

املح ط، الرااط واملسجلة في السجل 

التجالي تحت لقم 46229  ما يلي :

لفع لأس ال الشركة :

في  الزيادة  املنفرد  الشريك  قرل 

 522.222 بق  ة  الشركة  لأس ال 

الشركة  لأس ال  ل صبح  دلهم 

622.222 دلهم.
القافون  من  و7   6 البنود  تعديل 

األسا�سي للشركة.

في  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاليخ  بالرااط  التجالية   املحك ة 

27 أبريل  222 تحت لقم 4ر ر  .
للنشر واإلعالن

230 P

TIMSY KHAWLA BEAUTY
SARL

ت  �سي  ولة بويتي ش.م.م

الرأس ال االجت اعي : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : متجر لقم 7، 

شالع عبد الخالق التويس، إقامة 

املح دية، تابريكت، سال

املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

شركاء  قرل  أكتوار  222   4 بتاليخ 

بويتي« ش.م.م  »ت  �سي  ولة  شركة 

ما يلي :

تفويت الحصص االجت اع ة

  22 بق  ة  حصة   522 تفويت 

لأس  من    22 واحدة  لكل  دلهم 

في  الزاهرة  فاط ة  الزعري  املال 

 TIMSY بويت  ت  �سي  ولة  شركة 

KHAWLA BEAUTY كلها إلى الس دة 

 ولة نس م الذي قبل 522 حصة في 

بويتي  ت  �سي  ولة  الشركة  لأس ال 

.TIMSY KHAWLA BEAUTY SARL

تع ين مسي2 جديد للشركة الس دة 

 ولة نس م ك سي2ة للشركة.

وقد تم اإليداع القافوني بالسجل 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 

تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ  بسال 

لقم 7746ر.

231 P

LUSIGNAN
شركة مدف ة عقالية

لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : بلدية النخ ل، 

 س دي يوسف بن علي، املجال 

لقم ر22، مراكش

تع ين مسي2 جديد
في  املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

قرل  يوف و  222   8 بتاليخ  مراكش 

شركة   LUSIGNAN الشركة  شركاء 

  22.222 لأس الها  عقالية  مدف ة 

بلدية  االجت اعي  مقرها  دلهم، 

علي،  بن  يوسف  س دي  النخ ل، 

املجال لقم ر22، مراكش، ما يلي :

 Philippe الس د  تع ين 

ك سي2   FRANCOIS PONCET

الس د  إلى  باإلضافة  لشركة  جديد 

 Jacques FRANCOIS PONCET

 DE MITRY Marie والس دة 

كل  في  ستلتزم  والشركة   Thérèse

عقودها بتوق ع أحد املسي2ين.

النظام  من  و4     2 البنود  تغ ي2 

األسا�سي للشركة.

الضبط  كاتب  لدى  الوضع  تم 

بتاليخ  ب راكش  التجالية  باملحك ة 

4  يول و  222 تحت لقم 26258 .
للنسخة والب ان

232 P

JIDAR DECO
SARL AU

في  مؤلخ  عقد  ملقرلات   تبعا 

في  بالرااط  مسجل  أكتوار  222   7

القافون  وضع  تم  أكتوار  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات  واحد  بشريك  محدودة 

التال ة :

 JIDAR DECO شركة   : التس  ة 

.SARL AU

الش خ  حي   : االجت اعي  املقر 

املفضل، تجزئة النول، لقم 46، سال.

املوضوع : الديكول الدا لي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

غي2  ملدة  هللا  فضل  أسامة  الس د 

محددة.

سعر  دلهم    2.222  : الرأس ال 

22  دلهم للحصة مقس ة ك ا يلي :

أسامة فضل هللا 22  حصة ؛

املج وع 22  حصة.

السنة االجت اع ة : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في  ر ديس 24.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

السجل التجالي لقم  482ر.

233 P

 STE OUAA CHOUCH

TRANSPORT

SARL

لأس الها : 2.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم 47، الطابق 

األل�سي )Rez de chaussée( حي 

األفدلس، تازة

قفل الشركة
القافوف ة  الض افات  ج  ع  تحت 

املسجل  العام  الج ع  محضر  منها 

ل وم  9927/ر227   لقم   تحت 

االتفاق  تم  أكتوار  222    5

والت2ا�سي في الج ع العام على ما يلي :

 La cloture et liquidation

.définitif

قفل الشركة وتصف تها نهائ ا.

إعطاء ج  ع الصالح ات القافوف ة 

بج  ع  للق ام  مح د  جصب  للس د 

بصفته  املوازية  القافوف ة  اإلجراءات 

مصفي.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

تحت  بتازة   االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

لقم 574 ل وم 8 فوف 24  222.

234 P

 STE TATIA MAISON DE
BEAUTE
SARL AU

 شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الواحد

لأس الها : 22.222  دله ا
سجل تجالي 4587ر  ت الة

تأسيس
ت ت  أكتوار  222  ر   بتاليخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  ص اغة 
 TATIA MAISON DE BEAUTE
SARL AU شركة محدودة املسؤول ة 
لأس الها  الواحد،  الشريك  ذات 
 :  22.222  دله ا، مقرها االجت اعي 
الجواهر،  إقامة   ،2 ع الة   8 لقم 

ت الة.
للحالقة  صالون   : املوضوع 

والتج  ل للرجال والنساء.
الشريك الوح د :

  - الس دة لط فة قتيبة، مغرا ة 
الجنس ة، مزدادة في 2  أبريل 959  
الوطن ة  للبطاقة  حاملة  بالرااط، 
تجزئة   2 A  5865، ساكنة ب  لقم 
بن  مح د  شالع  الصغي2،  البستان 
الرااط  السوي�سي،  الوزاني،  الحسن 

ب 222  حصة.
غي2  ملدة  الشركة  تس ي2  فوض 

محددة ل :
حاملة  قتيبة،  لط فة  الس دة 

.A  5865 للبطاقة الوطن ة لقم
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالي لدى املحك ة االبتدائ ة بت الة 

في 4 فوف 24  222 تحت لقم  675.
235 P

RHORBY NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
بتاليخ  بناءا على عقد عرفي مؤلخ 
2 مالس  222 تم إفجاز قافون شركة 
واحد  لشريك  املسؤول ة  محدودة 

ذات الخصائص التال ة :
 RHORBY NEGOCE  : التس  ة 

.SARL AU
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املوضوع : الب ع والشراء.

اللة  شالع   6  : الشركة  مقر 

ال اقوت ومصطفى املعاني، الطابق 2 
لقم 69، الدال الب ضاء.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

  22 ق  تها  حصة    222 إلى  موزعة 

دلهم للواحدة اكتتبت فقدا، ووزعت 

على الشكل التالي :

الس د غربي أمين 222  حصة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاليخ التأسيس النهائي.

السنة املال ة : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في  ر ديس 24 من كل سنة.
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 

الب ضاء تحت لقم  بالدال  لالستث ال 

السجل التجالي 495675.
موجز وا ان
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TRUST PROD
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  على  بناء 
قافون  إفجاز  تم  ماي  222،   2 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص التال ة :

.TRUST PROD SARL : التس  ة

األفالم  منتج   : املوضوع 

السين ائ ة.
البصري  الس عي  اإلفتاج 

واألحداث وإفتاج األفالم.

مح د  شالع   : الشركة  مقر 

والطابق  فالروز  إقامة  الخامس، 

الدال  ال24ت  الخامس لقم   ، مكان 

الب ضاء.
لأس ال الشركة : 22.222ر دلهم 

  22 ق  تها  222.ر حصة  إلى  موزعة 

على  ووزعت  فقدا،  اكتتبت  دلهم 

الشكل التالي :

الس د مني2 ساك ة : 252  حصة 

)%25 محرل(.

252  حصة   : يقين  الس د عادل 

)%25 محرل(.

 922  : ح ضال  هشام  الس د 
حصة )%25 محرل(.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تاليخ التأسيس النهائي.

تاليخ  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

كل سنة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

السجل التجالي 9 6  5.
موجز وا ان

237 P

RHORBY NEGOCE
SARL
تعديل

 6 بتاليخ  مؤلخ  محضر  على  بناء 
 RHORBY أغسطس  222، لشركة 
لأس الها  ش.م.م   NEGOCE SARL
مقرها  والكائن  دلهم،    22.222
ال اقوت  اللة  شالع   6  : االجت اعي 
الرقم   2 الطابق  املعاني  ومصطفى 
 69 الدال الب ضاء ت ت املصادقة على

ما يلي :
ت ت املصادقة على ما يلي :

ب ع األسهم 4رر سهم أو 422.رر 
لفائدة  الغربي  أمين  للس د  دلهم 

الس د عبد الجل ل الغربي.
ب ع األسهم ررر سهم أو 22ر.رر 
لفائدة  الغربي  أمين  للس د  دلهم 

الس د صالح الدين الغربي.
توزيع جديد لرأس املال :

أو  ررر سهم  الغربي  أمين  الس د 
22ر.رر دلهم.

4رر  الغربي  الجل ل  عبد  الس د 
سهم أو 422.رر دلهم.

ررر  الغربي  الدين  صالح  الس د 
سهم أو 22ر.رر دلهم.

املج وع : 222  سهم أو 22.222  
دلهم.

الغربي  أمين  املدير  استقالة 
إنشاء  منذ  إدالته  ذمة  إبراء  ومنحه 

الشركة حتى ارن.
الغربي  الجل ل  عبد  الس د  تع ين 
جدد  مدلاء  الغربي  الدين  وصالح 

لفت2ة غي2 محددة.

الغربي  الجل ل  عبد  الس د  تع ين 

الستالم  الغربي  الدين  صالح  أو 

اإلمضاء.

من شركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 

محدودة املسؤول ة لشريك وح د إلى 

شركة محدودة املسؤول ة.

منعش   : نشاط جديد  إضافة  تم 

عقالي.

تحديث النظام األسا�سي.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

 29 يوم  الب ضاء  للدال  التجالية 

سبت 24 9 22 تحت لقم 794628.
موجز وا ان
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USAGE UNIQUE PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات شريك وح د

لأس الها 822.222 دلهم

املقر االجت اعي : الدال الب ضاء، لقم 

6ر/  دلب فجاة م ر الل  ون

عين السبع

زيادة في لأس ال الشركة
تحويل املقر االجت اعي
تغ ي2 الهدف االجت اعي

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 24 بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 

أغسطس  222 قد تقرل ما يلي :

من  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 

22.222  دلهم إلى 822.222 دلهم.

تغ ي2 املقر االجت اعي من : 6، زفقة 

العائالت الفرنس ة(  ر9 )سابقا زفقة 

لقم   : إلى  الب ضاء  الدال  غلف  دلب 

عين  الل  ون  م ر  فجاة  دلب   /6ر 

السبع، الدال الب ضاء.

من  الل  الشركة  هدف  تغ ي2 

كتابته الجديدة الذي هو :

واألجهزة  الصح ة  املنتجات   -   

الطب ة.

باالستي2د  يقوم  تاجر   -  2

والتصدير.

لالستخدام  وكواشف  أجهزة   - ر 

التشخ �سي في املخت24.

االستخدام  ذات  املنتجات   -  4

الواحد ومعدات الح اية الشخص ة.

الباقي دون تغ ي2.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحديث 

من   7 و   4 و  ر  الفصول  تعديل  بعد 

قافون الشركة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ر فوف 24  222 تحت لقم 798824.
للخالصة واإلشهال

239 P

COMOPRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 22.222  دلهم

 املقر االجت اعي : الدال الب ضاء،

حي ألسالن زفقة ر لقم 25 شقة   

الحي املح دي

تغ ي2 اسم الشركة
تع ين مسي2ين مساعدين للشركة
تحديث النظام األسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 24  222   28 بتاليخ  االستثنائي 

قد تقرل ما يلي :

 FSD« قدي ا  الشركة  اسم  تغ ي2 

 «COMOPRA« ب   »MAROC

ش.م.م.

تع ين مسي2ين مساعدين للشركة 

الهادي  عبد  الس دين  شخصين  في 

وذلك  سل  ان  الحق  وعبد  سل  ان 

ملدة غي2 محدودة.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحديث 

من    5 و   2 الفصول  تعديل  بعد 

قافون الشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الب ضاء بتاليخ ر فوف 24  222 تحت 

لقم 798822.
للخالصة واإلشهال

240 P
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 GROUPE BELABID

MENUISERIE
SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

EME ETG N°22 TANGERر

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة بشريك وح د

ب قت�سى عقد عرفي سجل بطنجة 

وضع  تم  أكتوار  222    6 بتاليخ 

 GROUPE« القافون األسا�سي لشركة

 BELABID MENUISERIE SARL

AU« ذات امل يزات التال ة :

الشريك : الس د بلعب د عبد االله 

2ر  بتاليخ  مزداد  الجنس ة  مغربي 

ايت  شتوكة  بانشادن    989 فوف 24 

لقم   2 لبنى  ب ج ع  والساكن  باها 

 25 لقم  الثاني  الطابق   2 ع الة  9ر 

طنجة والحامل لبطاقة التعريف لقم 

.JB42965ر

 GROUPE BELABID»  : التس  ة 

.«MENUISERIE SARL AU

 MENUISERIE BOIS ET : الغرض

.TRAVAUX D’AMENAGEMENT

الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 

في 22.222  دلهم مقس ة إلى 222  

للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة  صصت ك ا يلي :

  222  : االله  عبد  بلعب د  الس د 

حصة.

 RESIDENCE  : االجت اعي  املقر 

 AL AZIZIA BD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE رEME ETG

.N°22 TANGER

املدة : 99 سنة.

التس ي2 : تم تع ين الس د بلعب د 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  االله  عبد 

محدودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم  24729.
ب ثابة مقتطف وا ان
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NJ WORKS
SARL

إقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث لقم 22 

طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

سجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222    6 بتاليخ  بطنجة 

لشركة  األسا�سي  القافون  وضع  تم 

امل يزات  ذات   »NJ WORKS SARL»

التال ة :

الشركاء : 

مغربي  امرابط  الدين  ج ال   -   

الجنس ة مزداد بتاليخ 9 مالس 986  

الراشدية  سجل اسة  مح د  ببني 

مج ع  املجاهدين  والساكن 

كوماليسبا البحر اقامة ح 2 لقم 242 

الوطن ة  للبطاقة  والحامل  طنجة 
غاية إلى  صالحة   DA6789ر  لقم 

8 أغسطس  222.

2 - نهاد عطوف، مغرا ة الجنس ة 

مزدادة بتاليخ 9 أكتوار 996  بطنجة 

باجة  ابن  بزفقة  والساكنة  أص لة 

للبطاقة  والحاملة  طنجة  ر  لقم   82

إلى  صالحة   K54858ر لقم  الوطن ة 

غاية 27 أغسطس ر222.

 TRAVAUX DIVERS  : الغرض 

.DE CONSTRUCTION

 PARTICIPATION AUX APPELS

 D’OFFRE POUR LES MARCHES

PUBLICS ET PRIVES

الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 

في 22.222  دلهم مقس ة إلى 222  

للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت ك ا يلي :

الس د ج ال الدين امرابط : 522 

حصة.

الس دة نهاد عطوف : 522 حصة.

العزيزية  إقامة   : االجت اعي  املقر 

السعودية  العرا ة  امل لكة  شالع 

الطابق الثالث لقم 22 طنجة.

املدة : 99 سنة.

نهاد  الس دة  تع ين  تم   : التس ي2 
مزدادة  الجنس ة  مغرا ة  عطوف، 
بتاليخ 9 أكتوار 996  بطنجة أص لة 
ر  82 لقم  والساكنة بزفقة ابن باجة 
الوطن ة  للبطاقة  والحاملة  طنجة 
 27 غاية  إلى  4858رK5 صالحة  لقم 
مسي2ة للشركة ملدة  أغسطس  222 

غي2 محدودة.
طرف  من  يكون  البنكي  التوق ع 

الشريكين معا.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247292.
ب ثابة مقتطف وا ان

242 P

 LES GRANDES
 MENUISERIES
INDUSTRIELLES

S.A
EN LIQUIDATION

شركة مغفلة برأس ال 2222.222.   
دلهم

املكتب املسجل : 2، زفقة شالة، 
طنجة

السجل التجالي 97ر5
العام  الج ع  من محضر  يستفاد 
 LES GRANDES بالشركة  الخاص 
 MENUISERIES INDUSTRIELLES
يوف و   9 في  املؤلخ  التصف ة،  طول  في 

 222، بأن الج ع املذكول قرل :
ع ل ات  كافة  على  املصادقة 

التصف ة.
التصف ة  إقفال  على  اإلشهاد 

ابتداء من تاليخ 6 سبت 24  222.
تاما  إبراءا  املصفي  املسي2  منح 
فت2ة  أدائه  الل  عن  ونهائ ا  وشامال 

واليته.
الصالح ات  كافة  املصفي  منح 
من  الشركة  على  التشط ب  قصد 

السجل التجالي.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية في طنجة 
لقم  تحت  سبت 24  222  بتاليخ 

 4ر246.
243 P

 SOCIETE OUELED EL HAJ

TRANS
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2 أغسطس  222، تم تأسيس شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

 SOCIETE OUELED EL HAJ« وح د

TRANS« على الشكل التالي :

 SOCIETE OUELED«  : التس  ة 

.«EL HAJ TRANS

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.

البضائع  فقل   : الشركة  غرض 

الغي2  بضائع  فقل   / ودول ا  وطن ا 

الشحن   / والتصدير  االستي2اد   /

والتلف ف.

عبد  والد  دوال   : االجت اعي  املقر  

الرح ان مداغ الزاوية البودشيش ة، 

بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوافين  والكل وفقا  الت ديد  حاالت 

السالية املفعول.

تحديد  تم   : الشركة  لأس ال 

دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 

تم تقدي ها فقدا.

الس د اطرهوش اح د : 22.222   

دلهم.

املج وع : 22.222  دلهم.

الشركاء : الس د اطرهوش اح د، 

  2 بتاليخ  مزداد  الجنس ة،  مغربي 

ماي 989 ، الحامل لبطاقة التعريف 

القاطن   FE  5   لقم الوطن ة 

مداغ،  الرح ان  عبد  والد  بدوال 

بركان، شريك وح د ومسي2 وح د في 

الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التس ي2 

اح د،  اطرهوش  الس د  بإمضاء 

  2 بتاليخ  مزداد  الجنس ة،  مغربي 

ماي 989 ، الحامل لبطاقة التعريف 
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الوطن ة لقم   FE  5 القاطن بدوال 
بركان،  مداغ،  الرح ان  عبد  والد 
يتعلق  ما  في كل  مسي2 وشريك وح د 
واملال ة  واإلدالية  القافوف ة  باملسائل 

للشركة.
القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
أغسطس  222   5 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 459/ 222.
244 P

 SOCIETE CAFE AL FATH
ORIENT

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
4 أغسطس  222، تم تأسيس شركة 
 SOCIETE« ذات املسؤول ة املحدودة
على   »CAFE AL FATH ORIENT

الشكل التالي :
 SOCIETE CAFE AL«  : التس  ة 

.«FATH ORIENT SARL
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
غرض الشركة : مقهى / ب تزيريا.

الرح ة  حي   : االجت اعي  املقر  
شالع مح د الخامس م ر 9 لقم 25 

س دي سل  ان شراعة، بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
للقوافين  والكل وفقا  الت ديد  حاالت 

السالية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 

تم تقدي ها فقدا.
  52.222  : كرمي  ج ال  الس د 

دلهم.
 : السع دي  هللا  عبد  الس د 

52.222  دلهم.
املج وع : 22.222  دلهم.

كرمي،  ج ال  الس د   : الشركاء 
 27 بتاليخ  مزداد  الجنس ة،  مغربي 
لبطاقة  الحامل   ، 984 أغسطس 
 S64262ر لقم  الوطن ة  التعريف 
بولغالغ  حي  التحرير  بزفقة  القاطن 
س دي سل  ان شراعة، بركان، مسي2 

وشريك في الشركة.

الس د عبد هللا السع دي، مغربي 

يناير   26 بتاليخ  مزداد  الجنس ة، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ، 972

القاطن   FA25657 لقم  الوطن ة 
5  زفقة    يناير حي الوفاق  بالرقم 

س دي سل  ان شراعة، بركان، مسي2 

وشريك في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التس ي2 

والس د  كرمي  ج ال  الس د  بإمضاء 

يتعلق  ما  كل  في  السع دي،  عبد هللا 

واملال ة  واإلدالية  القافوف ة  باملسائل 

للشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

أغسطس  222    2 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 472/ 222.

245 P

SOCIETE ALI ANOIR TRANS
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

5 أغسطس  222، تم تأسيس شركة 

 SOCIETE« ذات املسؤول ة املحدودة

الشكل  على   »ALI ANOIR TRANS

التالي :

 SOCIETE ALI«  : التس  ة 

.«ANOIR TRANS

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

البضائع  فقل   : الشركة  غرض 

والتصدير  االستي2اد   / ودول ا  وطن ا 

والتطوير  املتنوعة  األع ال  مقاول   /

 Sondeur ou Forceur / اله دلول كي

.de puits

92ر حي  الرقم   : املقر  االجت اعي 

السالم احفي2 مداغ، بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوافين  والكل وفقا  الت ديد  حاالت 

السالية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 

تم تقدي ها فقدا.

الس د فول الدين عي�سي : 42.222  

دلهم.

2.222ر    : عائشة  عزاوي  الس دة 

دلهم.

2.222ر    : عي�سي  س ي2ة  الس دة 

دلهم.

املج وع : 22.222  دلهم.

الدين  فول  الس د   : الشركاء 

مزداد  الجنس ة،  مغربي  عي�سي، 

الحامل   ، 982 يناير  فاتح  بتاليخ 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

س دي  بدوال  القاطن   FA  2772

شريك  بركان،  مداغ،  حصحاص 

ومسي2 في الشركة.

مغرا ة  عائشة،  عزاوي  الس دة 

ف24اير   2 بتاليخ  مزدادة  الجنس ة، 

التعريف  لبطاقة  الحاملة   ، 98 

القاطن   F552467 لقم  الوطن ة 

بدوال املزلوعي مداغ، بركان، شريكة 

في الشركة.

مغرا ة  عي�سي،  س ي2ة  الس دة 

يناير  فاتح  بتاليخ  مزدادة  الجنس ة، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ، 986

القاطن,   FE   25 لقم  الوطن ة 

مداغ،  حصحاص  س دي  بدوال 

بركان، شريكة في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التس ي2 

الدين  فول  الس د  الس د  بإمضاء 

مزداد  الجنس ة،  مغربي  عي�سي، 

الحامل   ، 982 يناير  فاتح  بتاليخ 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

س دي  بدوال  القاطن   FA  2772

شريك  بركان،  مداغ،  حصحاص 

ومسي2 وح د في كل ما يتعلق باملسائل 

القافوف ة واإلدالية واملال ة للشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

أغسطس  222    2 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 469/ 222.

246 P

 SOCIETE YARA
 CONSTRUCTION
INDUSTRIELLE

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
7 أغسطس  222، تم تأسيس شركة 
 SOCIETE« ذات املسؤول ة املحدودة
 YARA CONSTRUCTION
INDUSTRIELLE« على الشكل التالي :
SOCIETE YARA«  :  التس  ة 
.«CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
ارالت  تاجر   : الشركة  غرض 
املعدات  الكبي2ة  االالت  وأدوات 
املعدات   مصنع   / الصناع ة 
آلة  أي  وترك ب  تحويل   / الكهراائ ة 

صناع ة.
  .8 تجزئة   : االجت اعي  املقر  

القطب الفالحي، بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
للقوافين  والكل وفقا  الت ديد  حاالت 

السالية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 

تم تقدي ها فقدا.
  52.222  : اح د  ينعولي  الس د 

دلهم.
  52.222  : الحسن  لح ب  الس د 

دلهم.
املج وع : 22.222  دلهم.

اح د،  ينعولي  الس د   : الشركاء 
فاتح  بتاليخ  مزداد  الجنس ة،  مغربي 
لبطاقة  الحامل   ، 959 أكتوار 
 F 22622 لقم  الوطن ة  التعريف 
القاطن بالواليات املتحدة األمريك ة، 

مسي2 وشريك في الشركة.
مغربي  الحسن،  لح ب  الس د 
مالس  بتاليخ     مزداد  الجنس ة، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ، 962
القاطن   C 277   لقم الوطن ة 
بدوال اسجان وزان، مسي2 وشريك في 

الشركة.
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وتلزم  الشركة  تسي2   : التس ي2 

اح د  ينعولي  الس د  بإمضاء 

ما  كل  في  الحسن،  لح ب  والس د 

واإلدالية  القافوف ة  باملسائل  يتعلق 

واملال ة للشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

أغسطس  222    7 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم  48/ 222.

247 P

SOCIETE Y.A.B.TRAV
شهر مستخرج من محضر الج ع 

العام االستثنائي
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرل  أغسطس  222،   26 بتاليخ 

 SOCIETE لشركة  الوح د  الشريك 

لأس الها  ش.ذ.م.م   Y.A.B.TRAV

املسبق  الحل  دلهم،    2.222

للشركة.

ويعت24 الس د يح اوي عبد الغاني 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم 592رFJ ك صفي لئي�سي للشركة 
أصول  ج  ع  بتصف ة  اهتم  اذ 

الشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  بكتابة 

ب24كان بتاليخ 2  سبت 24  222 تحت 
لقم 528/ 222.

248 P

AL OSOLE SERVICE
شهر مستخرج من محضر الج ع 

العام االستثنائي
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

29 يول و  222، قرل الشريك الوح د 

 AL OSOLE SERVICE لشركة 

دلهم،   92.222 لأس الها  ش.ذ.م.م 

الحل املسبق للشركة.

الحامل  لا ع  الس د مغري  ويعت24 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

للشركة  لئي�سي  ك صفي   FA7797ر
أصول  ج  ع  بتصف ة  اهتم  اذ 

الشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  بكتابة 
أغسطس  222   9 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 464/ 222.
249 P

OUKILI’S
SARL

شهر مستخرج من محضر الج ع 
العام االستثنائي

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العام  الج ع  قرل  يول و  222،   22
ش.ذ.م.م   OUKILI’S SARL لشركة 
على  دلهم،    22.222 لأس الها 

اإلقفال النهائي للشركة.
بكاوي  فجاة  الس دة  وتعت24 
ك صف ة لئيس ة للشركة اذ اهت ت 
ومنقوالت  أصول  ج  ع  بتصف ة 

الشركة وإقفالها نهائ ا.
التام  االبراء  الشركاء  أقر 
التصف ة  ع ل ات  في  لل صف ة 

واالقفال النهائي للشركة.
القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  بكتابة 
أغسطس  222   9 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 465/ 222.
250 P

 SOCIETE NEW SAIDIA
IMMO
SARL

شهر مستخرج من الج ع العام 
االستثنائي

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العام  الج ع  قرل  يول و  222،   7
 SOCIETE NEW SAIDIA« لشركة 
 92.222 لأس الها   »IMMO SARL
القافون  تغ ي2 فصول من  دلهم على 
الشكل  على  وذلك  للشركة  األسا�سي 

التالي :
الس د  من  حصة   452 ب ع  تم 
الجنس ة،  مغربي  الزوفاقي،  فريد 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والد  بحي  القاطن   FE9482 لقم 
س دي عبد املومن السع دية، بركان

مغربي  ح ان،  سف ان  الس د  إلى 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنس ة، 
بحي  القاطن   FE8لقم  2ر الوطن ة 
السع دية،  املومن  عبد  س دي  والد 

بركان.
من  فصول  تغ ي2  تم  واذلك 
ت اش ا  للشركة  األسا�سي  القافون 
مع ع ل ة ب ع الحصص على الشكل 

التالي :
الفصل السادس : الحصص :

  92.222  : ح ان  سف ان  الس د 
دلهم.

املج وع : 92.222 دلهم.
الفصل السابع : لأس ال الشركة :
لأس ال الشركة محدد في 92.222 
922 حصة من فئة  دلهم مقسم إلى 
22  دلهم موزعة على الشكل التالي :
 922  : ح ان  سف ان  الس د 

حصة.
املج وع : 922 حصة.

الشكل القافوني للشركة : 
القافوني  الشكل  تغ ي2  تم  لقد 
مسؤول ة  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وح د.
الس د  حدف  تم  لقد   : التس ي2 
الجنس ة،  مغربي  الزوفاقي،  فريد 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والد  بحي  القاطن   FE9482 لقم 
س دي عبد املومن السع دية، بركان 

من مه ة التس ي2.
سف ان  الس د  ب  واالحتفاظ 
الحامل  الجنس ة،  مغربي  ح ان، 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
س دي  والد  بحي  القاطن   FE82ر 
عبد املومن السع دية، بركان ك سي2 

وشريك وح د للشركة.
تسي2 الشركة وتلزم بإمضاء الس د 
الجنس ة،  مغربي  ح ان،  سف ان 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والد  بحي  القاطن   FE8لقم  2ر
س دي عبد املومن السع دية، في كل 
ما يتعلق باملسائل القافوف ة واإلدالية 
واملال ة للشركة مسي2 وشريك وح د 

في الشركة.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
أغسطس  222   4 بتاليخ  ب24كان 

تحت لقم 458/ 222.
251 P

BIJJOU OPTIQUE
شهر مستخرج من الج ع العام 

االستثنائي
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2 يول و  222، قرل الشريك الوح د 
شركة   BIJJOU OPTIQUE لشركة 
شريك  ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 
وح د، لأس الها 92.222 دلهم، على 
األسا�سي  القافون  من  فصول  تغ ي2 

للشركة وذلك على الشكل التالي :
تغ ي2 املقر الرئي�سي للشركة :

تغ ي2  تم   : للشركة  الرئي�سي  املقر 
  7 الرقم  للشركة من  الرئي�سي  املقر 
إلى  بركان  الحسني  حي  السالم  زفقة 
يعقوب  زفقة  زاوية   : ارتي  العنوان 
املنصول وشالع املقاومة الرقم 86 حي 

الحسني - بركان.
زاوية   : للشركة  الرئي�سي  املقر 
زفقة يعقوب املنصول وشالع املقاومة 

الرقم 86 حي الحسني - بركان.
القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  بكتابة 
ب24كان بتاليخ 2  سبت 24  222 تحت 

لقم 527/ 222.
252 P

KOFACO
شركة محدودة املسؤول ة
لأس املال 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : ملتقى طرق 
القاهرة وزفقة غافدي إقامة املنزه 

شقة لقم 22 الرااط
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
االتفاق  تم  أغسطس  222،    2
لشركة  األسا�سي  القافون  وضع  على 
امل يزات  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
 KOFACO  : التس  ة االجت اع ة 

شركة محدودة املسؤول ة.
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لها  الشركة   : االجت اعي  املوضوع 
املعلوم ات  في  مهندس   : ك وضوع 
مجال  في  الخدمات  )تقديم 

التكنولوج ا الجديدة وال24مج ات(.
طرق  ملتقى   : االجت اعي  املقر 
املنزه  إقامة  غافدي  وزفقة  القاهرة 

شقة لقم 22 الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
دلهم    22.222  : املال  لأس 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
كل ا  محرلة  للواحدة  دلهم    22

وموزعة كارتي :
 DEVMOZ SOLUTIONS SARL

من ألجل 4رر جصو.
 BYMEA INVESTISSEMENTS

HOLDING من أجل ررر حصة.
OXO HOLDING SARL AU من 

أجل ررر حصة.
ك سي2  تع ين  تم   : التس ي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة :
جنس ة  من  عث ان،  وهبي  الس د 
أبريل  ر2  بتاليخ  مزداد  مغرا ة، 
985  بتازة، حامل لبطاقة التعريف 
قاطن   ،AD 48 22 لقم  الوطن ة 
ثابت  42 زاوية زفقة  الب ضاء،  بالدال 
ابن قرة وموفق الدين الطابق 4 شقة 

6  حي املستشف ات.
تم اإليداع القافوني بكتابة ضبط 
 8 بتاليخ  بالرااط  التجالية  املحك ة 

فوف 24  222 تحت لقم ر889  .
للخالصة والب ان

253 P

CAPRICE LAITIER
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط  أكتوار  222  ر   بتاليخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تح ل الخصائص التال ة :
.CAPRICE LAITIER : التس  ة

الهدف : 
صنع مشتقات الحل ب.

العنوان التجالي : متجر بالطابق 
يول وز   9 تجزئة     4 ع الة  السفلي 

ت الة.

الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 
إلى  مقس ة  دلهم    22222.22 في 
دلهم    22 بق  ة  حصة    222

للحصة.
هناء  الس دة  تع ين  تم   : التس ي2 
غي2  ملدة   للشركة  ك سي2ة  عباد 

محدودة.
املدة :  مدة ع ر الشركة 99 سنة 

من تاليخ التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
التجالي  السجل  في  التق  د  تم 
باملحك ة اإلبتدائ ة بت الة تحت لقم 

4597ر  بتاليخ 4 فوف 24  222.
254 P

SODITEL
SARL AU

SODITEL إقفال التصف ة لشركة
SARL AU

وا وجب  يوف و  222   25 بتاليخ 
عقد الج ع العام اإلستثنائي املسجل 
قرل  يول و  222   6 بتاليخ  بالرااط 

الشريك الوح د ما يلي :
علي  الس د  لل صفي  اإلبراء  منح 

م  وني وإقفال التصف ة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاليخ 4 فوف 24  222 تحت 

لقم  879  .
255 P

 SOCIETE HOTEL LES
IDRISSIDES
شركة مساه ة

يبلغ لأس الها : 422222 2 دلهم
املقر اإلجت اعي : فندق حدائق 

أكدال، املنطقة الس ح ة ألكدال 
مشوال القصبة مراكش

السجل التجالي ب راكش لقم 4787
نهاية وتجديد مدة مهام املتصرفين

الج ع ة  مداوالت  ب قت�سى 
يوف و  2ر  بتاليخ  العادية  العامة 
مهام  مدة  نهاية  تسج ل  تم   ،222 

املتصرفين التال ين.

الس د مح د ك ال بنسودة.
الس د لش د بنوفة.

الس دة هدى لعقود.
ثالث  ملدة  مهامهم  مدة  تجديد 
الج ع ة  بانعقاد  تنتهي  سنوات، 
في  ستبث  التي  العادية  العامة 
حسابات السنة املال ة املنته ة في  ر 

ديس 24 ر222.
اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع 
القافوني باملحك ة التجالية ب راكش 
لقم  تحت  أكتوار  222   27 بتاليخ 

. 28847
من أجل التلخ ص والنشر

مجلس اإلدالة

256 P

ATLAS HOTELS ET RESORTS
شركة مساه ة

يبلغ لأس الها : 22.222ر.28 دلهم
املقر اإلجت اعي : مطال الدالالب ضاء 

آففا الدالالب ضاء 
السجل التجالي بالدالالب ضاء 

 2ر46 
تع ين مدير عام جديد

ب قت�سى مداوالت مجلس اإلدالة 
تسج ل  تم  يوف و  222،   2 بتاليخ 
من   كزيني  الهام  الس دة  استقالة 

مهامها ك ديرة عامة.
بنشقرون  كريم  الس د  تع ين 
عوض  جديد  عام  مدير  بصفته 

الس دة الهام كزيني املستق لة.
اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع 
التجالية  باملحك ة  القافوني 
بالدالالب ضاء بتاليخ 9 فوف 24  222 

تحت لقم ر79952.
من أجل التلخ ص والنشر

مجلس اإلدالة

257 P

LA GRANDE FONTAINE
 N°65 LOT DHAR EL KIDAR
 AVENUE TARIK BEN ZIYAD

TAMARA
تعديالت

ب قت�سى محضر الج ع العام غي2 
 27 بتاليخ  ت الة  في  املنعقد  العادي 
 LA GRANDE سبت 24  222 لشركة

املسؤول ة  ذات  شركة   FONTAINE
  22.222.22 لأس الها  املحدودة، 

دلهم تقرل : 

فقل املقر اإلجت اعي للشركة.

ابن  ع ر  شالع    8 لقم  من 

الخطاب، الشقة2 أكدال الرااط إلى 
شالع  الكضال،  ظهر  قطاع   65 لقم 

طالق ابن زياد ت الة.

تح ين القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

باالرااط يوم 28 أكتوار  222 تحت 
لقم 6 86  .

258 P

 REFERENTIEL

 D’EXCELLENCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة من 

شريك واحد

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتاليخ 

تأسيس  تم  قد  أكتوار  222   29

من  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

شريك واحد بامل يزات التال ة :

 REFERENTIEL  : التس  ة 

. D’EXCELLENCES ARL AU

الهدف اإلجت اعي : 

وس ط توظ ف.
في  حدد   : الشركة  لأس ال 

22.222.22  دلهم موزعة إلى 222  

دلهم    22 بق  ة  إجت اع ة  حصة 

تحريرها  تم  قد  منها،  واحدة  لكل 

ح زة  للس د  واسنادها  بأك لها 
التعريف  لبطاقة  الحامل  ليا�سي 

.AEالوطن ة لقم 8824ر

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديس 24  إلى  ر 

تبتدئ من تاليخ التسج ل .

املقر اإلجت اعي : 5  شالع األبطال 

شقة لقم 4 أكدال الرااط.
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الشركة من طرف  تسي2   : لتس ي2 
الس د ح زة ليا�سي الحامل لبطاقة 
 AE8824ر لقم  الوطن ة  التعريف 

وذلك ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  التجالي  السجل  لقم 

التجالية بالرااط ر5582 .
مقتطف من أجل اإلشهال

259 P

 CMCC مكتب مح د لل حاسبة واإلستشالة
محاسب بالرااط

GSM : 266 .94.29.رر

 GENERALE POUR LE
 DEVELOPPEMENT ET LA

 PROMOTION GDP
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  سبت 24  222،   2 في  بالرااط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د امل يزات التال ة :
 GENERALE POUR  : التس  ة 
 LE DEVELOPPEMENT ET LA

.PROMOTION GDP  SARL AU
الهدف اإلجت اعي :

مقاولة ج  ع  دمات البناء.
فواال ا  زفقة   4  : اإلجت اعي  املقر 
حي  اي  بلوك    7 سكتول   4 تجزئة 

الرياض الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تق  دها بالسجل التجالي.
دلهم   22222.22  : لأس الها 
مقس ة إلى 222 حصة من فئة 22  
على  املوزعة  الواحدة  للحصة  دلهم 

الشكل التالي :
حو�سى  ايت  يوسف  الس د 

املحصل على 222 حصة.
للشركة  ك سي2  عين  التس ي2: 
الس د يوسف ايت حو�سى لفت2ة غي2 

محددة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
 27 في     8565 لقم  تحت  بالرااط 
التجالي  السجل  لقم  أكتوار  222 

ر5552 .
260 P

 CMCC مكتب مح د لل حاسبة واإلستشالة
محاسب بالرااط

GSM : 266 .94.29.رر

PUB DABA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  فوف 24  222،   2 في  بالرااط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د امل يزات التال ة :
 PUB DABA  SARL  : التس  ة 

.AU
الهدف اإلجت اعي :

)وكالة  اإلدالية  اإلستشالات 
اإلتصاالت(.

2ر  لقم  ع الة   : اإلجت اعي  املقر 
8 زفقة مولي أح د لوك لي  شقة لقم 

حسان الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تق  دها بالسجل التجالي.
دلهم    22.222.22  : لأس الها 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
املوزعة  الواحدة  للحصة  دلهم    22

على الشكل التالي :
املحصل على  الداية  الس د حكم 

222  حصة.
للشركة  ك سي2  عين  التس ي2: 
الس د حكم الداية لفت2ة غي2 محددة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
 8 في     8894 لقم  تحت  بالرااط 
التجالي  السجل  لقم  أكتوار  222 

. 5576 
261P

 CMCC مكتب مح د لل حاسبة واإلستشالة
محاسب بالرااط

GSM : 266 .94.29.رر

TAMSNA PALM
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  سبت 24  222،   2 في  بالرااط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د امل يزات التال ة :
  TAMSNA PALM  : التس  ة 

.SARL

الهدف اإلجت اعي :

واإلستغالل  التس ي2  شركة 

الفالحي.
فواال ا  زفقة   4  : اإلجت اعي  املقر 

حي  أي  بلوك    7 سكتول   4 تجزئة 

الرياض الرااط.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تق  دها بالسجل التجالي.
دلهم   22222.22  : لأس الها 

مقس ة إلى 222 حصة من فئة 22  

على  املوزعة  الواحدة  للحصة  دلهم 

الشكل التالي :

ط بي  علوي  صوف ا  الس دة 

املحصلة على 52 حصة.

الس د أمين علوي ط بي املحصل 

على 52 حصة.

الس د مح د علوي ط بي املحصل 

على 52 حصة.

ط بي  علوي  ادليس  الس د 

املحصل على 52 حصة.

للشركة  ك سي2  عين  التس ي2: 

الس دة صوف ا علوي ط بي لفت2ة غي2 

محددة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

 27 في     8567 لقم  تحت  بالرااط 
التجالي  السجل  لقم  أكتوار  222 

. 55525

262 P

TAFOUKT HOUSE
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ب سؤول واحد

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ر2 أكتوار  222، تم تأسيس شركة 

واحد  ب سؤول  املسؤول ة  محدودة 

باملواصفات التال ة :

 TAFOUKT HOUSE  : التس  ة 

.S.A.R.L AU

املحل     7 الرقم   : التجالي  املقر 

تجزئة العوادي   بوزف قة.

الهدف التجالي : 

منعش عقالي.

الرأس ال : محدد في 22222.22  

حصة   222 إلى  مقسم   دلهم 

ك ا يلي:

  222 التاجر  بن  لحسن  الس د 

حصة.

املدة : 99 سنة من تاليخ تأسيسها.

بن  لحسن  الس د   : التس ي2 

التاجر.

املحك ة   : القافوني  اإليداع 

الرقم  تحت  سل  ان  بن  اإلبتدائ ة 

585 سجل تجالي لقم   72.

263 P

 CMCC مكتب مح د لل حاسبة واإلستشالة

محاسب بالرااط

GSM : 266 .94.29.رر

 SOCIETE AGRICOLE DU

MOYEN ATLAS SAMA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  سبت 24  222،   2 في  بالرااط 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د امل يزات التال ة :

 SOCIETE AGRICOLE : التس  ة

 DU MOYEN ATLAS SAMA  SARL

.AU

الهدف اإلجت اعي :

واإلستغالل  التس ي2  شركة 

الفالحي.
فواال ا  زفقة   4  : اإلجت اعي  املقر 

حي  أي  بلوك    7 سكتول   4 تجزئة 

الرياض الرااط.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تق  دها بالسجل التجالي.
دلهم   22222.22  : لأس الها 

مقس ة إلى 222 حصة من فئة 22  

على  املوزعة  الواحدة  للحصة  دلهم 

الشكل التالي :

حو�سى  ايت  يوسف  الس د 

املحصل على 222 حصة.

للشركة  ك سي2  عين  التس ي2: 

املحصل  حو�سى  ايت  يوسف  الس د 

لفت2ة غي2 محددة.
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بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
في     8564 لقم  تحت  بالرااط 
السجل  لقم  أكتوار  222   27

التجالي 5552 .
264 P

STE. DECO.VITE
SARL AU

تأسيس شركة 
 27 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرل  بالقن طرة  سبت 24  222 
املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك وح د بالخصائص التال ة :
ديكول   : اإلجت اع ة  التس  ة 

ف ت.
  82 ع الة   : اإلجت اعي  املقر 
محل ر مج وعة أل ونس دالفا طريق 

مهدية القن طرة.
الهدف : 

البناء وأشغال متنوعة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفلعي.
من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

كل سنة.
في  حدد   : اإلجت اعي  الرأس ال 
  222 على  مقسم  دله ا    22.222

حصة بق  ة 22  دلهم.
من  مسي2ة  الشركة   : التس ي2 
غي2  ملدة  جواد  صافبة  الس د  طرف 

محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

267ر6.
باملحك ة  الطلب  إيداع  تم 
اإلبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ ر فوف 24 

 222 تحت الرقم 88892.
265 P

STE.(OKA(TRAVAUX
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرل 
أكتوار  222  فاتح  بتاليخ  املنعقد 
 OKA TRAVAUX SARL لشركة 
AU  شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
مقرها  دلهم    2222.22 لأس الها 

7  طابق  9ر  ع الة  اإلجت اعي لقم 

7 إقامة ب تي ابن يخلف املح دية ما  

يلي :

الشركة  قرل   : الحصص  تفويت 

OKA TRAVAUX SARL AU مسي2ها 

الركراكي  عث ان  الس د  القافوني 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

. Aررر 4ر

ابراه م  للس د  حصصه  ب ع 

بضرال.

للشركة  اإلجت اعي  املقر  تحويل 

 OKA TRAVAUX الشركة  قرلت 

اإلجت اعي  مقرها  تحويل   SARL AU

طابق   887 لقم  أمت ل  زفقة جبل  إلى 
لقم   حي اإلفبعاث سال.

العام  ج عها  في  الشركة  قرلت 

تع ين الس د ابراه م بضرال الحامل 

 AB65625ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 

ك سي2 للشركة.

الركراكي  الس د عث ان  واستقالة 

 OKA TRAVAUX شركة  تس ي2  من 

.SARL AU

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائ ة باملح دية بتاليخ 9 فوف 24 

.D2222 تحت لقم 28ر 

266 P

STE. NCR TECH
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرل 

أكتوار  222    4 بتاليخ  املنعقد 

ذات  شركة   NCR TECH لشركة 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤوية 
لأس الها 2.222.22  دلهم.

شاع    5  : اإلجت اعي  مقرها 

الرياض  حي  أكدال   4 شقة  األبطال 

الرااط ما يلي :

بعد املوافقة على تقرير املصفي .

تقرل إنهاء ع ل ة التصف ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم  882  .

267 P

STE. SPORTS CHALLENGE
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرل 
املنعقد بتاليخ 7 يول و  222 لشركة 
SPORTS CHALLENGE شركة ذات 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤوية 

لأس الها 22.222.22  دلهم.
إقامة  26ر   : اإلجت اعي  مقرها 
2  مرس الخي2 ت الة  28 شقة  النول 

ما يلي :
بعد املوافقة على تقرير املصفي .

تقرل إنهاء ع ل ة التصف ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   2 بتاليخ  بت الة  اإلبتدائ ة 

 222 تحت لقم 5298  .
268 P

STE. EVENT LABS
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرل 
سبت 24  222  بتاليخ  2  املنعقد 
ذات  شركة   EVENT LABS لشركة 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤوية 

لأس الها 22.222.22  دلهم.
شاع    5  : اإلجت اعي  مقرها 
الرياض  حي  أكدال   4 شقة  األبطال 

الرااط ما يلي :
بعد املوافقة على تقرير املصفي .

تقرل إنهاء ع ل ة التصف ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم ر854  .
269 P

DUST ORIENT
SARL AU

لأس الها : 22.222.22  دلهم
املقر اإلجت اعي :  2  الشقة لقم 2 
لياض اوالد مطاع سكتول 2 ت الة

إعالن عن قفل التصف ة
ب قت�سى عقد عرفي بت الة بتاليخ 
شركة  شركاء  قرل  يول و  222   27
داست اوليون ش.ذ.م.م.ش.و ما يلي:

داست  لشركة  التصف ة  قفل 
وتع ين  ش.ذ.م.م.ش.و  اوليون 
ك صف ة  فادية  بطاش  الس دة 

هو  2   التصف ة  وعنوان  لشركو 
مطاع  اوالد  لياض   2 لقم  الشقة 

سكتول 2 ت الة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 6775 لقم  تحت  بت الة  اإلبتدائ ة 

بتاليخ 5 فوف 24  222.
270 P

OMNILOG
تصف ة

ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ 7 يناير 
  22.222 لأس الها  بالرااط   22 6
   6267 لقم  التجالي  دلهم سجلها 
 9 مقرها بزفقة الخطوات ع الة لقم 
الطابق الثالث أكدال الرااط قرل ما 

يلي :
قفل التصف ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط بتاليخ فاتح فوف 24 

 222 تحت لقم 8657  .
271 P

CDC PETROLEUM
SARL

في  اإلستثنائي  العام  للج ع  تبعا 
محدودة  للشركة  اإلجت اعي  املقر 

املسؤول ة قرل شركاؤها مكا يلي :
 5222 قرل الس د زهي2 الزيتي ب ع 
للس د  ي لكها  التي  إجت اع ة  حصة 

عبد االاله قايدي.
من  القافوني  الشكل  تغ ي2 
شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

محدودة املسؤول ة لشريك وح د.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  4 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 
يول و  222 تحت الرقم 85 57ر.

272 P

BURACOP
SARL AU

في  اإلستثنائي  العام  للج ع  تبعا 
محدودة  للشركة  اإلجت اعي  املقر 
املسؤول ة لشريك وح د قرل ما يلي :

ب ع  دهدوه  بشرى  الس دة  قرلت 
ت لكها  التي  إجت اع ة  حصة    222

للس د هشام مفضل.
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دهدوه  بشرى  الس دة  استقالة 

الس د  وتع ين  الشركة  إدالة  من 

هشام مفضل مديرا لها.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   6 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت الرقم 24 8  .

273 P

DIFFUZITOP
 SARL AU

في  اإلستثنائي  العام  للج ع  تبعا 

محدودة  للشركة  اإلجت اعي  املقر 

املسؤول ة لشريك وح د قرل ما يلي :

ب ع  السامي  ح اة  الس دة  قرلت 

ت لكها  التي  إجت اع ة  حصة    222

للس د مراد مكت�سي باهلل.

السامي  يوسف  الس د  استقالة 

من إدالة الشركة وتع ين الس د مراد 

مكت�سي باهلل مديرا لها.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت الرقم 8568  .

274 P

 PROTOTECH
SARL AU

في  اإلستثنائي  العام  للج ع  تبعا 

محدودة  للشركة  اإلجت اعي  املقر 

املسؤول ة قرل ما يلي :

ب ع  مح د  بوهالل  الس د  قرل 

ي لكها  التي  إجت اع ة  حصة    222

للس د اح د بدوز.

مح د  بوهالل  الس د  استقالة 

الس دة  وتع ين  الشركة  إدالة  من 

عائشة العربي  مديرة لها.

الشقة  إلى  اإلجت اعي  املقر  تغ ي2 

 2 لقم  ع الة  األول  الطابق  ر  لقم 

تجزئة س ي2 املركز ت الة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 8 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

فوف 24  222 تحت الرقم 54ر799.

275 P

STE. AMAL ABDELLAH
العام  اإلستثنائي  الج ع  قرل 

املنعقد في  2 أكتوار  222.

استقالة الس دة لطف هللا نع  ة 

مسي2ا  ال اس  الوديني  الس د  وتع ين 

جديدا للشركة.

اإلجت اعي  النشاط  تغ ي2  وكذا 

تأجي2  إلى  الغدائ ة  املواد  ب ع  من 

الس الات بدون سائق ك ا تم تذويب 

القافون األسا�سي وتعديله.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بتف لت  باملحك ة اإلبتدائ ة  الضبط 

فوف 24   8 بتاليخ    266 عدد  تحت 

.222 
 للنسخ والب ان

الوك ل

276 P

هالنست2)بكغ كول)بالت
HARVESTER AGRICOL PARTS

ش.م.م

الرأس ال اإلجت اعي : 22.222.22  

دلهم

املقر اإلجت اعي : الشقة لقم   

الع الة لقم 277  شالع تجزئة سال 

الجديدة سال

مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 

قد  أكتوار  222   28 بتاليخ  بسال 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

اإلجت اعي  نشاطها  ويهدف  املحدودة 

ب ع قطع الغ ال.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم  للحصة الواحدة .

الس د قر�سي  ال د 822 حصة.

الس دة قر�سي أمال 222 حصة.

سنة   99  : الشركة  نشاط  مدة 

من  أي  النهائي  التأسيس  من  ابتداء 

تاليخ وضع السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

  277 لقم  الع الة  لقم    الشقة 

شالع تجزئة سال الجديدة سال.

تحت تس ي2 الس دة قر�سي أمال.

مق دة بالسجل التجالي   48ر.

277 P

MF TWO SISTERS
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرااط،  أكتوار  222    4 بتاليخ 

لشركة  األسا�سي  القافون  إفجاز  تم 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د م يزاتها كالتالي:

 MF TWO SISTERS التس  ة: 

.SARL AU

األهداف اإلجت اع ة :

بالتج  ل  املتعلقة   دمات 

في  يد ل  ما  وكل  النساء  وحالقة 

مجالها.
  22.222.22  : الشركة  لأس ال 

من  حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم 

الواحدة  للحصة  دلهم    22.22 فئة 

في ملك ة.

  222 لغش م  ماجدة  الس دة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الذهب ة  تجزئة   : اإلجت اعي  املقر 
لقم 56 املحل ر الصخي2ات.

لغش م  ماجدة  الس دة  التس ي2: 

للبطاقة  الحاملة  محددة  غي2  ملدة 

27رAD 79 والساكنة  الوطن ة لقم 

بلواللدة الن س ة   ت الة.

إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

للشركة  القافوني  اإليداع  تم 

املحك ة  لدى  التجالي  السجل  في 

اإلبتدائ ة بت الة تحت لقم 4589ر   

يوم 4 فوف 24  222.

278 P

SOCIETE MATRASSE
تأسيس شركة

 شركة محدودة املسؤول ة ذات 
شريك وح د

 ب قت�سى عقد عرفي محرل بالقنطرة
إنشاء  ثم  يوف و  222   8 بتاليخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الخاص ات التال ة :
  SOCIETE MATRASSE  : اإلسم 

.SARL AU
الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.
املوضوع اإلجت اعي :

مقاول فقل األشخاص.
مقاول فقل البضائع.
مقاول فقل املدل�سي.

يوم  من  ابتداء  سنة   99: املدة 
التق  د في السجل التجالي.

املقر : بالقن طرة بلوك ل لقم 66 
أوالد أوج ه الطابق األول.

دلهم    22222.22  : الرأس ال 
إجت اع ة  حصة    222 إلى  مقس ة 
من فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.

: الس د هركال محسن  الحصص 
222  حصة.

محسن  هركال  الس د   : التس ي2 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.G6 95 6
تسج ل  تم   : التجالي  السجل 
الشركة بالسجل التجالي لدى كتابة 
لقم  تحت  اإلبتدائ ة  املحك ة  ضبط 

277 6 بتاليخ ر2يوف و  222.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة.
للشركة  القافوني  اإليداع  تم 
باملحك ة اإلبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 

ر2 يوف و  222 تحت لقم  62ر.
279 P

ش8كة)مج وعة)بالء
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 22.222  دلهم

تاسيس شركة
ر2  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تاسيس  تم  اغسطس  222، 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
  22.222 ب  لاس الها  الوح د، 

دلهم.
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التس  ة : شركة »مج وعة االء«.
مواد  وشراء  ب ع  توزيع   : الهدف 

التج  ل، استي2اد وتصدير.
زفقة   28 لقم   : االجت اعي  املقر 
  9 لقم  شقة  اس اع ل،  موالي 

حسان، الرااط.
ابتداء من  99 سنة  : شركة  املدة 

يوم التأسيس.
حدد   : االجت اعي  الرس ال 
  22.222 في  االجت اعي  الراس ال 
حصة    222 الى  مقسم  دلهم 
لكل  دلهم    22 ب قدال  اجت اع ة 

حصة.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

الى  ر ديس 24.
تس ي2 الشركة : تم تع ين الس دة 
ملدة  العلوي، ك سي2ة  املح دي  وفاء 

غي2 محددة.
توزيع االلااح : من االلااح الصاف ة 
تؤ ذ 5 %  لتكوين االحت اط القافوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
بالرااط،  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم 8295   بتاليخ 4  أكتوار 

.222 
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STE AKRAM PRO
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
وضع  تم  بالرااط  كتوار  أ    4 بتاليخ 
تح ل  لشركة  االسا�سي  القافون 

الخصائص التال ة :
.AKRAM PRO : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
املسؤول ة املحدودة.

منعش   : االجت اعي  الهدف 
والت2م م  البناء  أشغال  عقالي، 
البناء  وأشغال  مختلفة  وأشغال 

بافواعه.
  22.222  : الشركة  لاس ال 
من  حصة    222 الى  مقس ة  دلهم 
بين  موزعة  للحصة  دلهم    22 فئة 

الشركاء على الشكل التالي :

الس د لش د الع ا�سي 622 حصة.

  22 الع ا�سي  فاط ة  الس دة 

حصة.

الس دة تولية املرفوق 22  حصة.

الس د علي الع ا�سي 222 حصة.

2ر  الع الة   : االجت اعي  املقر 
لوك لي  اح د  زفقة   8 لقم  الشقة 

حسان الرااط.

التس ي2 : عهد تس ي2 الشركة ملدة 

غي2 محدودة لس دة ثولية املرفوق.

الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية بالرااط يوم 4 فوف24  222، 

تحت لقم 9 88  .
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

. 55699

281 P

STE DEEP DECO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : الع الة 2ر شقة 
لقم 8 زفقة اح د لوك لي حسان 

الرااط

السجل التجالي  لقم : ر856ر 

قرلت  سبت 24  222   28 بتاليخ 

املسي2ة  مشهولي  فدى  الس دة 

دييب  بشركة  الوح دة  واملساه ة 

ديكو ما يلي :

للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
زفقة   8 لقم  شقة  2ر  الع الة  من  

الى  الرااط  حسان  لوك لي  اح د 
اقامة  مطاع  والد  لياض  س كتول   

 7 لقم  الشقة   2 ع الة  اكاس اس 

ت الة.

البا  من  الشركة  التس  ة  تغ ي2 

ال�سي الى دييب ديكو.

مالئ ة القافون االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222،   27 يوم 

.  8627
282 P

STE HAKIM AVICOLE
«HAKIMAVI»

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

لاس الها : 22.222 دلهم
تغ ي2 تس  ة شركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
غي2 العادي املنعقد بت فلت بتاليخ 22 
سبت 24  222، قرل الشريك الوح د 
 HAKIM للشركة تغ ي2 تس  ة شركة
.AALAF CHEMAOU ب AVICOLE

واالتالي تعديل املادة 2 من النظام 
االسا�سي.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222،  يوم  2 

.25 
للخالصة والب ان

283 P

EXO FINANCE

STE KULTE
شركة محدودة املسؤول ة

مقرها االجت اعي :  28 شالع مح د 
الخامس ع الة بال  ا  ، شقة لقم 

22 الرااط
السجل التجالي لقم : رر969

الج ع  من  قرال  صدول  عقب 
العام االستثنائي بتاليخ فاتح سبت 24 
 222، تقرل مقر الشركة من 7 زفقة 
الى  28 شالع مح د  الرااط،  بئزلت 
بال  ا  ، شقة لقم  الخامس، ع الة 

22 الرااط.
النظام  تعديل  تم  عل ه  واناء 

االسا�سي على النحو التالي :
 7 من   : السابق  االجت اعي  املقر 

زفقة بنزلت الرااط.
املقر االجت اعي الجديد : الى  28 
شالع مح د الخامس ع الة بال  ا  ، 

شقة لقم 22 الرااط.

بالقافون  املرتبط  التحديث 

االسا�سي يخص البند لقم 4.

القافوني لدى  تم االجراء االيداع  

ر   بتاليخ  بالرااط  التجالية  املحك ة 

أكتوار  222، بالسجل التحل لي لقم 

تحت  الزمني  واالسجل   ،  8262
لقم 2ر96.

284 P

 STE(TIJARA(EXPORT
SARL

 ب قت�سى  عقد عرفي تم وضع القافون

مسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة ال صائص التال ة :

 TIJARA EXPORT  : التس  ة 

.SARL

مسؤول ة  ذات   : القافوني  الشكل 

محدودة.

الهدف : أغدية عامة )في متجر(.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.

املسي2ة : مريم الخو.

التوق ع : مريم الخو.

دلهم    22.222  : الراس ال 

موزعة على الشكل التالي :

مريم الخو 522 حصة.

مح د اسامة الح اني 522 حصة.

تجزئة   : االجت اعي  العنوان 

اليسرى والزلقاء ع الة هاء 78 شقة 
لقم   طريق املهدية سال.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

7725ر  لقم  تحت  بسال  االبتدائ ة 

بتاليخ 4 فوف24  222.

285 P

STE TRANSMARC
SARL AU

استثنائي  عام  ج ع  ب قت�سى 

أكتوار  222،   27 الرااط  في  حرل 

للشركة  الوح د  الشريك  قرل 

TRANSMARC SARL AU ما يلي :
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من   : االجت اعي  املقر  تحويل 
ع الة   ،5 لقم  شقة  االول  الطابق 
الى  الرااط  املح ط  فابولي  زفقة   94
لقم  6 زفقة جرف امللح، حي الكفاح 

القرية سال.
القافوني  من   4 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
بالرااط،  التجالية  باملحك ة  الضبط 
فوف24    2 بتاليخ     8956 لقم  تحت 

.222 
286 P

STE CESIUM
SARL AU 

CAPITAL :  22.222 DHS
 SIEGE SOCIAL :  5 AVENUE AL
ABTAL APPT4 AGDAL RABAT

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي بتاليخ 8 يول و  222، تم 
للشركة  املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصف تها.
البداوي  س ي2  الس د  تع ين  تم 
لقم  الوطن ة  لبطاقة  الحامل 
املزداد  مغرا ة  جنس ة   ،G2896 2

ر29/2/ 98 ، مصفي للشركة.
شالع    5 ب  حدد  التصف ة  مقر 
االبطال ع الة لقم 4 أكدال الرااط.

بالسجل  املحضر  وضع  تم 
يول و    9 بتاليخ  بالرااط  التجالي 

 222، تحت لقم 6294  .
سجل التجالي لقم  859  .

287 P

STE SOPAGEM
SARL

تاسيس شركة
محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
في  مسجل  أكتوار  222  فاتح  يوم 
قد  أكتوار  222،   6 بتاليخ  الرااط 
املسؤول ة  ذات  الشركة  تاسيس  تم 

املحدودة.
الت2ك بات   : االجت اعي  الهدف 
أو  متنوعة  أع ال  الكهراائ ة، 

انشاءات وسباكة.

لاس ال الشركة : 22.222  دلهم 

مقسم الى 222  حصة من فئة 22  

دلهم للحصة الواحدة.

الس د الغراوي اح د 522 حصة.

 522 الدين  فول  ال وسفي  الس د 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.

  5 شقة  م  الع الة   : العنوان 

اقامة سول وتنان فوزي الجريني ح ي 

م الرااط.

اح د  الغراوي  الس د   : املسي2 

والس د ال وسفي فول الدين.

املحك ة  في  القافوني  االيداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم ر866   

السجل  لقم  فوف24  222،   4 بتاليخ 

التجالي 5ر557 .

288 P

 STE GLOBE ACTIVE
 INVESTISSEMENT

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 4.222.222 دلهم

سجل تجالي لقم : 24255  الرااط

تحرير 75 %املتبق ة من لاس ال
انعقد  سبت 24  222،   22 بتاليخ 

 GLOBE الج ع الغي2 العادي لشركة

 ،ACTIVE INVESTISSEMENT

لاس الها  املسؤول ة،  محدودة  شركة 

4.222.222 دله ا، مقرها االجت اعي 

ر،  لقم  الشقة  ملوية  واد  زفقة    2

أكدال الرااط، ح ث ت ت املصادقة 

على ما يلي :

75 %املتبق ة من لاس ال  تحرير 

دلهم  222.222.ر  بق  ة  الشركة 

واالتالي فان لاس ال املدفوع بالكامل 

يساوي 4.222.222 دلهم.

االسا�سي  النظام  ص اغة  اعادة 

التجالية  باملحك ة  وايداعه  للشركة 

بالرااط.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
 التجالية بالرااط، تحت لقم ر897  

بتاليخ 2  فوف24  222.
289 P

 STE BATINAIT
SARL AU

تاسيس شركة
املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 
27 أغسطس  222،  بتاليخ  بالرااط 
قد تم تاسيس شركة ذات املسؤول ة 
الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

مواصفاتها كالتالي :
.BATINAIT SARL AU : التس  ة

أشغال   : االجت اعي  الهدف 
متنوعة للبناء أو أشغال البنايات.

42 شقة  : ع الة  املقر االجت اعي 
لقم 4 حي املنتزه حي يعقوب املنصول 

الرااط.
حدد   : االجت اعي  الراس ال 
للشركة  االجت اعي  لاس ال 
على  موزع  دلهم    22.222 في 
لكل  دلهم    22 من  222 حصة 
حصة موزعة على الشريك الوح د :

الس د س ي2 فيتعلي 222  حصة.
مع  الشركة  تس ي2  : عهد  التس ي2 
محددة  غي2  ملدة  االجت اعي  االمضاء 

الى الس دة فزهة الشوايي.
كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاليخ 2  فوف24  222، تحت 

لقم 8992  .
290 P

 STE MISSOURTEC
SARL AU

مقرها االجت اعي : زاوية شالع مح د 
الخامس وزفقة الحنصالي وزفقة 
صالح الدين ع الة أ شقة لقم 7 

اقامة طناكرا القن طرة
تاسيس شركة

محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى  
أكتوار  222،   28 بتاليخ  بالقن طرة 
 واملسجل ب صلحة التسج ل بالرااط
لقم  تحت  فوف24  222،  فاتح  في 
في  الوح د  املساهم  قرل  6877ر 

.MISSOURTEC SARL AU شركة

 MISSOURTEC SARL : التس  ة

.AU

الراس ال : 22.222 دلهم.

 222 بضري  بوط ب   : املساهم 

حصة.

الهدف : صانع أو مشغل كهراائي 

ملنشأة الصالح املعدات الرئيس ة.

بوط ب  الشركة  مسي2   : املسي2 

بضري.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 

الضبط في املحك ة االبتدائ ة ملدينة 

القن طرة، تحت لقم 88942.

291 P

FIDUCIAIRE ABDOU

TRAVAUX DE FIDUCIAIRE

ANALSE COMPTABLE ET FINANCIERE

OGANISATION STRUCRURELLE

 STE AZZ PARA NEGOCIOS

OFFICIEL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك  وح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة
املقر االجت اعي : لقم 7   مكرل 

شالع فرحات حشاد القبيبات 

الرااط

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم  سبت 24  222   6 بتاليخ  املؤلخ 

من  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 

7   مكرل شالع فرحات حشاد  لقم 

القبيبات الرااط الى والد مطاع شالع 

سهل ملوية ع الة لقم 25  ت الة.

االسا�سي  القافون  تح ين  وكذا 

للشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

اكتوار   25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 9847.
ب ثابة مقتطف وا ان

292 P
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FIDUCIAIRE ABDOU

TRAVAUX DE FIDUCIAIRE

ANALSE COMPTABLE ET FINANCIERE

OGANISATION STRUCRURELLE

STE CIBO DARNA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك  وح د
لاس ال الشركة : 22.222  دلهم.
املقر االجت اعي : لقم 7   مكرل 
شالع فرحات حشاد القبيبات 

الرااط
تحويل املقر االجت اعي للشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم  سبت 24  222   6 بتاليخ  املؤلخ 
من  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
7   مكرل شالع فرحات حشاد  لقم 
القبيبات الرااط الى والد مطاع قطاع 

  ع الة لقم 222 ت الة.
االسا�سي  القافون  تح ين  وكذا 

للشركة.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
اكتوار    4 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 9728.
ب ثابة مقتطف وا ان

293 P

STE AGRI PLUS MEHDIA
SARL AU

تاسيس شركة
ب وجب عقد عرفي بالرااط بتاليخ 
7  سبت 24  222، تم تاسيس شركة 
ذات مسؤول ة محدودة بشريك وح د 

بالصفات التال ة :
التس  ة : اكري بليس مهدية.

املقر االجت اعي : ع الة 8ر، شقة 
النهضة، حي  2  فاديسة، جنان  لقم 

النهضة الرااط.
في  مقاول   : االجت اعي  الغرض 
تس ي2 االستغالل الفالحي، االس ت2اد 

والتصدير.
املدة : 99 سنة.

دلهم    22.222  : الراس ال 
فئة  من  حصة    222 الى  مقس ة 
22  دلهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :

 ... لش دة  وكرام  ايت  الس دة 

222  حصة.

الشركة  تس ي2  تتولى   : التس ي2 

الس دة ايت وكرام لش دة.

للشركة  القافوني  االيداع  تم 

 9 يوم  بالرااط  التجالية  باملحك ة 

 ،  8942 لقم  تحت  فوف24  222، 
لقم السجل التجالي 55798 .

294 P

STE ANGEL CAKE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجت اعي : محل 4  ع الة 

22  تجزئة 22 ، تجزئة 4، لياض 

االفدلس حي الرياض الرااط

السجل التجالي لقم : 25 5ر  

الرااط

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

لشركة افجل ك ك بتاليخ فاتح يوف و 

 222، اضافة اسم تجالي للشركة : 

.ATELIER D›ANGEL .التولي دافجل

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

يوف و    7 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 6285.
االشالة والب ان

295 P

STE JNG SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجت اعي : ع الة 2ر، شقة 
لقم 8، زفقة موالي لوك لي حسان 

الرااط

السجل التجالي لقم : 99ر48  

الرااط
قرل  ماي  222،   24 بتاليخ 

ج.ن.ج  لشركة  الوح د  الشريك 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  الخدمات 
من شريك وح د، لاس الها 22.222   

دلهم ما يلي :

 توس ع الهدف االجت اعي للشركة :

أشغال مخلفة أو أشغال البناء.

التجالة في االدوات املكتب ة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
يول و  فاتح  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 9ر59  .
لالشالة والب ان

296 P

STE AMATEURS FOOT
شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها االجت اعي : 8 زفقة موالي 
لش د لقم 6  حسان الرااط

السجل التجالي لقم : 989ر   
الرااط

بتاليخ 4 أبريل  222، قرل الج ع 
العام لشركة »أماتوغ فت« املحدودة 
املسؤول ة، لاس الها 22.222   دلهم 

ما يلي :
حل الشركة.

قرااوي  ك ال  الس د  تع ين  تم 
مصفي للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
يول و    9 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم ر2ر6  .
لالشالة والب ان

297 P

 STE TRANS رN
SARL

تاسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تاسيس  تم  قد  أكتوار  222،   2
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
تح ل  والتي  الوح د  الشريك  ذات 

الخصائص التال ة :
 STE TRANS رN  : التس  ة 

.SARL
فقل  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

البضائع.
  22.222  : الشركة  لاس ال 

دلهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
مج وعة   5  : االجت اعي  املقر 
الذهب  واد  حي   2 لقم  ع الة  عزيزة 

ت الة.
نع م  مح د  نع م   : التس ي2 

مصطفى نع م لض ة.

االيداع القافوني : 2  فوف24  222.

االبتدائ ة  باملحك ة  التق  د  لقم 

بسال : ر465ر .

298 P

 STE ESPACE COMMERCIAL

 SITTEL

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 64 مكرل 

زفقة ر2 حي الجديد س دي قاسم

جرت  التي  املداولة  ب قت�سى 

بتاليخ    أكتوار  222، فان الج ع 

أعاله  املذكولة  للشركة  االستثنائي 

قرل ما يلي :

ب ع  على  واملوافقة  املصادقة 

 SITTEL RACHID .. الس د  حصص 

 STE ESPACE شركة  في  حصة  22ر 

: COMMERIAL SITTEL SARL

للس د SITTEL DRISS الذي وافق 

يعني  اال ي2  لهذا  اصبح 

 922 له   SITTEL DRISS الس د 

 STE ESPACE شركة  في  حصة 

.COMMERCIAL SITTEL SARL

 SITTEL الس د  استقالة  واالتالي 

 STE ESPACE شركة  من   RACHID

COMMERIAL SITTEL SARL

له   SITTEL DRISS الس د  ادن 

922 حصة.

 ELFAKIR FATIMA والس دة 

ZOHRA لها 22  حصة.

ر2  زفقة  مكرل   64 بالرقم  مقرها 

الحي الجديد س دي قاسم.

لقد تم االيداع القافوني باملحك ة 

االبتدائ ة بس دي قاسم يوم 8 فوف24 

لقم  لقم  562/222  تحت   ،222 

السجل التجالي 9 286.

299 P
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STE WALABDRA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 22 جنان 

الزيتون س دي قاسم

وفقا ملحضر االجت اع االستثنائي 

ر  بتاليخ  النقدية  املساه ة  وعقد 

الوح د  الشريك  قرل  فوف24  222، 

WALABDRA SARL AU  لشركة 

ما يلي :
 WALABDRA  زيادة لاس ال شركة

SARL AU،400.000 دلهم املساه ة 

فقدا واالفراج عن الربع أي 22.222  

العامة  الشركة  بنك  في  مودع  دلهم 

ر  بتاليخ  قاسم  بس دي  وكالة  في 

لشركة  س كون  ح ث  فوف24  222، 

WALABDRA SARL AU في لاس الها 

 5222 الى  مقس ة  دلهم   522.222

للحصة  دلهم    22 بق  ة  حصة 

صرح  ك ا  بالكامل  مدفوعة  الواحدة 

الس د  وهو  الوح د  املساهم  بذلك 

اصبحت  الذي  الغني  عبد  الشباب 

لديه 5222 حصة.

لقد تم االيداع القافوني باملحك ة 

  2 يوم  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

 ،2 /564 الرقم  تحت  فوف24  222، 
لقم السجل التجالي 28879.

من أجل النسخ والب ان

300 P

 STE LAAZIRI ET SALYM DE
TRANSPORT

SARL

ب ع حصص
استقالة الس د سل م فؤاد من م ثل 

مشت2ك للشركة
تع ين م ثل مشت2ك جديد للشركة

: العام املؤلخ ب   ب قت�سى الج ع 
لعزيزي  لشركة  سبت 24  222    6

املسؤول ة  ذات  شركة  لنقل  وسل م 

وقرلوا الشركاء  اجت ع   املحدودة، 

ما يلي :

حصة   2222 فؤاد  سل م  ب ع 
لفائدة سل م سف ان.

الحصص  عدد  يصبح  ح ث 
املوزعة ك ا يلي :

 2222  ..... سف ان  سل م  الس د 
حصة ب 22  دلهم.

 2222  ..... امح د  لعزيزي  الس د 
حصة ب 22  دلهم.

ب  حصة   4222  ........ املج وع 
22  دلهم.

من  فؤاد  سل م  الس د  استقالة 
م ثل مشت2ك للشركة.

جديد  مشت2ك   م ثل  تع ين 
للشركة.

مغربي   ، سف ان  سل م  الس د 
الجنس ة، الحامل للبطاقة التعريف 

.GJ585 2الوطن ة لقم
لقد تم االيداع القافوني باملحك ة 
 4 يوم  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار  222، تحت لقم 267.
301 P

STE PRODIMA EVENT
SARL AU
تعديالت

ب قت�سى محضر الشريك الوح د 
لشركة   2222 فوف24  فاتح  في  املؤلخ 
 ،PRODIMA EVENT SARL AU
محل    عقبة  شالع   4 ب  الكائنة 
الوح د  الشريك  قرل  الرااط  أكدال 

ما يلي :
تغ ي2 املقر الرئي�سي : قرل الشريك 
للشركة  الرئي�سي  املقر  تغ ي2  الوح د 
اكدال  محل    عقبة  شالع   4 من 
الرااط الى اقامة سهب الذهب ع الة 

ف شقة لقم 57 الهرهولة.
قرل   : االجت اع ة  الحصص  ب ع 
من   5 2 ب ع  ل   ني  عادل  الس د 
عبد  للس د  االجت اع ة  حصصه 
 5 2 يقبل  الذي  مجاهد  الواحد 

حصة.
قرل الس د عادل ل   ني ب ع 492 
للس دة   االجت اع ة  حصصه  من 
 492 تقبل  التي  لعرو�سي  ابتسام 

حصة.

جديد  مسي2  وتع ين  استقالة 
عادل  الس د  املسي2  قرل   : للشركة 
الشركة  تس ي2  من  االستقالة  مل ني 
لعرو�سي  ابتسام  الس دة  تع ين  وتم 

ك سي2ة وحدية لها.
: للشركة  القافوني  الشكل   تغ ي2 
االجت اع ة  الحصص  ب ع  بعد 
سيتغي2 الشكل القافوني للشركة من 

ش.م.م.ش.و. الى ش.م.م.
 تعديل القافون االسا�سي للشركة :
السالفة  التعديالت  باد ال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقتض ه القافون.
كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف24  222،    2 بتاليخ 

.  8964
302 P

 STE SELK
ELECTROMENAGER

SARL AU
تاسيس شركة

عقد  حسب  الشركة  تاسيس  تم 
والتي  يوف و  222   2 بتاليخ  عرفي 

تح ل الخصائص التال ة :
وا ع  شراء   : االجت اعي  الهدف 
واالجهزة  املعدات  وتصدير  واستي2اد 

املنزل ة.
ومعدات  املنزل ة  االجهزة  تصل ح 

املطبخ.
لاس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 الى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم    22

بين الشركاء على الشكل التالي :
  222 هللا  عبد  سلك  الس د 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  اي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر االجت اعي : شقة لقم 4 طابق 
االول اقامة القادل مرس الخي2 ت الة.

التس ي2 : الس د سلك عبد هللا.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

577رر  بتاليخ  2 يوف و  222.
303 P

 STE MOHAMED PARC
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د

لاس الها : 22.222  دلهم
تحويل املقر االجت اعي

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  سبت 24  222  ر  في  املؤلخ 

القرالات االت ة :
للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
الناشف  الواد  زفقة  الفتح  من قطاع 
الطابق  الى  بسال  الع ايدة   86 لقم 
 76 لقم   64 لقراق  ابي  حي  االول 

الرااط.
تح ين القافون االسا�سي للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
أكتوار    4 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

 222، تحت لقم 7628ر.
304 P

STE AW DESIGN
السجل التجالي لقم : 5925ر 

املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 
بتاليخ 26 اكتوار  222 تقرل ما يلي :

تغ ي2 املقر االجت اعي.
تم تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة 

الى :
لقم 2، زفقة عنايبة، قطاع    حي 

الرياض الرااط.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بالرااط  التجالية 

 222، تحت لقم 9227  .
305 P

CAR CHOICE
RC N° 62249

املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 
بتاليخ ر2 يوف و  222 تقرل ما يلي :

تغ ي2  تم   : االجت اعي  املقر  تغ ي2 
 2 لقم  إلى  للشركة  االجت اعي  املقر 
الرياض  حي  قطاع     عناب ة  زفقة 

الرااط.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24  بتاليخ     بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 49228.
306 P

HAUBATRAV
SARL ش.م.م

الزيادة في لأس ال الشركة
للج ع  لسمي  محضر  ب قت�سى 
 5 بتاليخ  املسجل  االستثنائي  العام 
 HAUBATRAV أكتوار  222 لشركة 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ومقرها  دلهم    22.222 ولأس الها 
االجت اعي : لقم ر79 تجزئة دال ا ىيت 

يعزم أكولاي مكناس قرل ما يلي :
ب بلغ  الشركة  لاس ال  في  الزيادة 
لأس ال  من  لل رول  دلهم   422.222
 522.222 إلى  22.222  دلهم  بق  ة 
دلهم وذلك بدفع ما ق  ته 22.222  
يعادل  ما  البنكي  الحساب  في  دلهم 
بذلك  وتم  املزداد  الرأس ال  لبع 
ع ن ة  أو  فقدية  حصص  تقديم 
بإصدال 5222 حصة جديدة من فئة 
لفائدة  الواحدة  للحصة  دلهم    22

كل من :
  222 زغدود  يوسف  الس د 

حصة.
  222 الس د عبد الواحد زغدود 

حصة.
  222 زغدود  مح د  الس د 

حصة.
الس د زكريا زغدود 222  حصة.
  222 زغدود  هاجر  الس دة 

حصة.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
تحت  ب كناس  التجالية  لل حك ة 
فوف 24  222    2 بتاليخ   4862 لقم 

بالسجل التجالي لقم 29ر49.
307 P

 SOCIETE YOUSSEF
TEMARA
SARL

تعديل بالشركة
 SOCIETE  : الشركة  اسم 

.YOUSSEF TEMARA SARL

 252 الشركة  حصص  تفويت 
الحق  عبد  بالرداد  الس د  من  حصة 

إلى الس د ح زة ايت املقدم.
لتصبح ارن :

ح زة ايت املقدم 252 حصة.
مح د ايت املقدم 252 حصة.

استقالة الس د بالرداد عبد الحق 
التس ي2  ل صبح  الشركة  تس ي2  من 

للس د ح زة ايت املقدم.
تجزئة  من  الشركة  مقر  تغ ي2 
ت الة  الصخي2ات  4رر  لقم  النصر 
عين  الفردوس  تجزئة    245 لقم  إلى 

عودة ت الة.
 اإليداع القافوني باملحك ة التجالية

بالرااط تحت لقم 8726  .
308 P

DEPOT MHD
SARL

.DEPOT MHD : اسم الشركة
وتوزيع  تجالة   : االجت اعي  الهدف 

ج  ع األجهزة املنزل ة.
شالع  ر6    : االجت اعي  املقر 

املوحدين فاس.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

مقس ة كالتالي :
622 ج24ان وك لي كالتي حصة من 

فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.
222 فج ب لق اني حصة من فئة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
حصة  ال  اني  امين  مح د   222
من فئة 22  دلهم للحصة الواحدة.

التس ي2 : مح د امين ال  اني.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

.72 77
309 P

ABELINFO
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم  قد  بالرااط  أكتوار  222    5
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

التال ة :

.ABELINFO SARL AU : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

الهدف االجت اعي : 
لائد أع ال في  دمات املعلومات 

التجالية.

 دمات تكنولوج ا املعلومات.

االستشالات اإلدالية.
لأس املال : 2.222  دلهم مقسم 

دلهم    22 فئة  من  حصة    22 إلى 

للحصة الواحدة ك ا يلي :

حصة    22 فادية  الس د  بازي 

اجت اع ة.

املج وع : 22  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
زيز  واد  زفقة   4  : االجت اعي  املقر 

أكدال   7 لقم  الشقة  الثالث  الطابق 

الرااط.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

الس د  بازي فادية.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  القافوني 
السجل  لقم     9229 لقم  تحت 

التجالي 55849 .

310 P

L&M CHEMAOU SPA(ش8كة
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها 22.222  دلهم

استثنائي  عام  عقد  ب قت�سى 

تم  فوف 24  222  فاتح  في  مسجل 

على  الشركة  ب قر  باإلج اع  اإلقرال 

ما يلي :

اش اعو  مالك  الس دة  تع ين 

أصبح  واالتالي  التس ي2  في  مشالكة 

املسؤولون عن تس ي2 الشركة الس د 

مالك  الس دة  أو  البوزيدي  سع د 

اش اعو.

التجالي  السجل  إيداع  تم 
للشركة بكتابة الضبط لدى املحك ة 
فوف 24   4 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر774ر.
311 P

 DEEP ENGINEERIG & 
CONSULTING CENTER

SARL AU
تأسيس

عقد  حسب  الشركة  تأسيس  تم 
والتي  فوف 24  222  بتاليخ     عرفي 

تح ل الخصائص التال ة :
 DEEP ENGINEERIG  : التس  ة 
 & CONSULTING CENTER SARL

.AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
والدلاسات  االستشالات   : الهدف 
وتدبي2  املع قة  والتقن ة  الهـندس ة 

الشركات والتكوين.
تأسيس  يوم  من  سنة   99  : املدة 
النهائي ما عدا في حالة الفسخ املسبق 

أو الت ديد.
لأس ال الشركة : 2.222  دلهم.

التس ي2 : دياني مصطفى.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 
تاليخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسج ل.
ابن  شالع   59  : االجت اعي  املقر 

سينا الشقة لقم    أكدال الرااط.
ب صلحة  القافوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
فوف 24  222  بتاليخ     بالرااط 

تحت لقم 9224  .
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر5587  بتاليخ    فوف 24  222.
312 P

DOM GUENNOUN
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يول و  222 قد  بتاليخ فاتح  بالرااط 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تح ل  التي  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة :
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.DOM GUENNOUN : التس  ة
مهندس   : االجت اعي  الهدف 

مع الي.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
مقس ة إلى 222  حصة من فئة 22  
مخصصة  الواحدة  للحصة  دلهم 
للشريك الوح د الس د كنون مح د.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
شالع   6 الرقم   : االجت اعي  املقر 
الرابع  الطابق    6 الشقة  عوة  ضاية 

اكدال الرااط.
ملدة  كنون  مح د  الس د   : املسي2 

غي2 محددة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  القافوني 
لقم  تحت  سبت 24  222   7 يوم 

.8622
قصد االشهال

املسي2

313 P

 STE EL MAROUFY LAR
TRAVAUX
SARL AU

في  مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار  222  2ر  بتاليخ  القن طرة 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك وح د :
األشغال   : االجت اعي  الهدف 
 - األل ات  كراء   - البناء  أو  املختلفة 

فقل البضائع.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
تعود  الواحدة  للحصة  دلهم    22

كلها للس د املعروفي العربي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

اضهول  دوال   : االجت اعي  املقر 
السفل ة  عامر  بولح ة  أوالد  لكبال 

القن طرة.
املسي2 : الس د املعروفي العربي.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
29 ر6 بالقن طرة.

314 P

 SOCIETE RAMONISTA
PRODUCTS
SARL AU

تغ ي2 بشركة
 ب وجب عقد عرفي بتاليخ ر فوف 24
 222 تم إ ضاع الشركة للتغ ي2ات 

التال ة :
تفويت كامل الحصص التي كافت 
بحوزة الس د ابك التقي )522 سهم( 
عبداتي  الع نين  ماء  الس د  لصالح 
أسهم  مج وع  ي تلك  أصبح  والذي 

الشركة )222  سهم(.
الشكل  تغ ي2   : القافوني  الشكل 
ذات  شركة  من  للشركة  القافوني 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤول ة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
إلى  جديدة  عناصر  إضافة 

املوضوع االجت اعي للشركة.
عبداتي  الع نين  ماء  الس د  يبقى 

مسي2ا للشركة.
باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 
فوف 24   5 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 428ر/ 2.
315 P

SIMJET MEA
شركة مجهولة

لأس الها : 2.522.222 دلهم
مقرها االجت اعي : 78، الحي 
الصناعي التقدم، الرااط

لقم السجل التجالي  77 4  
الرااط

العادي  العام  الج ع  ب وجب 
بتاليخ  للشركاء  العادي  غي2  املنعقد 

5  مالس  222 قرل ما يلي :

وشركاه  الغزولي  شركة  تع ين 
مدقق  الغزولي  بالس د صالح  امل ثلة 

حسابات قافوني ك دقق التحويل.
ب وجب الج ع العام غي2 العادي 
مالس  بتاليخ  ر  املنعقد  للشركاء 

 222 قرل ما يلي :
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤول ة محدودة.
افتهاء مدة والية مجلس اإلدالة.
نهاية والية مدقق الحسابات.

 Carlos Manuel الس د  تع ين 
بطاقة  صاحب   Roque Rodrigue
ك سي2   G222226M لقم  التسج ل 

للشركة.
التأكد من توزيع لأس املال.

ابراء ذمة مجلس اإلدالة.
ابراء ذمة مدقق التحويل.

اعت اد النظام األسا�سي الجديد.
الضبط  بكتابة  القافوني  اإليداع 
بتاليخ بالرااط  التجالية   باملحك ة 

8 فوف 24  222 برقم 8887  .
 الصة وا ان
املدير العام

316 P

DEEB AL ARZ
SARL AU

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم  قد  بالرااط،  فوف 24  222   8
وضع القافون األسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص التال ة :
 DEEB AL : )ديب االلز(  التس  ة 

ARZ
ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
استغالل   : االجت اعي  الهدف 
والصناعة  الفالح ة  األلا�سي 
ترا ة  والخضر،  الفواكه  الزلاع ة 
واألس اك،  والط ول  الدواجن 
املنتجات  كافة  وتصدير  استي2اد 
أع ال  الح وافات،  وأغدية  الزلاع ة 
من  والتصن ع  والتغل ف  التخزين 
الزلاع ة والح واف ة،  الغدائ ة  املواد 
وإدالة  الزلاع ة  األلا�سي  استصالح 

األلا�سي الفالح ة.

دلهم    22.222  : املال  لأس 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم    22

على الشكل التالي :
عبد  يوسف  اح د  الس د 

الرح ان الناصري : 222  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
لقم  ج  بلوك   : االجت اعي  املقر 
يعقوب  الحومر  ديول  ر  الطابق   82

املنصول الرااط.
يوسف اح د  الس د   :  املسي2 

عبد الرح ان الناصري.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

. 55895
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط تحت لقم 9249   

بتاليخ    فوف 24  222.
317 P

CAR PALACE DR’S
SARL AU

لأس الها : 22.222  دلهم
املقر االجت اعي : تجزئة الخ ام ر 

لقم 265، ت الة
فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم  فوف 24  222، 
تح ل اسم »كال بالس دل« ش.ذ.م.م 

ش.و تتوفر على امل يزات التال ة :
املقر االجت اعي : تجزئة الخ ام ر 

لقم 265 ت الة.
الهدف االجت اعي : كراء الس الات 

بدون سائق.
مدة االست رال : 99 سنة.

دلهم    22.222  : املال  لأس 
مقسم إلى 222  حصة من فئة 22  

دلهم موزع ك ا يلي :
  222  : الدليوش  ياسين  الس د 

حصة.
التس ي2 : تم تع ين الس د يوسف 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  الدليوش 

محدودة.
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من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24.

لتكوين   %5 اقتطاع  بعد   : األلااح 

يوزع  القافوني،  االحت اط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بت الة  االبتدائ ة 

التجالي لقم ر467ر .

318 P

KUBERINNA
SARL AU

لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : إقامة النخ لة 

ع الة أ الشقة لقم 4 شالع الحسن 

األول، ت الة

تصف ة الشركة
بت الة،  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركاء  قرل  فوف 24  222،   2 بتاليخ 

ش.و ش.ذ.م.م  »كبي2ينا«   شركة 

ما يلي :

ش.ذ.م.م  »كبي2ينا«  لشركة  حل 

شاكر  ادم  الس د  وتع ين  ش.و، 

التصف ة  وعنوان  للشركة  ك صفي 

هو إقامة النخ لة ع الة أ الشقة لقم 

4 شالع الحسن األول، ت الة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 68 6 لقم  تحت  بت الة  االبتدائ ة 

بتاليخ    فوف 24  222.

319 P

PIZZA(2XL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : زفقة دمشق لقم ر 

و5، املدينة العل ا، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات التال ة :

PIZZA 2XL - SARL : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي : زفقة دمشق لقم 
ر و5، املدينة العل ا، القن طرة.

موضوع الشركة : 
أكلة سريعة.

سناك - مطعم.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الس دة هند أصباب 522 حصة.
الس د مروان أصباب 522 حصة.

املدة : 99 سنة.
هند  الس دة  إلى  أسند   : التس ي2 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  أصباب 

.AB6الوطن ة لقم 47 7ر
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم ر29ر6 بتاليخ 8 فوف 24  222.

320 P

FERTI LEADER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 222.222.  دلهم

املقر االجت اعي : املنطقة الصناع ة
الجديدة بئ2 الرامي الشرق ة لقم ر9

القن طرة
السجل التجالي لقم 67ر ر
الزيادة في لأس ال الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوار  222،   5 بتاليخ  العادي  غي2 
قرل   ،FERTI LEADER لشركة 

الشريك الوح د ما يلي :
من  الشركة  لأس ال  لفع 
 5.222.222 إلى  دلهم    .222.222
42.222 حصة  بإصدال  وذلك  دلهم 
دلهم    22 بق  ة  جديدة  اجت اع ة 
للحصة، أي ما مج وعه 4.222.222 
املت2اك ة  األلااح  دمج  ع24  دلهم، 
الشريك  لفائدة  واملت2اك ة،  السائلة 

الوح د الس د عبد السالم شولى.
القافون  من   7 الفصل  تغ ي2 

األسا�سي للشركة كالتالي :

مبلغ  في  الشركة  لأس ال  حدد 
5.222.222 دلهم مقسم إلى 52.222 
دلهم    22 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

للحصة موزعة كالتالي :
شولى  السالم  عبد  الس د 

52.222 حصة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 8 فوف 24 

 222، تحت لقم 2 889.
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 SOCIETE(OMAZINE(-
CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : مج وعة 29 
إقامات الكولف، ع الة L، لقم 472

الطابق األول، الشقة لقم 4
القن طرة

تع ين مسي2ة جديدة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوار   4 بتاليخ  العادي  غي2 
 OMAZINE - لشركة   ،222 
CONSULTING - SARL، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة، تقرل ما يلي :
بلشقر  الس د  استقالة  قبول 
مح د، الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 
الشركة  تس ي2  مهام  من   Z42945

ابتداء من 4 أكتوار  222.
لبنى،  أفافدي  الس دة  تع ين 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
جديدة  مسي2ة   M428 96 لقم 
أكتوار  222   4 من  ابتداء  للشركة 

ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 2 فوف 24 

 222 تحت لقم  8885.
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ش8كة)J.GARDر
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار  222   29 بتاليخ  بالقن طرة 
لشركة  األسا�سي  القافون  وضع  تم 

J.GARDر بالخصائص التال ة :

التس  ة : شركة J.GARDر.
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
 2 الوفاء  تجزئة   : املقر االجت اعي 

لقم ر72، القن طرة.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
أع ال املراقبة واألمن.

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
العقالية  الصناع ة،  التجالية، 
بنشاط  عالقة  لها  التي  واملال ة 
الشركة والتي من شأنها املساه ة في 

تن  ة الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

نهاية ديس 24 من كل سنة.
  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم مقس ة إلى 222  حصة بق  ة 
22  دلهم للواحدة سدد ث نها كاملة 

من طرف :
الس د معاد اجنيش 522 حصة.
الس د بنعلي عس لة 522 حصة.

الس د  الشركة  يسي2   : التس ي2 
معاد اجنيش.

وق دت الشركة بالسجل التجالي 
بالقن طرة  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

تحت عدد 5  ر6.
ب ثابة ومقت�سى

املسي2
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 SOCIETE NOUVELLE
TECHNOLOGIE D’EAU

SNTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 222.222.  دلهم

مقرها االجت اعي :  8 زفقة موالي 
عبد هللا - القن طرة
س.ت 2455ر

عام  ج ع  محضر  ب قت�سى 
استثنائي منعقد بالقن طرة بتاليخ 2ر  
الشركة  شركاء  قرل  سبت 24  222، 
 SOCIETE املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 NOUVELLE TECHNOLOGIE
D’EAU - SNTE لأس الها 222.222.  
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االجت اعي  مقرها  والكائن  دلهم 

عبد  موالي  زفقة  بالقن طرة،  8، 

ابتداء من  املبكر للشركة  الحل  هللا، 

2ر سبت 24  222 وتصف تها وديا. ك ا 

عين الج ع العام الس د لا عي  الد 

زفقة مح د   772 بالقن طرة  الساكن 

مدكولي بئ2 الرامي الشرق ة، مصفي 

الواسعة  السلط  ومنحه  للشركة 

إلنهاء الع ل ات الجالية للشركة، ب ع 

أصول الشركة وتأدية ديونها.

مقر التصف ة هو املقر االجت اعي 

يجب  العنوان  هذا  وفي  للشركة 

والوثائق  املراسالت  ج  ع  تتم  إن 

الخاصة بالتصف ة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  قد 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالقن طرة بتاليخ فاتح فوف 24  222، 

تحت عدد 7ر888.
عن النسخة والنص : املصفي

324 P

DAR DARI(ش8كة

ش.ذ.م.م ذات شريك وح د

تغ ي2 الغرض االجت اعي للشركة
وتحويل املقر االجت اعي للشركة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة يوم فاتح أغسطس  222 

تم تحديد ما يلي تبعا لل حضر.

املقر  إلى  االجت اعي  املقر  تحويل 

مكتب بالقن طرة  الكائن   الجديد 

لقم   زفقة 56 ح ان الفطواكي.

وصناعة  ب ع   : النشاط  حذف 

األثاث املنزل ة ووكالة عقالية وإضافة 

النشاط التالي :

اإلنعاش العقالي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

فوف 24  222،   8 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 88925.
للضبط والنشر

325 P

GOODUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها االجت اعي: 222.222.  
دلهم

مقرها االجت اعي : سال، 2 ، زفقة 
زاكولة، حي الفرح، القرية

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

املؤلخ  العرفي  العقد  ب وجب 
تأسست  سبت 24  222،   29 بتاليخ 
في  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الخصائص التال ة :
إسم  الشركة  تح ل   : التس  ة 

GOODUP ش.ذ.م.م.
املوضوع : الشركة لها ك وضوع في 

املغرب ك ا في الخالج :
مقاول في أشغال البناء واألشغال 

املختلفة.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
  .222.222 في  محدد  االجت اعي 
حصة    2222 على  مقس ة  دلهم 
22  دلهم للحصة الواحدة  من فئة 

مكتتبة باسم الشركاء ك ا يلي :
 622.222  : الس د أح د الزاهري 

دلهم = 6222 حصة.
 622.222  : العزاوي  ح و  الس د 

دلهم = 6222 حصة.
زفقة   ، 2 : سال،  االجت اعي  املقر 

زاكولة، حي الفرح، القرية.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من التأسيس.
ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدالة 
وح و  الزاهري  أح د  الس دان 
العزاوي ملدة غي2 محددة واإمضاءات 

منفصلة.
القافوني،  لالحت اط   %5  : األلااح 
لقرال  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشريك الوح د أو الشركاء.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  القافوني 
بالقن طرة، وق دت بالسجل التجالي 
فوف 24  بتاليخ     لقم  487ر  تحت 

.222 
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي2 الوح د
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STE SAMTE CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : تجزئة املغرب 
العربي »تو�سي« لقم 78 ، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 STE SAMTE CAFE -  : التس  ة 

SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
املغرب  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
العربي »تو�سي« لقم 78 ، القن طرة.

موضوع الشركة : مقهى.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
  222 اطويلع  مل كة  الس دة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التس ي2 : أسند إلى الس دة مل كة 
اطويلع.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 7  ر6 بتاليخ 2  فوف 24  222.
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OUEST AGRO HM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 26 زففة ابي زلعة 
ع الة A إقامة الرضوان مكتب

لقم 7 القن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 OUEST AGRO HM - : التس  ة
SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

ابي  زففة   26  : االجت اعي  املقر 
زلعة ع الة A إقامة الرضوان مكتب 

لقم 7 القن طرة.
موضوع الشركة : 

 Marchand de produits
.phytosanitaires

 Entrepreneur de la gestion
.d’exploitation agricole

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الس د عبد هللا ح و عالل 222  

حصة.
املدة : 99 سنة.

التس ي2 : أسند إلى الس د عبد هللا 
ح و عالل.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 5 629 بتاليخ 25 أكتوار  222.
328 P

 MAROC OUTDOOR AND
SPORTS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

لأس الها : 22.222  دلهم
 Aاملقر االجت اعي : مرجافا 4 شقة ر

إس ل مراكش
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون األسا�سي  ب راكش، تم وضع 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 MAROC OUTDOOR : التس  ة

AND SPORTS - SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
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شقة   4 مرجافا   : االجت اعي  املقر 

رA إس ل مراكش.

تنظ م   : الشركة  موضوع 

املناسبات الرياض ة.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

  222 بندومو  كوثر  الس دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

كوثر  الس دة  إلى  أسند   : التس ي2 

بندومو.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

تحت  ب راكش  االبتدائ ة  باملحك ة 
فوف 24  فاتح  بتاليخ     9927 لقم 

.222 
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SOCIETE C.Z SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : بلوك  G لقم 97  

أوالد أوج ه، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 C.Z SERVICES -  : التس  ة 

SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
لقم   G  بلوك  : االجت اعي  املقر 

97  أوالد أوج ه، القن طرة.

موضوع الشركة : 

كامي2ات  ترك ب  في  املقاولة 

املراقبة.

ب ع األجهزة املعلومات ة.

مؤسسة األشغال املختلفة.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

  222 الشت وي  زكرياء  الس د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

زكرياء  الس د  إلى  أسند   : التس ي2 

الشت وي.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم  2 ر6 بتاليخ 2  فوف 24  222.
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STE ESPACE RITAGE
SARL AU

تأسيس شركة
بالدال  مؤلخ  ب قت�سى عقد عرفي 

تم  أكتوار  222   25 بتاليخ  الب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة :

  STE ESPACE RITAGE : التس  ة

SARL AU

شالع      75  : االجت اعي  املقر 

يناير الطابق األول الشقة 69  الدال 

الب ضاء.
الهدف االجت اعي : وس ط عقالي 

وع ل ات عقالية أ رى.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الرأس ال : 22.222  دلهم.

الحصص :

  222 مرشان  حنان  الس دة 

حصة.

التس ي2 : تم تع ين الس دة حنان 

الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  مرشان 
لقم   BK 689 مسي2ة للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير إلى  ر ديس 24.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

للدال  التجالية  باملحك ة  القافوني 

فوف 24  222    2 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 799629 والسجل التجالي 

لقم 877 52.
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STE DAMIR IMMOBILIER

SARL AU

تأسيس شركة
بالدال  مؤلخ  ب قت�سى عقد عرفي 

تم  أكتوار  222   29 بتاليخ  الب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة :

 STE DAMIR  : التس  ة 

.IMMOBILIER SARL AU

شالع      75  : االجت اعي  املقر 

يناير الطابق األول الشقة 69  الدال 

الب ضاء.

اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

معامالت  بج  ع  والق ام  العقالي 

البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الرأس ال : 22.222  دلهم.

الحصص :

الس د ض ي2 مح د 222  حصة.

التس ي2 : تم تع ين الس د الض ي2 

مح د الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا   BJ 7 82ر

محدودة.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير إلى  ر ديس 24.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

للدال  التجالية  باملحك ة  القافوني 

فوف 24  222    2 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 799648 والسجل التجالي 

لقم ر87 52.
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OFFICE WORLD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 522.222 دلهم
مقرها االجت اعي : زفقة ل بولن 
إقامة الشرف 5 الدال الب ضاء

س ت 569ر4 
ب قت�سى الج ع العام غي2 العادي 
لولثة  مالس  222  فاتح  بتاليخ 
ديس 24    8 يوم  املتوفى  الشريك 
باقي  مع  حج ج  س ي2  الس د   2222

الشركاء. لقد تقرل ما يلي :
إعالن وفاة الشريك الس د س ي2 

حج ج.
ملك  في  حصة    .752 تقس م 
  22 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوف ين.
ب قت�سى الج ع العام الغي2 عادي 
لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :
تغ ي2 البند 6 و7 من القافون.

األسا�سي  القافون  تحديث 
للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوم الب ضاء  بالدال   التجالية 
9 فوف 24  222 تحت لقم 799485.

ب ان مختصر

333 P

MTS MITAAMIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 72.222 .  دلهم

مقرها االجت اعي : 26 شالع مرس 
السلطان، الطابق األول، الرقم ر، 

الدال الب ضاء
س.ت 229 46

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لولثة  مالس  222  فاتح  بتاليخ 
الشريك املتوفى يوم 8  ديس 24 2222 
الس د س ي2 حج ج مع باقي الشركاء، 

لقد تقرل ما يلي :
الس د  الشريك  وفاة  إعالن   -   

س ي2 حج ج.
ملك  في  حصة  25ر  تقس م   -  2
  222 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوفين.
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ر - تع ين مسي2 ثاني الس د حج ج 
عبد القادل.

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :
تغ ي2 البند 6، 7 و2ر من القافون 

األسا�سي.
األسا�سي  القافون  تحديث   -  4

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء يوم 9 فوف 24 

 222 تحت لقم 799482.
ب ان مختصر

334 P

INTER OUTILS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 522.222 دلهم
مقرها االجت اعي : افتقل إلى ر2 زفقة 
البشي2 االبراه مي، الدال الب ضاء

س.ت 87675
ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لولثة  مالس  222  فاتح  بتاليخ 
الشريك املتوفى يوم 8  ديس 24 2222 
الس د س ي2 حج ج مع باقي الشركاء، 

لقد تقرل ما يلي :
الس د  الشريك  وفاة  إعالن   -   

س ي2 حج ج.
ملك  في  حصة   252 تقس م   -  2
  222 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوفين.
ر - تع ين مسي2 ثاني الس د حج ج 

عبد القادل.
ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :
تغ ي2 البند 6، 7 و2ر من القافون 

األسا�سي.
األسا�سي  القافون  تحديث   -  4

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء يوم 9 فوف 24 

 222 تحت لقم  79948.
ب ان مختصر

335 P

PLANET TOOLS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 522.222 دلهم
مقرها االجت اعي : 2ر زفقة بيزان�سي 

ام ل زوال، الدال الب ضاء
س.ت ر27276

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لولثة  مالس  222  فاتح  بتاليخ 
الشريك املتوفى يوم 8  ديس 24 2222 
الس د س ي2 حج ج مع باقي الشركاء، 

لقد تقرل ما يلي :
الس د  الشريك  وفاة  إعالن   -   

س ي2 حج ج.
ملك  في  حصة   825 تقس م   -  2
  22 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوفين.
ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :
القافون  7 من   ،6 البند  - تغ ي2  ر 

األسا�سي.
األسا�سي  القافون  تحديث   -  4

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء يوم 9 فوف 24 

 222 تحت لقم ر79948.
ب ان مختصر

336 P

DIZANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 522.222 دلهم
مقرها االجت اعي : 22  تجزئة دال 
بوعزة، املنطقة الصناع ة لدال 

بوعزة، الطابق الثالث، الدال الب ضاء
س.ت 9975ر4

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 
لولثة  مالس  222  فاتح  بتاليخ 
الشريك املتوفى يوم 8  ديس 24 2222 
الس د س ي2 حج ج مع باقي الشركاء، 

لقد تقرل ما يلي :
الس د  الشريك  وفاة  إعالن   -   

س ي2 حج ج.
ملك  في  252  حصة  تقس م   -  2
  22 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوفين.

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 

لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :

القافون  7 من   ،6 البند  - تغ ي2  ر 

األسا�سي.

األسا�سي  القافون  تحديث   -  4

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء يوم 9 فوف 24 

 222 تحت لقم 799484.
ب ان مختصر

337 P

 MOROCCO BUSINESS

INDUSTRY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 22.222ر دلهم

مقرها االجت اعي : 22  تجزئة دال 

بوعزة، املنطقة الصناع ة لدال 

بوعزة، الطابق األول، الدال الب ضاء

الغي2  العام  الج ع  ب قت�سى 

مالس  222  فاتح  بتاليخ  العادي 

لولثت الشريك املتوفى يوم 8  ديس 24 

باقي  مع  حج ج  س ي2  الس د   2222

الشركاء، لقد تقرل ما يلي :

الس د  الشريك  وفاة  إعالن   -   

س ي2 حج ج.

ملك  في  حصة   752 تقس م   -  2

  22 فئة  من  حج ج  س ي2  الس د 

دلهم للحصة على ولثته القافوفين.

ب قت�سى الج ع العام الغي2 العادي 

لقد  أكتوار  222   6 بتاليخ  للشركاء 

تقرل ما يلي :

القافون  7 من   ،6 البند  - تغ ي2  ر 

األسا�سي.

األسا�سي  القافون  تحديث   -  4

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء يوم 9 فوف 24 

 222 تحت لقم 799486.
ب ان مختصر

338 P

ش8كة)أكوم)م8وك
شركة مجهولة االسم

لأس الها : 6.422.222 دلهم
املقر االجت اعي : مج وعة A تجزئة 
2/ر/4 املنطقة الحرة بطنجة 92222
فظرا لقرالات عقد املساه ة املؤلخ 
وقرالات   22 8 ديس 24  ر2  ل وم 
 22 9 مالس    2 ل وم  اإلدالة  مجلس 
من   % 22 مساه ة  ومالس  222 

األسهم بين :
تعاوف ة  شركة  أكوم  شركة 
وتشالك ة وهي شركة مجهولة االسم 
وتعاوف ة اإلفتاج ذات لأس ال متنوع 
شالع   52 ب  االجت اعي  ومقرها 
فرنسا  بباليس،   752 4 موفبالس 
التجالي تحت لقم  بالسجل  مسجلة 

ر 5.ر2 .562.
شركة  أطوموت ف  أكوم  شركة 
واحد  شريك  مبسطة  مساه ة 
ومقرها  أولو  22.222ر.8   لأس الها 
االجت اعي 52 شالع موفبالنس 4 752 
بالسجل  مسجلة  فرنسا  بباليس، 

التجالي تحت لقم 544. 842.29.
من  ش.م.م  أكوم  شركة  استقالة 
التصرف اإلدالي لشركة أكوم مروك.
أطوموت ف  أكوم  شركة  تع ين 
متصرفة إدالية لشركة أكوم مروك.

س سون  ست فان  الس د  تع ين 
استقالة  بعد  اإلدالة  مجلس  لئيس 
الس د ب ي2 شواي2 من مهامه لرئاسة 

مجلس اإلدالة.
ب كتب  القافوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ 

السجل التجالي 72645.
339 P

ش8كة)ن.ب.س.أ
ش.م.م.ذ ش.و

5  شالع األبطال، ع الة لقم 4، 
أكدال، الرااط

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بتاليخ  الوح د  للشريك  االستثنائي 
في  املسجلة  أغسطس  222،    9
تقرل  6 سبت 24  222  بتاليخ  الرااط 

ما يلي :
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للشركة  التجالي  املقر  تغ ي2 

مح د  شالع   : التالي  العنوان  إلى 

الخامس، ع الة  ر، الشقة ر ، سال 

الجديدة، سال.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

فوف 24    2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 8958.

340 P

ش8كة)أملس.بف.)م8وك
ش.م.م.ذ ش.و

6 زفقة ضاية عوا، الطابق الرابع، 

الع الة لقم 6 ، أكدال، الرااط

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي للشركاء بتاليخ 4  سبت 24 

بتاليخ  الرااط  في  املسجلة   ،222  

5  سبت 24  222 تقرل ما يلي :

إلى  للشركة  التجالي  املقر  تغ ي2 

الشقة  ع الة   ،   : التالي  العنوان 

لقم ر، حي النهضة، حي ش اعو، سال.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

فوف 24    2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت عدد 8957.

341 P

ش8كة)بيت)بعدو)ت8بنسبول
 STE AIT IAADOU TRANSPORT

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 9  زفقة لاس 

املاء، املو افتالفو، م دلت

لقم السجل التجالي 2729 م دلت

زيادة لأس املال
I - ب قت�سى محضر الج ع العام 

أكتوار  222،  ر   بتاليخ  االستثنائي 

الشركة  املال  لأس  في  الزيادة  تم 

حسب الحصص التال ة :

عبجي ح  د 82.222 دلهم ؛

عبجي ابراه م 82.222 دلهم.

الزيادة  بعد  الرأس ال  ل صبح 

دلهم   262.222 الشركاء  حسب 

مقس ة كالتالي :

عبجي ح  د 2.222ر  دلهم ؛

عبجي ابره م 2.222ر  دلهم.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

ب  دلت  االبتدائ ة  املحك ة  ضبط 

عدد  تحت  فوف 24  222   4 بتاليخ 

ر2ر/ 222.
ملخص قصد النشر

املسي2

342 P

INNOCARE

املقر : 26، زفقة مرس سلطان، 

الطابق  ، شقة لقم ر، الدال الب ضاء

 السجل التجالي بالدال الب ضاء 

لقم :  44482

تغ ي2 النظام األسا�سي
زيادة لأس املال وتغ ي2 املسي2

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

فوف 24  222  فاتح  بتاليخ  املنعقد 

ذات   INNOCARE SARL لشركة 

تقرل  دلهم،    22.222 املال  الرأس 

باألغلب ة امللزومة ما يلي :

ب  الشركة  املال  لأس  زيادة 

يرفع  واذلك  فقدا  دلهم   522.222

إلى  دلهم    22.222 من  الرأس ال 

622.222 دلهم.

ديساوي  مهدي  الس د  تع ين 

الحامل   ،M.Mehdi DISSAOUI

 BE8  4 2 لقم  الوطن ة  للبطاقة 

وعزل  للشركة  الوح د  مسي2 

مح د  س دي  ع الة  ابن  الس د 

.M.BENAMARA Sidi Mohamed

تغ ي2 للنظام األسا�سي للشركة.

لقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

األجل  في  الب ضاء  بالدال  التجالية 

القافوني يوم 2  فوف 24  222 تحت 

لقم 799768.

343 P

مكتب األستاذ عبد القادل املسعودي

موثق

القن طرة، شالع مح د الخامس، إقامة 
صومعة حسان، لقم 82ر، الطابق األول، 

املكتب رر

الهاتف : 22 92 7ر 7ر25

STE PARA FLASH
SARL

لأس الها : 52.222 دلهم

مقرها االجت اعي : بالقن طرة، تجزئة 

املغرب العربي أ ، بقعة ر7 ، 

منطقة أ ، متجر لقم 2، شالع 

الج اللي بناني

مسجلة بالسجل التجالي باملحك ة 

 االبتدائ ة  بالقن طرة  تحت

عدد 25 48

مالحظة وفاة شريك
صدقة حصص في الشركة

تغ ي2 النظام األسا�سي للشركة
I - ب قت�سى محضر اجت اع ولثة 

حرله  السعدية  عزيزي  املرحومة 

األستاذ عبد القادل املسعودي موثق 

25 سبت 24  222  بالقن طرة، بتاليخ 

تم ما يلي :
عزيزي  املرحومة  وفاة  مالحظة 

السعدية.

قرال است رالية الشركة.

توزيع الحصص التي كافت ت لكها 

املرحومة في الشركة على الولثة.

تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى   -  II

األستاذ عبد القادل املسعودي موثق 

سبت 24  222   25 بتاليخ  بالقن طرة 

تصدق كل من الس دة عازم فطومة، 

عازم  الس د  فؤاد،  عازم  الس د 

يوسف، الس دة عازم حنان والس د 

التي  حصصهم  ب ج وع  عازم  الد 

وعددها  املذكولة  الشركة  في  ولثوها 

الكبي2  عازم  الس د  على  حصة    9

ح ث أصبحت الحصص املتكون منها 
لأس ال الشركة وعددها 522 موزعة 

على الشركاء ك ا يلي :

عازم  حنان  للس دة  حصة   475

وتم  الكبي2  عازم  للس د  حصة  و25 

مسي2  الكبي2  عازم  الس د  تع ين 

للشركة.

تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى   -  III
األستاذ عبد القادل املسعودي موثق 
أكتوار  222   7 بتاليخ  بالقن طرة 
للشركة  األسا�سي  النظام  تغ ي2  تم 

املذكولة.
IV - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ ر فوف 24 

 222 تحت لقم 29ر5.
قصد الب ان والنشر

344 P

 STE MECANIQA
ELECTRIQUE

 شركة محدودة املسؤول ة 
ذات شريك واحد

لأس الها : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : حي الوحدة  ، 
محل لقم 6، س دي يحيى الغرب

تأسيس الشركة
عرفي سجل  عقد  ب قت�سى   : أوال 
أكتوار  بتاليخ  2  سل  ان  بس دي 
 222 حرل القافون األسا�سي لشركة 
محدودة املسؤول ة ذات شريك واحد 

تح ل املواصفات التال ة :
 STE MECANIQA  : - التس  ة    

.ELECTRIQUE
2 - الهدف : هدف الشركة : ولشة 
لوازم  ب ع  الس الات،  إلصالحات 
واألشغال  للس الات  الغ ال  وقطع 

املختلفة.
الوحدة  : حي  املقر االجت اعي   - ر 

  محل لقم 6، س دي يحيى الغرب.
4 - املدة : 99 سنة.

حدد   : االجت اعي  املال  لأس   -  5
دلهم    22.222 مبلغ  في  املال  لأس 
مقس ة على 222  حصة بق  ة 22  
مخصصة  الواحدة  للحصة  دلهم 

للشريك الواحد.
  222 مح د  الح ومي  الس د 

حصة.
من  الشركة  تدال   : اإلدالة   -  6
مح د،  الح ومي  الس د  املسي2  قبل 
مغربي،    984 ماي    2 في  مزداد 
حامل لبطاقة التعريف الوطن ة لقم 

.G44225ر
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7 - السنة املال ة : من فاتح يناير 
إلى  ر ديس 24.

إلنشاء   5  % تقتطع   : األلااح   -  8
ويخصص  القافوني  االحت اطي  املال 
الفائض حسب قرال الشريك الوح د.
9 - الحصص : تم تسديد الحصص 
دلهم    22.222 قدله  ب ا  فقدا 

أودعت في صندوق الشركة.
ثاف ا : اإليداع القافوني : تم اإليداع 
القافوني باملحك ة االبتدائ ة بس دي 
سل  ان بتاليخ    فوف 24  222 وتم 
التجالي  بالسجل  الشركة  تسج ل 

تحت لقم 257ر.
345 P

ECPG
 SARL AU

 CESSION DES PARTS  ET
NOMINATION DE GERANT

الج ع  محضر  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ  الرااط  في  املسجل   العام 
واملسي2  الشريك  سبت 24  222   29

الس د مق ت جواد قام ب :
لأس ال  من  حصة    22 تفويت 
الس الي  الس د  ملصلحة  الشركة 

زكرياء.
استقالة الس د مق ت جواد.

زكرياء  الس الي  الس د  تع ين 
مسي2 للشركة.

تح ين النظام األسا�سي.
املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط بتاليخ 4 فوف 24  222 

تحت لقم رر88  .
لقم السجل التجالي : 25ر82.
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PHONYTEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي :ع الة لقم ر ، زفقة 
جبل مو�سى، شقة لقم ر، الطابق 

الثاني، أكدال، الرااط
السجل التجالي لقم 7 629
الرقم الضريبي : 4549ررر

تحويل املقر االجت اعي
لشركة  العام  الج ع  قرل   : أوال 
بتاليخ  املنعقد   PHONYTEL 

8  يوف و  222 ما يلي :

تحويل املقر االجت اعي إلى : 2ر شالع 
النصر، أكدال، الرااط.

القافون  من   4 الفصل  تغ ي2 
األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القافون  على  املوافقة 
املعدل للشركة، تبعا لذلك.

لدى  القافوني  اإليداع  تم   : ثاف ا 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالرااط بتاليخ 9 فوف 24  222 تحت 

لقم 4 89  .
ملخص من أجل النشر

املتصرف
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YKRYM
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار  222، قد   26 بتاليخ  الرااط 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :
.YKRYM : التس  ة

وشراء  ب ع   : االجت اعي  الهدف 
وتوزيع املنتجات الدا ل ة والخالج ة، 

تقديم  دمات تجالية ومعلومات ة.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
الس د اح د اوهي 222  حصة.

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

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر : 56 زفقة ابراه م الروداني، 
إقامة 56 الطابق 2، املح ط، الرااط.

املسي2 : الس د اح د اوهي.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
 5575  باملحك ة التجالية بالرااط.
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SOMBT
SARL

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
شركاء  قام   22 8 ماي   24 بتاليخ 
شركة SOMBT SARL ذات مسؤول ة 
محدودة ش.م.م بالتغ ي2ات التال ة :

للشركة  التجالي  النشاط  ت ديد 
إلى :

والكهرااء  السباكة  أشغال 
والعقاقي2 ؛

التصدير واالستي2اد ؛
التعاقد بالوساطة.

ت الة،  من  الشركة  مقر  تغ ي2 
 24H تجزئة   ، 2 الشقة  2ر،  إقامة 
ابن  شالع   ،79 الرااط  إلى   ،I قطاع 

سينا، الشقة 4 ، أكدال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 8 يول و  ر2  في  بالرااط  التجالية 

تحت لقم 97459.
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TOUMRTELECOM
SARL

تأسيس شركة
عرفي  أو  توث قي  عقد  ب قت�سى 
سبت 24  بتاليخ  2  الرااط  في  مؤلخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   222 

املسؤول ة املحدودة.
الهدف االجت اعي : أع ال الشبكات، 

استي2اد وتصدير مواد الشبكات.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
بكوك هشام 522 حصة ؛
الكون مح د 522 حصة.

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

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
لقم  شقة   ،8 لقم  ع الة   : املقر 
حسان،  لوك لي،  اح د  موالي  زفقة 

الرااط.
والكون  هشام  بكوك   : املسي2 

مح د.
لقم التق  د بالسجل التجالي : تم 
التسج ل باملحك ة التجالية بالرااط 
تحت لقم  5542  بتاليخ 26 أكتوار 

.222 
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STE SOTRASALM
SARL AU

تأسيس
وفقا لعقد عرفي حرل في    فوف 24 

 222 تم تأسيس شركة ذات امليزات 

التال ة :

 STE SOTRASALM  : التس  ة 

.SARL AU

الت2ك بات   : االجت اعي  الهدف 

الكهراائ ة وفظام األمن.

زفقة  رر   : االجت اعي  املقر 

الجديرية، حي الوالء، القرية، سال.

في  حدد   : الشركة  لأس ال 

  222 ل  مقس ة  دلهم    22.222

حصة موزعة كالتالي :

الس د مبالك الخلوفي 222  حصة.

ويديرها  الشركة  يسي2   : التس ي2 

الس د مبالك الخلوفي.

املحك ة  في  تم   : القافوني  اإليداع 

في    فوف 24  222  االبتدائ ة بسال 

السجل التجالي لقم ر487ر.
للخالصة والب ان
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TERRALTER CONSEIL
SARL AU

السجل التجالي 7 229  الرااط

حل مسبق للشركة
لشركة  الوح دة  الشريكة  قرلت 

 TERRALTER CONSEIL SARL

محدودة،  مسؤول ة  ذات  شركة   AU

مقرها  دلهم،    2.222 لأس الها 

األبطال، لقم  5 ، شالع   : االجت اعي 

الج ع  الرااط،  الل  أكدال،   ،4

ب قر  انعقد  الذي  العادي  العام غي2 

الشركة بتاليخ 4 أغسطس  222.

  - الحل املسبق للشركة.

بناني  - تع ين الس دة عيساوي   2

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  هند 

BE729629 مصف ة للشركة.

التصف ة  مقر  تع ين    - ر 

االجت اعي ب 5 ، شالع األبطال، لقم 

4، أكدال، الرااط.
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بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  سبت 24  222   29 بتاليخ 

.  7872
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B.ZINE

شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك وح د

لأس الها 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 22 مكرل، زفقة 

العرا ة السعودية، ت الة

تأسيس
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد  بت الة،  فوف 24  222   2

املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 

تح ل  والتي  وح د،  شريك  ذات 

الخصائص التال ة :

.B.ZINE : التس  ة

تاجر   : االجت اعي  الهدف 

مستحضرات التج  ل.

22 مكرل، زفقة   : املقر االجت اعي 

العرا ة السعودية، ت الة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

  22.222  : الشركة  لأس ال 

دلهم.

املساه ون : الس دة زينب برادة، 

القاطنة ب 2، شالع مح د السادس، 

تجزئة ام نة، السوي�سي، الرااط.

برادة،  زينب  الس دة   : التس ي2 

القاطنة ب 2، شالع مح د السادس، 

تجزئة ام نة، السوي�سي، الرااط.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

لدى  التجالي  بالسجل  القافوني 

  2 في  بت الة  االبتدائ ة  املحك ة 

لقم  تحت  ومسجل  فوف 24  222 

4657ر .
عن الشركة
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 INSTITUT INTERNATIONAL
 DE FORMATION

PARAMEDICAL PRIVEE
«IIFPP» SARL

مسؤول ة  ذات  تأسيس شركة  تم 
محدودة ذات املواصفات التال ة :

 INSTITUT  : التس  ة 
 INTERNATIONAL DE
 FORMATION PARAMEDICAL

PRIVEE «IIFPP» SARL ش.م.م.
املقر :  2 ساحة ابو بكر الصديق 

الشقة لقم 8 أكدال الرااط.
إدالة   : التجالي  النشاط 

استشالات التعل م املست ر.
التجالة.

االستي2اد والتصدير.
املدة : 99 سنة.

دلهم،    22.222  : املال  لأس 
مقسم إلى 222  حصة من فئة 22  
دلهم، مؤداة كاملة، يح لها كل من :
 762  : ماجدة  بودالعة  الس دة 

حصة.
  22  : الخ اط  دوج  والس دة 

حصة.
  22  : غ ثة  الغويبي  والس دة 

حصة.
التس ي2 : الس دة بودالعة ماجدة، 

ملدة غي2 محدودة.
بالسجل  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  التجالي 
تحت لقم 55845  بتاليخ    فوف 24 

.222 
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COOPER MANAGEMENT

KIFERI(-(TRANS
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : قرية س دي عي�سى 
 شان لقم 4252 ، إقامة لقم 

297 ، س دي عالل التازي
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 KIFERI -« لشركة  االستثنائي 
TRANS« ش.ذ.م.م، املنعقد بس دي 
عالل التازي بتاليخ 8 فوف 24  222، 

تقرل ما يلي :

لشركة  مسبقة  تصف ة   -   

«KIFERI - TRANS« ش.ذ.م.م.

2 - إبراء ذمة مسي2 الشركة الس د 

الفري ح  د.

في  للشركة  مصفي  تس  ة   - ر 

شخص الس د الفري ح  د.

4 - عنوان التصف ة : قرية س دي 

إقامة   ، 4252 لقم  عي�سى  شان 
لقم 297 ، س دي عالل التازي.

لهذا  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة  املحضر 

فوف 24  بتاليخ     الغرب،  ألبعاء 

ب لف  ر46/ 222  لقم  تحت   222 

السجل التجالي لقم  2729.
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ATLAS RECYCLING
أطلس إعادة التدوير

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

برأس ال 22.222  دلهم

املقر الرئي�سي : 4 شالع النحاس 

النحوي 2، الطابق لقم ر مكتب ب 

الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم   97ر2

 222 / 4/29 قرال  ملحضر  وفقا 

 ATLAS RECYCLING SARL لشركة 

دلهم    22.222 قدله  برأس ال 

النحاس  شالع   4  : الرئي�سي  ومقرها 

مكتب ب  ر  لقم  الطابق   ،2 النحوي 

الدال الب ضاء :

مبكرا  الشركة  حل  الشركاء  يقرل 

اعتبالا من هذا ال وم.

وفقا  يقبل  مصف ا  الشركاء  يعين 

لل ادة 42 من النظام األسا�سي.

ص ني   ،XU BENSHENG الس د 

الجنس ة، ولد في 4 ماي 982 ، مق م 

في شالع فصر هللا  2 لقم 9 ، الطابق 

2 مديوفة حامل بطاقة التسج ل لقم 

.BE59257M

والتي س كون له أوسع الصالح ات 

لتحق ق األصول وإطفاء املسؤول ة.

املصفي يثبت مقر التصف ة بالدال 

النحوي،2  النحاس  شالع   4 الب ضاء 

الطابق لقم ر مكتب ب الدال الب ضاء.

مع  صدل   : القافوني  اإليداع 
الب ضاء  بالدال  التجالية  املحك ة 
2  فوف 24  222 تحت الرقم  بتاليخ 

ر79982.
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مكتب األستاذ حبيب مح د
موثق

زاوية شالع املرابطين، شالع زياني، ع الة بدل، 
الطابق األول، وجدة

 SOCIETE DE FOURNITURE
 ET D’APPAREILLAGE

ELECTRIQUE
 par abréviation «FAPELEC»

SARL
لسمي  عقد  ب قت�سى   -   
موثق  مح د  حبيب  األستاذ  تلقاه 
أكتوار  222،  ر   بتاليخ  بوجدة 
لفائدة  حوات  ادليس  الس د  فوت 
حصة   2222 شاكر،  قاديري  الس د 
اجت اع ة تقتطع من 2.222ر حصة 
الشركة  في  ي لكها  التي  اجت اع ة 
واملس اة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 SOCIETE DE FOURNITURE ET»
 D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE
 par abréviation «FAPELEC»

.«SARL
تلقاه  لسمي  عقد  ب قت�سى   -  2
بوجدة  موثق  مح د  حبيب  األستاذ 
بتاليخ ر  أكتوار  222، وهب الس د 
الس دات  لفائدة  حوات  ادليس 
وفاء  حوات،  حنان  حوات،  فوال 
222.   حصة  حوات،  ومل اء  حوات 
اجت اع ة تقتطع من 28.222 حصة 
الشركة  في  ي لكها  التي  اجت اع ة 
واملس اة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 SOCIETE DE FOURNITURE ET»
 D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE
 par abréviation «FAPELEC»
حصة   2822 بنسبة   »SARL

اجت اع ة لكل واحدة منهن.
ر - ب قت�سى مداولة الج ع العام 
أكتوار  222،  ر   بتاليخ  االستثنائي 
محضره  من  أصل ة  نسخة  وضعت 
ب كتب األستاذ حبيب مح د، موثق 

بوجدة في ففس ال وم، تقرل ما يلي :
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حوات  ادليس  السادة  تع ين 
للشركة  ك سي2ين  شاكر  وقاديري 
كافة  تخويله ا  مع  محددة  غي2  ملدة 

الصالح ات لت ث ل الشركة.
جديد  أسا�سي  فظام  اعت اد 

للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  4
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ  69ر7ر  عدد  تحت  بوجدة 

فاتح فوف 24  222.
للخالصة واإلشالة

األستاذ : حبيب مح د
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AFIFI CONSULTING

SOMATIC PROTECTION
SARL

تبعا ملقرلات عقد مسجل بالرااط 
في 27 أكتوار  222 تم وضع القافون 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
بامل يزات  وح د  بشريك  محدودة 

التال ة :
 SOMATIC  : التس  ة 

PROTECTION ش.م.م ش.و.
2ر شقة  إقامة   : االجت اعي  املقر 
4 شالع موالي اح د الوك لي، حسان  

الرااط.
في  تجالي  وس ط   : املوضوع 

معدات الحرائق.
استي2اد وتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 
الس د مراد عب دة.

الرأس ال : 2.222  دلهم مقس ة 
دلهم    22 بق  ة  حصة    22 إلى 

للحصة في ملك ة الشريك الوح د.
السنة االجت اع ة : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في  ر ديس 24 باستثناء 

سنة التأسيس.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222  بتاليخ    
لقم  التجالي  السجل  رر92  . 

. 5588 
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AKHAWAYN DELIVRY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم

عند أب  و، لقم 5  شالع األبطال، 

شقة لقم 4، أكدال، الرااط

ب قت�سى عقد عرفي حرل يوم فاتح 

تأسيس  تم  بالرااط،   2222 ديس 24 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصائص التال ة :

التس  ة : أ وين ديل فري.

املواد  )توزيع  التجالة   : الهدف 

الغذائ ة(.

اإليراد والتصدير.

فقل البضائع.
  22.222  : الشركة  مال  لأس 

من  حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم 

الواحدة  للحصة  دلهم    22 فئة 

مقس ة على الشركاء كارتي :

الس د الع طالي عبد اإلله : 522 

حصة.

 522  : سع د  الع طالي  الس د 

حصة.

أب  و،  عند   : االجت اعي  املقر 
 ،4 5  شالع األبطال، شقة لقم  لقم 

أكدال، الرااط.

التس ي2 : الع طالي عبد اإلله.

املدة : 99 سنة.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  التجالي 

لقم  تحت  يوف و  222   29 في 

 ر58  .
ب ثابة مقتطف وا ان
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PREFABEN
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك وح د
لأس الها 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : دوال زهافة، س دي 

سل  ان

املساه ين،  ملداوالت  طبقا 

املجت عين بالج ع العام غي2 العادي 
تقرل قد  فوف 24  222،   5  بتاليخ 

ما يلي :

أفجز  الذي  الب ع  على  املصادقة 
فوف 24  222   5 بتاليخ  عرفي  بعقد 
22  دلهم  بق  ة  222.  حصة  على 
للواحدة من ملك ة الس د ابن وحود 

ح زة لفائدة الس د ح دة مح د.
 7 والبند  )الحصص(   6 البند 
األسا�سي،  القافون  من  )لأس ال( 
التقس م  وأصبح  باملناسبة  تغي2ا  قد 

كارتي :
  22.222  : مح د  ح دة  الس د 

دلهم أي 22  حصة.
املج وع : 22.222  دلهم أي 22  

حصة.
وحود  ابن  الس د  استقالة  قبول 
غي2  ملدة  ك سي2  وتع ين  ح زة 
القافون  ر  من  للبند  محدودة، تبعا 
األسا�سي مع كل الصالح ات للتصرف 
الس د ح دة  الشركة  ولصالح  باسم 
مح د، ذو الجنس ة املغرا ة، مزداد 

بتاليخ 4  ماي 982  بالقن طرة.
بكتابة  القافوني  الوضع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
فوف 24  بتاليخ     سل  ان،  بس دي 

 222 تحت لقم  2ر/ 222.
عن الشركة

360 P

MYMASO GROUP
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لشريك وح د

لأس الها 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : 4، زفقة جبل تزكا، 

شقة لقم 6، أكدال، الرااط
فسخ مسبق

بتاليخ  ج اعي  قرال  ب وجب 
5 فوف 24  222، وضعت نسخة منه 
التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
تحت  فوف 24  222  يوم     بالرااط 
الوح د  الشريك  لقم  ر92  ، فإن 
 MYMASO GROUP« لشركة 
SARL AU« ش.ذ.م.م ش.و لأس الها 
االجت اعي  مقرها  دلهم،    22.222
 ،6 لقم  شقة  تزكا،  جبل  زفقة   ،4  :

أكدال، الرااط.

الشركة  مسبق  فسخ  قرل  قد 
ابتداء  وذلك  مسبقا،  أعاله  املذكولة 

من 5 فوف 24  222.
بـ  الساكن  ح زة  ملين  الس د  أ( 
الرااط،  السوي�سي  فرج  أوالد  زفقة   8

ك صفي للشركة.
باملقر  الشركة  تصف ة  مكان  ب( 
4، زفقة جبل تزكا، شقة   : االجت اعي 

لقم 6، أكدال، الرااط.
ب ثابة مقتطف وا ان

361 P

ALI DEL
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لشريك واحد

لأس الها 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : سكتول القدس 
زفقة الشالالت لقم 446 لع ايدة 

سال
تأسيس

بتاليخ املؤلخ  العقد   حسب 
ص اغة  ت ت   2222 ديس 24   28
ذات  للشركة  األسا�سي  القافون 
واحد  لشريك  املحدودة  املسؤول ة 
حسب   »ALI DEL SARL AU»

امل يزات التال ة :
.«ALI DEL« : التس  ة

الرأس ال االجت اعي : إن لأس ال 
إلى  ينقسم  دلهم    22.222 الشركة 
  22 حصة  كل  مبلغ  حصة    222

دلهم.
  222  : العبدالوي  عادل  الس د 

حصة.
القدس  : سكتول  املقر االجت اعي 
لع ايدة   446 لقم  الشالالت  زفقة 

سال.
فجالة   : االجت اعي  الهدف 

األملن وم.
 دمات متنوعة.
استي2اد وتصدير.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 
الس د عادل العبدالوي.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسج لها في السجل التجالي.
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باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 
التجالية بسال بتاليخ 4  يناير  222 

للسجل التجالي لقم 2677ر.
362 P

STE PRIVE PARCK
تأسيس ش.ذ.م.م

7 أبريل  تم ب دينة الع ون بتاليخ 
 222 تأسيس ش.ذ.م.م باملواصفات 

التال ة :
.STE PRIVE PARCK : اإلسم

املقر : شالع طلحة بن الزاي2 ع الة 
 9 لقم 6 الع ون.

تفاعل ة  ومناطق  ألعاب   : الهدف 
لألطفال.

الرأس ال : 22.222  دلهم.
املساه ون : 

ابتسام ابن ام : 522 حصة.
سالة س ف : 522 حصة.

ملدة  وكلتا  والتس ي2  اإلدالة 
س ف  سالة  للس دة  محدودة  غي2 

والس دة ابتسام ابن ام.
تم وضع القافون املؤسس للشركة 
في املحك ة االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 
لقم  2/ 46   تحت  أبريل  222   7
وتم تسج ل هذه األ ي2ة بنفس ال وم 

وتحت لقم  655ر.
363  P

 PURELUXE(MULTI
SERVICES
«PMS»

تعديل ش.ذ.م.م
بتاليخ  اجت اع  محضر  ب وجب 
مساهم  قرل  أكتوار  222   22
 PURELUXE MULTI ومسي2 شركة  
مقرها  الكائن   «SERVICES «PMS

بالع ون ما يلي :
اولعجاج  ابراه م  الس د  تع ين 

مسي2 جديد للشركة.
تم وضع القافون املؤسس للشركة 
بالع ون  االبتدائ ة  املحك ة  في 
لقم  تحت  أكتوار  222   22 بتاليخ 

 259/222ر.
363P مكرر

STSTRANS
SARL

مسجل   عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط،  أكتوار  222   25 بتاليخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تح ل الخصائص التال ة :
.STSTRANS SARL : التس  ة

الهدف :   - فقل البضائع.
2 - االستي2اد والتصدير.

لقم    ع الة   : التجالي  العنوان 
الحسن  شالع  لقم    جنان  إقامة 

األول حي واد الذهب ت الة.
الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 
في 22.222  دلهم مقس ة إلى 222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة.
الس د مح د  تع ين  تم   : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  سلمي 

محدودة.
املدة : مدة ع ر الشركة 99 سنة 

من التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
سنة كل  من  ديس 24   إلى   ر 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاليخ 

التسج ل.
التجالي  السجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بت الة تحت لقم 

 468ر  بتاليخ    فوف 24  222.
364 P

MAXIMA(ENERGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها 22.222  دلهم
ر  في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أغسطس  222 بالرااط، تم تأسيس 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة والتي 

تح ل الخصائص التال ة :
.MAXIMA ENERGIE : التس  ة

الهدف االجت اعي : مقاول الطاقة 
الكهراائ ة،  الت2ك بات  الش س ة، 

تص  م وتحق ق معالجة امل اه.
املقر االجت اعي : الع الة 2ر شقة 
لوك لي حسان  اح د  موالي  شالع   8

الرااط.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

دلهم    22.222  : املال  لأس 
فئة  من  حصة    .222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة :
الس د عزيز املكاوي : 522 حصة.
 522  : الهبطي  الشرقاوي  الس د 

حصة.
املكاوي  عزيز  الس د   : التس ي2 

والس د الشرقاوي الهبطي.
إلى   يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24.
التجالية  املحك ة   : اإليداع 
فوف 24  222  بتاليخ     بالرااط 

تحت لقم 9242  .
السجل التجالي لقم 55887 .

365 P

 CLASSES PREPARATOIRES
 AUX(GRANDS(ECOLES
 D’INGENIEURS IBN
ELKHATIB PRIVEE

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
لأس الها 22.222  دلهم

تأسيس
بالرااط  حرل  عرفي  عقد  ب وجب 
وضع  تم  مالس  222   24 بتاليخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د بامل يزات التال ة :
 CLASSES  : التس  ة 
 PREPARATOIRES AUX GRANDS
 ECOLES D’INGENIEURS IBN

ELKHATIB PRIVEE SARL AU
املعطي  زفقة   9  : الرئي�سي  املقر 

بخاي حسان الرااط.
في  حدد   : الشركة  لأس ال 
  .222 إلى  مقسم  دلهم    22.222
للحصة  دلهم    22 بق  ة  حصة 

الواحدة.
حرة  مدلسة   : االجت اعي  الهدف 

لألقسام التحضي2ية.
ل لى  الس دة  ع نت   : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ة  اكرود 

محدودة.

تكوين  أجل  من   5%  : األلااح 
لصده  يتم  الباقي  قافوني  احت اطي 

تبعا لقرال الج ع العام.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
سنة كل  من  ديس 24  إلى  ر   يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاليخ 

تسج لها بالسجل التجالي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

تسج لها بالسجل التجالي.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
لقم  تحت  الرااط  ملدينة  التجالي 

.  8997
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط.
366 P

LYABOU
SARL

شركة محدودة املسؤول ة
مقرها االجت اعي بالصخي2ات ت الة 
إقامة إصالح، ع الة ب ر، متجر 

لقم 5، ك ف ل الهرهولة
ذات لأس ال قدله 2.222  دلهم
محضر االجت اع العام االستثنائي

محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
ف24اير  222،    2 بتاليخ  بالرااط 
سبت 24  بتاليخ  2  عل ه  واملصادق 

 222 تقرل ما يلي :
العنوان  إلى  االجت اعي  املقر  فقل 
إقامة  ت الة  الصخي2ات   : التالي 
 ،5 لقم  متجر  ر،  ب  ع الة  إصالح، 

ك ف ل الهرهولة.
للشركة  االجت اعي  الهدف  تغ ي2 

إلى :
استغالل املطاعم.

ب ع الوجبات سواء في عين املكان 
أو بالتوص ل.

تنظ م األحداث.
تنظ م الحفالت )م ون(.

الع ل ات  ج  ع  عامة،  واصفة 
العقالية  الصناع ة،  التجالية، 
واملرتبطة  واملدف ة  عقالية  والغي2 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألهداف 
آ ر  غرض  أي  أو  أعاله  املذكولة 
م اثل، أو من املحت ل أن تساهم في 

تن  ة وتطوير أهداف الشركة.
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لدى  القافوني  اإليداع  تم   -  2

  2 بتاليخ  بالرااط  التجالية  املحك ة 

فوف 24  222 تحت لقم 8969  .

367 P

DAR JUNIOR
عرفي  أو  توث قي  عقد  ب قت�سى 

مالس    7 بتاليخ  ت الة  في  مؤلخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   ،222 

املسؤول ة املحدودة :

الهدف االجت اعي : مطعم - تنظ م 

الحفالت.
لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

فئة  من  حصة    .222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة :

 : الرك بي  الرح ان  عبد  الس د 

522 حصة.

 : التسولي  بجداين  الس دة صفاء 

522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

8 أكدال  املقر : شالع أطلس لقم 

الرااط.

الرح ان  عبد  الس د   : املسي2 

بجداين  صفاء  الس دة  و  الرك بي 

التسولي.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

55825  بالرااط.

368 P

LIFE VIP CAR
SARL

تأسيس
املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 

قد  فوف 24  222   5 بتاليخ  بالرااط 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة، مواصفاتها كالتالي :

LIFE VIP CAR SARL : التس  ة

الهدف االجت اعي : كراء الس الات 

بدون سائق.

املقر االجت اعي : حي املودة لقم 52 
ال وسف ة الرااط.

حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
في  للشركة  االجت اعي  الرأس ال 
  222 على  موزع  دلهم    22.222
لكل حصة موزعة  دلهم    22 حصة 

على الشركاء ك ا يلي :
الس د فهد املنصولي 522 حصة.
الس دة مريم بوعزة 522 حصة.

مع  الشركة  تس ي2  : عهد  التس ي2 
محددة  غي2  ملدة  االجت اعي  اإلمضاء 

إلى الس د فهد املنصولي.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
بتاليخ بالرااط  التجالية   املحك ة 
   فوف 24  222 تحت لقم 9242  .
369 P

 EL ALAOUI
AUDIOVISUELLE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL SOCIAL DE

 22.222 DHS
 SIEGE SOCIAL :  5 AVENUE
AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تأسيس شركة  تم  أكتوار  222   29
ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 
الخصائص تح ل  والتي   وح د 

التال ة :
 EL ALAOUI  : التس  ة 

AUDIOVISUELLE
SARL AU : الصفة القافوف ة

اإلفتاج   : االجت اعي  الهدف 
الس عي البصري.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املقر االجت اعي : 5  شالع األبطال 

الشقة لقم 4 أكدال الرااط.

التس ي2 : أف طت مه ة التس ي2 إلى 

الس د الخل ل بابافا العلوي لفت2ة غي2 

محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بالرااط 55875 .

370 P

LABORATOIRE RAYANE
تأسيس ش.ذ.م.م

ب قت�سى عقد عرفي حرل بت الة في 

29 أكتوار  222، تم تحرير القوافين 

األساس ة لش.ذ.م.م م يزاتها كالتالي :

 LABORATOIRE  : التس  ة 

RAYANE ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهدال التال ة :

مخت24 األسنان االصطناع ة.

وتصن ع  إنشاء  ع ل ات  ج  ع 

األسنان ترك بات  ج  ع   وإصالح 

أو غي2ها ب ختلف أشكالها.

وع وما ج  ع الع ل ات التجالية، 

الصناع ة، املال ة، املنقولة والثابتة، 

غي2  أو  مباشرة  بصفة  املتعلقة 

املذكولة  األهداف  بأحد  مباشرة 

تن  ة  تسه ل  شأنها  من  والتي  أعاله 

الشركة.

املقر : ت الة، حي العلويين، تجزئة 

النخ ل، ع الة 9، الشقة 5.
دلهم    22.222  : املال  لأس 

فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

بين  موزعة  للواحدة  دلهم    22

الشركاء كالتالي :

 : الدين  بدل  الص د  عبد  الس د 

922 حصة.

  22 محداوي  عواطف  الس دة 

حصة.

ملدة  الشركة  تسي2   : التس ي2 

عبد  الس د  طرف  من  محدودة  غي2 

الص د بدل الدين.

فاتح  في  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير وتنتهي في  ر ديس 24.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تق  د الشركة بالسجل التجالي.

الذ ي2ة  بعد  صم   : األلااح 
لقرال  تبعا  الباقي  يوزع  القافوف ة 
كل  حسب حصص  أفصافا  الشركاء 

واحد منهم.
باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 
 6826 لقم  تحت  بت الة  االبتدائ ة 

بتاليخ    فوف 24  222.
تق  د  تم   : التجالي  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 
تحت لقم 4689ر  بتاليخ    فوف 24 

.222 
من أجل اإلستخالص والب ان

371 P

ASSIF CONSEIL
SARL

س.ت. ت الة : 26247 
استقالة مسي2 وتع ين مسي2 جديد

بت الة،  ب قت�سى عقد عرفي حرل 
العام  8 فوف 24  222 قرل الج ع  في 
 ASSIF CONSEIL االستثنائي لشركة
  .522.222 لأس الها  ش.ذ.م.م، 
القصبة  حي  بت الة  مقرها  دلهم، 
الطابق   7 لقم  الشقة   22 ع الة 

الثالث، ما يلي :
ابراه م  باع ال  الس د  استقالة 
وتع ين  للشركة  ك سي2  مهامه  من 
ك سي2  اح د  ابن  احساين  الس د 

جديد للشركة ملدة غي2 محدودة.
من    4 املادة  تعديل  تم  واذلك 

القافون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بت الة،  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222    2 بتاليخ 

.68 4
من أجل اإلستخالص والب ان

372 P

 ECO BIOLOGY SOLUTIONS
س.ت. ت الة : 2757ر 
زيادة لأس ال الشركة

بت الة،  ب قت�سى عقد عرفي حرل 
الشريك  قرل  فوف 24  222،  فاتح  في 
 ECO BIOLOGY لشركة  الوح د 
ذات  ش.ذ.م.م   SOLUTIONS
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الشريك الوح د، لأس الها 22.222  
لقم  ،  شقة  ت الة،  مقرها  دلهم، 
زفقة  الوفاق،  تجزئة  األول،  الطابق 

غزة، ع الة لقم 2422، ما يلي :
في  فقدا  دلهم   82.222 زيادة 
  82.222 ل صبح  الشركة  لأس ال 

دلهم عوض 22.222  دلهم.
و7   6 املادتين  تعديل  تم  واذلك 

من القافون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بت الة،  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222    2 بتاليخ 

.68 5
من أجل اإلستخالص والب ان

373 P

 CHINA RAILWAY SIGNAL
 & COMMUNICATION
 CHANGSHA RAILWAY
TRAFIC CONTROL

مقرها االجت اعي : لقم 99 2 شالع 
يويلو س داداو جناح البحث في تونغ 
هاو، منطقة تطوير التكنولوج ا 

العال ة، منطقة تشانغشا، مقاطعة 
هوفان، الصين

مقر فرع الشركة االجت اعي : القطاع 
  ، بلوك ف، شالع الت2ج ل

حي الرياض، الرااط
لقم السجل التجالي   558  

الرااط
ب قت�سى الج ع العام غي2 العادي 
أغسطس   4 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 

 222 تم تقرير ما يلي :
تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة :

لقم  مكتب   : القديم  العنوان  من 
شالع   7 لقم  شقة  األول  الطابق   2

املسي2ة الخضراء، الرش دية.
إلى العنوان الجديد : القطاع   ، 
بلوك ف، شالع الت2ج ل حي الرياض، 

الرااط.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
فوف 24  222    2 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 8955  .
 الصة وا ان املسي2

374 P

 CONSTRUCTION ALICO

ELOUAZZANI
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 22.222  دلهم

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

27 سبت 24  222 بت الة، تم تأسيس 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بالصفات التال ة :

اسم :  الشركة  تح ل   : التس  ة 

 CONSTRUCTION ALICO

ELOUAZZANI SARL

 6 بلوك   9 لقم   : االجت اعي  املقر 

حي التضامن عين عودة.

وأشغال  البناء  أشغال   : الهدف 

متعددة، أع ال الت2ك ب الكهراائي.

مبلغ  حدد   : الشركة  لأس ال 

  222 على  مقس ة  دلهم    22.222

  22 الواحدة  الحصة  ق  ة  حصة، 

دلهم، ي تلكها :

 : بق  ة  الرح م  عبد  فاتح  الس د 

522 حصة.

 : بق  ة  بوعزة  بنقر�سي  الس د 

522 حصة.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاليخ تسج لها في 

السجل التجالي.

الس د  الشركة  يسي2   : التس ي2 

فاتح عبد الرح م.

سجلت الشركة بالسجل التجالي 

لل حك ة االبتدائ ة بت الة تحت لقم 

4429ر .

375 P

SOCIETE TRADIS NIDAA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

4 أكتوار  222 بالرماني، تم تأسيس 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بالصفات التال ة :

اسم :  الشركة  تح ل   : التس  ة 

 SOCIETE TRADIS NIDAA

SARLAU

املقر االجت اعي : لقم 52 ال24اشوة 

املركز الرماني.

- ت وين  : أشغال مختلفة  الهدف 

وتنظ م الحفالت.

مبلغ  حدد   : الشركة  لأس ال 

  222 على  مقس ة  دلهم    22.222

  22 الواحدة  الحصة  ق  ة  حصة، 

دلهم، ت تلكها :

الس دة حنان السل اني.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاليخ تسج لها في 

السجل التجالي.

الس دة  الشركة  يسي2   : التس ي2 

حنان السل اني.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 

ب دينة الرماني تحت لقم 65ر.
ملخص للنشر واإليداع

املسي2

376 P

SONASEC
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في بالرااط   SONASEC SARL AU 

27 سبت 24  222 تقرل ما يلي :

ت تلكها  التي  الحصص  ب ع ج  ع 

  222 بالشركة  الحي  هدى  الس دة 

حصة للس د لضوان فكهال.

من  الحي  هدى  الس دة  استقالة 

مهامها ك سي2ة للشركة.

فكهال  لضوان  الس د  تع ين 

نشاط  عن  ومسؤول  جديد  ك سي2 

الشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ  بسال 

لقم 7579ر.

377 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة

ش.ذ.م.م

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني

ع الة البنك املغربي للتجالة الخالج ة

مكتب لقم 9، الناضول

س.ت : 5 54

ELECTRO AHMED

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د

بتاليخ مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

25 أكتوار  222، تم تأسيس شركة 

بامل يزات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة :

ELECTRO AHMED : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

تجالة   : الشركة  هدف   : املوضوع 

املعلومات  معدات  في  التجزئة 

واالتصاالت. 

الرئي�سي  الطريق   : الشركة  مقر 

توي ة لقم 69  الناضول. 

  22.222  : الشركة  لأس ال 

دلهم، مقس ة إلى 2.222  حصة من 

كلها  الواحدة  للحصة  دلهم    2 فئة 

محرلة و م لوكة للس د حاجي اح د.

حاجي  الس د  تع ين  تم   : التس ي2 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  اح د 

محددة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

في  ر ديس 24 من كل  تنتهي  و  يناير 

سنة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ  222/  /25 تحت  بالناظول 

لقم ر4ر4.

378 P
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STE CARCI
SARL

الرأس ال : 22.222  دلهم
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
ب قت�سى عقد عرفي بت الة بتاليخ 
القافون  تم وضع  أكتوار  222،   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة :
 CARCI  : االجت اع ة  التس  ة 

SARL
الهدف االجت اعي :

الطباعة.
التجالة.

االستي2اد والتصدير.
املقر االجت اعي : شالع موالي علي 
 8 لقم  مرآب  و7   5 الع الة  الشريف 

حي الفردوس ت الة.
املدة االجت اع ة : 99 سنة ابتداء 

من تاليخ تأسيسها.
حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
  22.222 مبلغ  في  الشركة  لأس ال 
حصة    222 على  موزعة  دلهم 
وزعت للحصة  دلهم    22 فئة   من 

ك ا يلي :
الس د موالي عبدهللا الباهي 522 

حصة.
 522 الع نوس  عصام  الس د 

حصة.
السنة االجت اع ة : تبدأ من فاتح 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
الس د موالي  تع ين  تم   : التس ي2 
ملدة  للشركة  ك سي2  الباهي  عبدهللا 

غي2 محدودة.
تم إيداع السجل التجالي ب كتب 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  فوف 24  222  بتاليخ    

.22 8
379 P

CORTEX(PROTECTION
SARL

الغي2  العام  الج ع  قرال  إثر  على 
يول و  222   7 يوم  املنعقد  عادي 
 CORTEX PROTECTION للشركة 
SARL شركة ذات مسؤول ة محدودة، 

ومقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 

االجت اعي لقم  2 حي االفبعاث زفقة 

الغوالم سال، تقرل ما يلي :

تصف ة الشركة.

ازويهكة  ادليس  الس د  إعالن 

ك صفي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  أكتوار  222   28 يوم 

7724ر.

380 P

CLIM DENFERT MAROC
ش.م.م

السجل التجالي : 29427ر

الدال الب ضاء

تعديالت تصف ة الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 24   27 في  املؤلخ  عادي  الغي2 

 222 تقرل ما يلي :

حل الشركة وتصف تها.

السلمي  انس  الس د  مهام  إنهاء 

ك صفي  وتع ينه  وح د  ك سي2 

للشركة.

بالدال  الشركة  حدد مقر تصف ة 

زاوية  الثاني  الحسن  شالع  الب ضاء 

اكزواري قديس وشالع عالل    دوال 

الفا�سي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار   28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

 222 تحت لقم 2 7982.
من أجل اإلشعال

املصفي

381 P

RIVERCONSULT
ش.م.م

السجل التجالي : ر2ر252

تعديالت قافوف ة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

يول و  222   8 في  املؤلخ  الغي2 عادي 

تقرل ما يلي :

إلى  للشركة  االجت اعي  املقر  فقل 
 FAR الدال الب ضاء لقم 2ر شالع دي
األول،  والطابق  األل�سي  الطابق   -
لقم  األلض  ملك ة  سند  موضوع 

8947 /س.
القافون  من   4 املادة  تغ ي2 

األسا�سي.
تح  ين القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
أكتوار  222   28 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 798229.
لإلعالم : املسي2

382 P

LE TENGARA SCI
شركة عقالية

لأس ال الشركة : 2.222  دلهم
تأسيس شركة

في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  أغسطس  222    8
شركة عقالية التي تح ل الخصائص 

التال ة :
 LE  : االجت اع ة  التس  ة 

TANGARA SCI
وا ع  شراء   : االجت اعي  الهدف 

العقالات.
الحسن  شالع   : االجت اعي  املقر 
 Rond-Point Saint زاوية    الثاني، 
Exupéry وشالع عالل الفا�سي، الدال 

الب ضاء.
املدة االجت اع ة : 99 سنة.

حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
مبلغ  في  االجت اعي  الرأس ال 
  22 إلى  مقس ة  دلهم    2.222
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 
للواحدة موزعة على الشركاء كالتالي :

الس د انس السلمي 25 حصة.
الس د مهدي السلمي 25 حصة.

 25 بنزاكول  فاط ة  وفاء  الس دة 
حصة.

 25 السلمي  ملك  ليتا  الس د 
حصة.

تس  ة الس د انس السلمي ك دير 
وح د للشركة ملدة غي2 محدودة.

لإلعالم : املسي2ين

383 P

VIP ZARES
SARL

تعديالت على الشركة
بتاليخ عقد  اص   ب وجب 
25 أكتوار  222 في ت الة، تم تعديل 
ذات  للشركة  األسا�سي  النظام 
و صائصها  املحدودة،  املسؤول ة 

على النحو التالي :
وافق الشركاء على فقل الحصص 
دلهم    22 بق  ة  حصة   522  : وهي 
تعود ملك ة كل منها للس د باينة فب ل 
لبنى  للس دة   VIP ZARES شركة  في 
الزوهري. تأك د الس دة لبنى الزوهري 
على  املوافقة  ك سي2ة.  منصبها  على 
 VIP ل  القافوني  الشكل  تحويل 
مسؤول ة  ذات  شركة  من   ZARES
مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة مع مساهم واحد.
تم   : لقم  ر  القافوني  اإليداع 
املحك ة  لدى  القافوني  اإليداع 

التجالية في الرماني.
384 P

 شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز
وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25
النقال : 98. 4.9ر.26.62
الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

OPERAY(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2  سبت 24  222  بالقن طرة، بتاليخ 
تم تأسيس شركة OPERAY ش.ذ.م.م 

ش.و.
املقر االجت اعي : 7  شالع موالي 
لقم    الدين  وصالح  العزيز  عبد 

القن طرة.
استشالات   : االجت اعي  الهدف 
م24مج،  املست ر(،  )التعل م  إدالية 

مص م، محلل ك ب وتر.
الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

التس ي2 أسند إلى : الس د بنعرطة 
زكرياء.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.

لأس املال حدد في مبلغ : 22.222  
حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم، 
سدد  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
  222 زكرياء  بنعرطة  الس د 

حصة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة  باملحك ة 
السجل التجالي بالقن طرة تحت لقم 

47ر62 بتاليخ 6  سبت 24  222.
من أجل املستخرج واإلشالة

- صوف نول -

385 P

 شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز
وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25
النقال : 98. 4.9ر.26.62
الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

CINE STAR PLUS(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
28 سبت 24  222  بالقن طرة، بتاليخ 
 CINE STAR PLUS تم تأسيس شركة

ش.ذ.م.م ش.و.
املقر االجت اعي : 26 زفقة ابي زلع 
ع الة أ إقامة الرضوان مكتب لقم 7 

القن طرة.
أفالم  منتج   : االجت اعي  الهدف 

سين ائ ة.
الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
لبنى  الس دة   : إلى  أسند  التس ي2 

طالق.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
لأس املال حدد في مبلغ : 22.222  

حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم، 

سدد  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

الس دة لبنى طالق 222  حصة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة  باملحك ة 

السجل التجالي بالقن طرة تحت لقم 

62687 بتاليخ 6 أكتوار  222.
من أجل املستخرج واإلشالة

- صوف نول -

386 P

شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات

ش.ذ.م.م
املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز

وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25

النقال : 98. 4.9ر.26.62

الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

LUXURY’S BUSINESS(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222    5 بتاليخ  بالقن طرة، 

 LUXURY’S شركة  تأسيس  تم 

BUSINESS ش.ذ.م.م ش.و.

املقر االجت اعي : 59 شالع ابي زلع 

ع الة أ إقامة الرضوان مكتب لقم 7 

القن طرة.

األشغال   : االجت اعي  الهدف 

املواد  توزيع   - البناء  أو  املتنوعة 

الغدائ ة واملعدات الزلاع ة - التجالة.

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 

لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الس د مح د   : إلى  أسند  التس ي2 

بروك.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.

لأس املال حدد في مبلغ : 22.222  
حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم، 
سدد  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
الس د مح د بروك 222  حصة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة  باملحك ة 
السجل التجالي بالقن طرة تحت لقم 

257ر6 بتاليخ 2 فوف 24  222.
من أجل املستخرج واإلشالة

- صوف نول -
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شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز
وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25
النقال : 98. 4.9ر.26.62
الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

MOON DESIGN(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار  222   22 بتاليخ  بالقن طرة، 
 MOON DESIGN تم تأسيس شركة

ش.ذ.م.م ش.و.
املقر االجت اعي : 59 شالع ابي زلع 
ع الة أ إقامة الرضوان مكتب لقم 7 

القن طرة.
األشغال   : االجت اعي  الهدف 
طالء  أع ال   - البناء  أو  املتنوعة 

الجدلان واأللض ات - التجالة.
الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
ق ر  الس دة   : إلى  أسند  التس ي2 

ب�سي.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.
لأس املال حدد في مبلغ : 22.222  
حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم، 
سدد  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

الس دة ق ر ب�سي 222  حصة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة  باملحك ة 

السجل التجالي بالقن طرة تحت لقم 

 26ر6 بتاليخ 2 فوف 24  222.
من أجل املستخرج واإلشالة

- صوف نول -
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شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات

ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز

وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25

النقال : 98. 4.9ر.26.62

الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

HMGS MAROC(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222   27 بتاليخ  بالقن طرة، 

 HMGS MAROC تم تأسيس شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.

املقر االجت اعي : 59 شالع ابي زلع 

ع الة أ إقامة الرضوان مكتب لقم 7 

القن طرة.

االستشالات   : االجت اعي  الهدف 

اإلدالية - التجالة - األع ال املتنوعة.

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 

لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الس د  الد   : إلى  أسند  التس ي2 

ح اني.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.

لأس املال حدد في مبلغ : 22.222  

حصة    222 إلى  مقس ة  دلهم، 

سدد  للواحدة،  دلهم    22 بق  ة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

الس د  الد ح اني 222  حصة.
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اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة  باملحك ة 
السجل التجالي بالقن طرة تحت لقم 

259ر6 بتاليخ 2 فوف 24  222.
من أجل املستخرج واإلشالة

- صوف نول -
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شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات

ش.ذ.م.م
املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز

وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25

النقال : 98. 4.9ر.26.62

الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

 SM AGRODIVERSITY(ش8كة
SCIENCES

ش.ذ.م.م
قفل تصف ة الشركة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2222 يوف و  فاتح  يوم  بالقن طرة 

تحديد ما يلي تبعا لل حضر.
 SM شركة  تصف ة  قفل 

.AGRODIVERSITY SCIENCES
إبراء املصفي.

لقم  التجالي  السجل  شطب 
ر4285.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
سبت 24  222   22 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم  6ر88.
للضبط والنشر

390 P

شركة صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات

ش.ذ.م.م
املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز

وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25

النقال : 98. 4.9ر.26.62

الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

DRIF TRAVEL SERVICE(ش8كة
ش.ذ.م.م ش.و

تحويل املقر االجت اعي للشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2222 يوف و  2ر  يوم  بالقن طرة 

تحديد ما يلي تبعا لل حضر :

مع  إيجال  بعقد  وتبديله  إنهاء 
بإقامة  العنوان  بنفس  االحتفاظ 
فردوس الرقم ر4 زاوية مح د القري 

وعبد العزيز بوطالب القن طرة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
يول و  222   28 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 86945.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشالة
- صوف نول -
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صوف نول - لل حاسبة واإلعالم ات
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : زاوية شالع موالي عبد العزيز
وزفقة واد املخازن لقم 5 و 8 القن طرة

الهاتف :  7.78.7ر.7ر25
النقال : 98. 4.9ر.26.62
الفاكس : 8ر.6.25ر.7ر25

 CUPPY’S(ش8كة
ش.ذ.م.م

عقد تس ي2 حر
عل ه  املصادق  العقد  إثر  على 
أعطت  أكتوار  222   28 بتاليخ 
سب ل  على   CUPPY’S SARL شركة 
وهو  التجالي  لألصل  الحر  التس ي2 
مسجلة  ومطعم  مقهى  عن  عبالة 
 49549 لقم  التجالي  بالسجل 
مح د  شالع  بالقن طرة  والكائنة 
الحدائق،  مدينة  إقامة  الخامس، 
املعروف   ،2 لقم  املتجر  ع الة س ، 
لفائدة   ،CUPPY’S SARL باسم 
 .STRARBRURG SARL الشركة 

وذلك ملدة سنة واحدة.
392 P

SAYSU SOLUTINS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
املقر االجت اعي : ام هاني 4، ع الة 
7 ، الشقة  ،طريق القن طرة، سال

إغالق تصف ة الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
املؤلخ بسال يوم 7  أبريل  222 تقرل 

ما يلي :

التصف ة النهائ ة للشركة.

تقرير  على  باإلج اع  املوافقة 

املصفي للشركة.

الس د  لل صفي  إبراء  إعطاء 

اح د ياسين املعقول.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   22 9 أغسطس   5 بتاليخ 

7624ر.
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WATER SUD
SARL D’AU

تعديالت قافوف ة
الواحد  املساهم  قرال  إثر  على 

ملساهم  أكتوار  222   25 بتاليخ 

ذات  شركة   WATER SUD شركة 

واحد،  ب ساهم  املحدودة  املسؤول ة 

دلهم    22.222 لأس الها  البالغ 
لقم  الس راء،  زفقة   : مقرها  والكائن 

8 ، منطقة اإلدالية، الع ون، تقرل :
لفع لأس ال الشركة من 22.222  

دلهم إلى 222.222.ر دلهم.

ليش ل  الشركة  النشاط  توس ع 

األنشطة التال ة :

آلي  سقي  امل اه،  معالجة  أع ال 

الصحي  الصرف  أع ال  لنافولات، 

الصرف  م اه  معالجة  ومحطة 

الصحي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   9 بتاليخ 

428ر/ 222.

394 P

VERDASUN
SARL

تعديالت قافوف ة
االستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

ذات  شركة   VERDASUN ملساهمي 

البالغ لأس الها  املسؤول ة املحدودة، 

ب :  مقرها  والكائن  دلهم    22.222

تجزئة الوكالة   بلوك لقم 222 شقة 
لقم ر، الع ون، تقرل :

لفع لأس ال الشركة من 22.222  

دلهم إلى 2.222.222 دلهم.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   9 بتاليخ 

2ر4ر/ 222.
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HIDAYAT
SARL

تعديالت قافوف ة
االستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

ذات  شركة   HIDAYAT ملساهمي 

البالغ لأس الها  املسؤول ة املحدودة، 

مقرها  والكائن  دلهم    22.222
املر�سى،  لقم  ر،  فك ك،  زفقة  ب : 

الع ون، تقرل :

لفع لأس ال الشركة من 22.222  

دلهم إلى 522.222 دلهم.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 

2 4ر/ 222.
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PILIA DISTRIBUTION
SARL D’AU

تعديالت قافوف ة
الواحد  املساهم  قرال  إثر  على 

بتاليخ 22 ف24اير 9 22 ملساهم شركة  

شركة   PILIA DISTRIBUTION

ب ساهم  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

  22.222 لأس الها  البالغ  واحد، 

القدس،  : زفقة  دلهم والكائن مقرها 

املر�سى، الع ون، تقرل :

لفع لأس ال الشركة من 22.222  

دلهم إلى 4.222.222 دلهم.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت   2222 أكتوار    6 بتاليخ 

.2222/2476

397 P
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 SUD TRANSPORT ET
TRAVAUX

SARL
تعديالت قافوف ة

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
 SUD TRANSPORT ملساهمي شركة
ET TRAVAUX شركة ذات املسؤول ة 
  22.222 البالغ لأس الها  املحدودة، 
شالع  ب :  مقرها  والكائن  دلهم 
ولي  حي  رر2،  لقم  الثاني،  الحسن 

العهد، الع ون، تقرل :
مج وع  وهي  حصة   522 تفويت 
ادابدا ش خ اح دوه  الس د  حصص 

لفائدة الس د مح د بال.
للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  واحد  ب ساهم 

املسؤول ة املحدودة.
لفع لأس ال الشركة من 22.222  

دلهم إلى 22.222.222 دلهم.
ليش ل  الشركة  نشاط  توس ع 

األنشطة التال ة :
العامة،  اإلفالة  وص افة  تطوير 
األسالك  أع ال  كهراائ ة،  معدات 
والهاتف ة،  الكهراائ ة  للشبكات 
والالفتات،  األفابيب  تص  م وص افة 
اإلمداد،  وأفابيب  الطرق  آثال  دلاسة 
وج  ع  النباتات  ج  ع  وإفتاج  زلاعة 
عام،  بشكل  الزلاع ة  املنتجات 
املسال،  تطوير  الغابات،  استغالل 
البدالء  مقاعد  وحفرة  الحدائق 
عتبات  ترك ب  أع ال  والغرس، 
في  الع ل  الجاف،  الحجر  في  الت2اب 
أع ال  الشتالت،  وترا ة  الزلاعة 
املساحات  وص افة  إفجاز  البستنة، 
والنباتات،  واإلمدادات،  الخضراء، 
البستنة،  وأدوات  والبذول،  والزهول، 
النبات ة،  الصحة  معالجة  ومنتجات 

والتص  م، ومب دات الحشرات.
تع ين الس د ادابدا ش خ اح دوه 
والس د مح د بال ك سي2ين للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  أكتوار  222   28 بتاليخ 

28رر/ 222.
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 TRANS-ABAYNOU
SARL

تعديالت قافوف ة
االستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
TRANS- شركة  ملساهمي 
املسؤول ة  ذات  شركة   ABAYNOU
  22.222 البالغ لأس الها  املحدودة، 
موالي  حي  ب :  مقرها  والكائن  دلهم 
لش د شطر الثاني بلوك ف، الع ون :
مج وع  وهي  حصة   522 تفويت 
حصص الس د مح دة عدي لفائدة 

الس د عبد السالم اداعلي.
للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

ب ساهم واحد.
ليش ل  الشركة  نشاط  توس ع 

األنشطة التال ة :
فقل البضائع لحساب الغي2، فقل 
النقل  الغي2،  عن  ف ابة  أشخاص 
البضائع،  لج  ع  والدولي  املحلي 

النقل امل24د املحلي والدولي ... الخ.
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الجديد : حي الوحدة 2 شالع ر2 ماي 

لقم 69 الع ون.
اداعلي  السالم  الس د عبد  تع ين 

ك سي2 وح د للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت  فوف 24  222  ر  بتاليخ 

86رر/ 222.
399 P

ECO-ABELNEGOCE 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيــس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم  7  يوف و  222، 
املحدودة  صائصها  املسؤول ة  ذات 

كالتالــــي :
.ECO-ABELNEGOCE  : التس  ة

الهدف االجت اعي  :
ج  ع التجالة ؛

واألشغال  البناء  اشغال  ج  ع 
العامة.

املقر االجت اعي : حي النس م بلوك 
B لقم 67ر الدلالكة أكادير.

 املدة : 99   سنة. 

دلهم    22.222  : الرأس ال 

اجت اع ة  222  حصة  إلى   مقس ة 

من فئة 22   دلهم للحصة الواحدة، 

منتسبة على التوالي إلى :

 الس د أبلواح العربي 752 حصة 

والس د ابواح ا الحسن 252 حصة.

الشركة  بتس ي2  يعهد   : التس ي2 

غي2  ملدة  العربي  أبلواح  الس د  إلى 

له  ف نسب  التوق ع  أما  محـددة، 

كذلك.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  بتاليخ  222-  -ر2  بأكادير 
لقم 27289 .                               

للخالصة و الب ان

عن املسي2ة
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 LAGUNA((ش8كة

  EMBALLAGE
ش م م.ش و

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

في  2/222 /4 ،  املؤلخ  التأسي�سي 

لشركة  األسا�سي  القافون  وضع  تم 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د ذات املواصفات التال ة :

 LAGUNA  : التس  ة 

.EMBALLAGE

: تصن ع ج  ع  الهدف االجت اعي 

أصناف وأشكال البالست ك.

 28 لقم  مكتب   : االجت اعي  املقر 

5 /رG كودية  أ  بلوك  الثاني  الطابق 

العب د طريق آسفي مراكش.

املدة االجت اع ة : 99 سنة ابتداء 
من تاليخ تسج لها في السجل التجالي 

عدا إذا تم الحل املسبق أو الت ديد.

من  يتكون   : االجت اعي  الرأس ال 

22.222  دلهم.

الس د  تع ين   : الشركة  تس ي2 

ك سي2  فولفكافك  م كاي ل  بومن 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

في السجل  التق  د  تم    : التق  د  
التجالي لل حك ة التجالية ب راكش 
لقم  تحت  بتاليخ  222/  /28 

. 29254
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  SOCIETE BRAMED(ش8كة
NEGOCE
SARL

السجل التجالي لقم 677  طاطا
بتاليخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2/29/222ر، 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

املواصفات التال ة :
  SOCIETE BRAMED  : التس  ة 

.NEGOCE  SARL
الهدف االجت اعي :

أشغال البناء ؛
فقل البضائع ؛
لوازم املكتب ؛

الع ل ات  ج  ع  عامة،  واصفة 
املتعلقة بشكل مباشر آو غي2 مباشر 

بأغراض الشركة.
تكزمي2ت  دوال    : االجت اعي  املقر 

طاطا.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
عدا  ما  التجالي  بالسجل  تسج لها 

الحل املسبق أو الت ديد.
   22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.
بوصرحان  تع ين  تم   : التس ي2  
مح د مسي2ا وح دا تأسيس ا للشركة 

ملدة غي2 محدودة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
بطاطا  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت  بتاليخ  222/  /28 

.  5/2 
402 P

 AFRICA SKATEBOARDING
DISTIBUTION

في العرفي  العقد  تسج ل   تاليخ 
22 سبت 24  222 أكادير والتي تح ل 

الخصائص التال ة :



((795 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

األنشطة   : االجت اعي  الهدف 
الرياض ة.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم    22

بين الشركاء على الشكل التالي :
الس د زكرياء نع م 452 حصة.
الس د مح د نع م 22  حصة.

 452 أمين  مح د  أفوال  الس د 
حصة.

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

السجل التجالي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 24  إلى  ر 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
9ر4 إقامة  : لقم  املقر االجت اعي 

االزدهال ع الة 8 بنسركاو أكادير.
التس ي2 : الس د مح د نع م.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
 2698  أكادير.
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 LOGOS LANGUAGE(ش8كة
CENTER

العنوان : مكتب لقم 6 الطابق ر 
ع الة برج السالم حي السالم أكادير

تأسيس
تحت  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ  مؤلخ  الشخ�سي  اإلمضاء 
املصادقة  ت ت  فوف 24  222،   2
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  على 

الخصائص التال ة :
 LOGOS  : القافوف ة  التس  ة 

LANGUAGE CENTER
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
لقم  مكتب   : االجت اعي  املقر 
حي  السالم  برج  ع الة  ر  الطابق   6

السالم أكادير.
الغرض االجت اعي : مركز للتكوين 
املست ر وتعلم اللغات األجنب ة، مركز 
والتحضي2  لل واكبة  املدل�سي  الدعم 
الطالب  وتوج ه  دعم  لالمتحافات، 
التدليس  بالخالج.  الدلاسة  إلت ام 

وتكنولوج ا  التقن ة  واملساعدة 
االستي2اد  العامة.  التجالة  العالمات. 

والتصدير.
املعامالت  ج  ع  عامة  واصفة 
واملبادالت التجالية التي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
22.222  دلهم كلها مدفوعة ومحرلة 
حصة    222 إلى  ومقس ة  بالكامل 
22  دلهم للحصة  اجت اع ة بق  ة 
والشريك  لل ساهم  وكلها  الواحدة 
الوح د الس د س  ث افدليو بريون.

التس ي2 : تم تع ين الس د س  ث 
للشركة  وح ا  مسي2ا  بريون  افدليو 

ملدة غي2 محدودة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجالي  السجل  في  الشركة  تسج ل 

باملحك ة املختصة.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

كل سنة.
األلااح  من   %5 تخصم   : األلااح 
والباقي  القافوني  االحت اط  لتأسيس 
الج ع ة  تصرف  تحت  يوضع 

الع وم ة للشركة.
بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاليخ 9 فوف 24  222، تحت 
بالسجل  واملسجلة   ، 27 88 الرقم 
التجالي التحل لي تحت لقم 49449.

للنشر والب ان
املسي2
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GRAUPES
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الوح د
لأس الها : 6722ر7  دلهم

لقم 2ر، ع الة مر ، شالع موالي 
عبد هللا ، أكادير

 تأسيس
املؤلخ  األساس  القافون  ب قت�سى 
تم  باكادير،  يوف و  222    22 ب 
املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها ك ا يلي : 

التس  ة » GRAUPES « : ش.م.م 
ذات الشريك الوح د. 
الهدف :  املطع ة.

2ر، ع الة  لقم   : االجت اعي  املقر 
مر ، شالع موالي عبد هللا ، أكادير.

دلهم  6.722ر7.    : الرأس ال 
ثالثون   و  و ستة  و سبع ائة  )مل ون 
إلى  مقس ة  دلهم(  وسبع ائة  ألف 
ألف  عشر  )سبعة  حصة  67ر7  
حصة(  وستون  سبعة  و  وثالث ائة 
في  كلها  للواحدة  دلهم    22 بق  ة 
حوزة الس د پي ت2و ت ليسكا الشريك 

الوح د.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسج ل بالسجل التجالي باستثناء 

حالة الت ديد أو الفسخ املسبق.
السنة املال ة :  من فاتح يناير إلى 

 ر  ديس 24 من كل سنة. 
پي ت2و  الس د  عين    : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  ت ليسكا 

محدودة .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24  فاتح  بتاليخ  بأكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 27242 .  
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FIDUCIAIRE AMIZA

DELTAPARAMEDICAL 
 SARL  

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
 ICE : 22299755222266ر -  RC

 ر494 :
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بأكادير 
بتاليخ 28 أكتوار   222 ، تم تأسيس 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

باملواصفات التال ة :
 : التس  ة 

.DELTAPARAMEDICAL
شبه  مواد  شراء  و  ب ع   : الهدف 

الطب ة.
شالع     2 لقم   : االجت اعي  املقر 

ميشل فن الخ ام 2 أكادير.
املدة : 99 سنة.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 
إلى  ر ديس 24.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

ب قدال 22  دلهم لكل  واحدة.

الس د  تع ين   : والتوق ع  التس ي2 

امعون  لش د ، ك سي2 وح د للشركة 

ملدة غي2 محدود ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الـــرقم  تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ 

57 27  ومسجلة بالسجل التجالي 

في ففس ال وم تحت الرقم  ر494.

406 P

STE   DIAMOND VIP
SARL AU

CONSTITUTION
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى   

والذي  أكادير  ب دينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  تم 

وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

م يزاتها كالتالي :                

 STE DIAMOND         :       اال سم

.VIP SARL AU

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وح د.

الرأس ال   : 22.222   دلهم موزع 

على الشكل التالي :

   22.222 مستول  نع  ة  الس دة 

دلهم 222  حصة.

الهدف: تصف ف الشعر والعناية 

بالجسم، تصف ف الشعر.

تجزئة  لقم  2  شقة   : العنوان 

فوفتي العل ا لقم 782 أكادير.

فاتح  من  لتبدأ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.

التس ي2 :  تسي2  الشركة من طرف 

الس دة نع  ة مستول. 

باملحك ة   القافوني  االيداع   تم  

في  22/222/    بأكادير  التجالية 

تحت   لقم  98274. 

406 P
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 STE  ELGFIFATE CASH
S.A.R.L

تأسيس الشركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب   

الشركة  تأسيس  تم   ،26/ 2/222 

ذات امل يزات التال ة :

 STE  : االجت اع ة  التس  ة 

.ELGFIFATE CASH  SARL

:  وكالة تحويل  الهدف االجت اعي 

األموال.

املقر االجت اعي : مركز الكف فات 

أوالد  عين شع ب  الكف فات  ج اعة 

تاي ة تالودافت.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم مجزأة إلى 222  حصة من فئة 

22  دلهم للحصة الواحدة.

الس د  تع ين  تم   : التس ي2 

ملدة                                  للشركة  ك سي2  مو�سى  الده نا 

غي2 محدودة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

تم اإليداع القافوني لدى مصلحة 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بــتاليخ  222/  /25  بتالودافت 

تحت لقم  2228.

407 P

مكتب حسابات شحودي
زفقة 7 بلوك   لقم 98 شالع املقاومة ايت 

ملول، 52 86، ايت ملول املغرب

 SOCIETE ESPACE TRANS

SUD
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي : كراج 
لقم 92  بتجزئة ادمين ايت ملول 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2472 افزكان

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
28 أكتوار  222، تم إعداد القافون 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها ب ختصر  االقتضاء 
 SOCIETE ESPACE TRANS SUD

.SARL AU
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص لحساب الغي2.
كراج   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم 92  بتجزئة ادمين ايت ملول.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
    22.222  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم مقسم كالتالي :
  .222  : الجبلي  سع د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222/  /29 تحت لقم 67ر2.
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 ETABLISSEMENT PRIVE
WINNOUN  

Société en nom collectif
Au Capital de  22.222,22 Dhs
 Adresse : AV MEHDI BEN
 TOMERT RUE  5 N° 2

GUELMIM
ICE : 2229422222 28ر 

تـــأسيــس شركة
بتاليخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،27/ 2/222 

التضامن بامل يزات التال ة :
الخاصة  املؤسسة   : التس  ة 

وينون  .
املقر االجت اعي : شالع املهدي بن 

تومرت زفقة 5  لقم 22 كل  م.
دلهم    22.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة    222 على  مقس ة 

22  دلهم.
السريعة،  الوجبات   : الهـــــــــــــــــدف 

ب ع وشراء معدات املطاعم.
الشــــــــــــــركاء :

حنان بنح�سي :  752 حصة.
الح ويل ج  لة : 252 حصة.

املسي2 القافوني :  حنان بنح�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24   2 بتاليخ  بكل  م   االبتدائي 

 222 تحت لقم 79ر / 222.
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  STE  FETRACONT(ش8كة
  SARL A.U 
إنشـــاء شركـــــة

بتاليخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة   تأسيس  تم   ، 5/ 2/222 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

امل يزات التال ة :
    STE FETRACONT  : التس  ة 

. SARL A.U
: الش خ عبداتي  املقر االجت اعي  

الزفقة  2 الرقم -8 – طافطان.   
دلهم    22.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة     222 على  مقس ة 

22  دلاهم.
الطعام و دمات  : تقديم  الهدف 

الت وين األ رى.
الشركاء : املخطال كازيزا  ، مغربي، 
مزداد بتاليخ   27/222/ 2، ب.ت.و 

.JF52462 لقم
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 24  في  ر  وتنتهي  يناير 

سنة.
حال ا  الشركة  تسي2   : التس ي2 
غي2  ملدة  كازيزا   املخطال  طرف  من 

محددة.
باملحك ة  تم   : السجل التجالي 
بتاليخ  بطافطان  االبتدائ ة 

 222/  /24  تحت لقم 7ر59.
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 SOCIETE D’OUTILLAGE 
 DISTRIBUTION DES

 EQUIPEMENT ET SERVICE
  SOUSS

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة من شريك واحد

في  املؤلخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   ،2 /29/222 
بالخصائص  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :

 SOCIETE  : االسم 

 D’OUTILLAGE DISTRIBUTION

 DES EQUIPEMENT ET SERVICE

.SOUSS

الهدف  : ب ع وشراء السلع، البناء 

وأع ال مختلفة.
  22.222  : الشركة  لأس ال 

دلهم.

التس ي2 : حسن قنشبولي.

تكاديرت  حي   : االجت اعي  املقر 

دلالكة أكادير.

املدة : 99 سنة.

للشركة  القافوني  اإليداع  تم 

تحت  بإفزكان  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
  222 /29/ 4 بتاليخ   2ر2ر    لقم   

السجل  في  الشركة  تسج ل  وتم 

التجالي تحت لقم  ر4882.

411 P

 STE(DE(TRAVAUX(PUBLICS

 DU NORD
SARL

ب قت�سى  عقد  عرفي  مؤلخ  يوم 

 2/222 /ر2، تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التال ة :

 STE DE TRAVAUX  : التس  ة 

.PUBLICS DU NORD  SARL

الهدف : أع ال متنوعة.
حي    44 لقم   24 بلوك    : املقر 

قصبة الطاهر ايت ملول . 

دلهم    22.222   : الرأس ال 

مقس ة كارتي :

  522  : بوسالم  حنان  الس دة 

حصة )22  دلهم للحصة(.

الس د اح د ازلوال : 522  حصة 

)22  دلهم للحصة(.

بوسالم  حنان  الس دة  التس ي2: 

والس د اح د ازلوال.

اإليداع القافوني وضع في املحك ة 

االبتدائ ة بافزكان يوم  222/  / 2 

تحت لقم 28ر2.

السجل التجالي :  24647.

412 P
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 AYOUB AAMARA TRANS 
SARL D’AU
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  ب وجب  عقد علفي     
املحدودة  ذات   املسؤول ة  شركة 

ٱملساهم الوح د وم يزاتها كالتالي :
 AYOUB AAMARA   : التس  ة 

TRANS ش.م.م.م.و.
وطن ا  البضائع  فقل    : الهدف   

ودول ا لحساب الغي2.
شالع   77 لقم   : االجت اعي  املقر 

عالل بن عبد هللا كل  م.
دلهم    22.222  : الرأس ال   
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم للحصة الواحدة. 
التس ي2 : تسي2 الشركة حال ا من 
غي2  ملدة  فض لي  أيوب  الس د  طرف 

محددة.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

كل سنة.
تق دها  تاليخ  من  99 سنة   : املدة 

بالسجل التجالي. 
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  القافوني 
بكل  م تحت لقم  85/222ر بتاليخ   

.24/  /222 
413 P

AZATRAD
S.A.R.L AU

تأسيس شركة 
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   ،222 / 2/  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة بشريك وح د ذات امل يزات 

التال ة :
.AZATRAD   : التس  ة

ذات  شركة    : القافوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

دله ا    22.222   : لأس الها 
موزعة على 222  حصة.

حي   652 لقم   : االجت اعي  املقر 
تدالت أفزا أكادير.

املدة :  99 سنة.

واملشولة  التكوين    : النشاط 
املساعدة   / والثقاف ة  اللغوية 
التواصل    / اللغوية  الت2ج ة  في 

والتنظ م.             
الشريك الوح د :  ماقع بوشرى. 
املسي2:  ماقع بوشرى.                 

املحك ة   : القافوني  اإليداع 
التجالية أكادير بتاليخ  222/  /24 

تحت لقم 6  27 .
السجل التجالي : لقم 49425.

414 P

CASA SLIVE
بتاليخ  املحرل  العقد  على  بناء 
بافزكان  واملسجل   25/ 2/222 
تأسيس  تم  بتاليخ   222/  /25 

شركة باملواصفات التال ة :
.CASA SLIVE : التس  ة

  22 لقم   : االجت اعي  العنوان 
الطابق االول ع الة 25 لياض الهدى  

الدشي2ة افزكان.
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
مقسم  دلهم،    22.222 في  الشركة 
دلهم    22 بق  ة  حصة    222 إلى 
الشكل  على  موزع  القافوف ة  للحصة 

التالي :          
   222  : لغش م  لحسن  الس د 

حصة.
التغل ف  مواد  بائع   : األهداف 
واكسيسوالات  مواد  ج  ع  وإفتاج 

التغل ف.
لحسن  الس د  يعت24   : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2  لغش م 

محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوق ع  التوق ع 

الوح د للس د لحسن لغش م.
املدة : 99 سنة.

بكتابة   القافوني  اإليداع  تم  
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بافزكان  يوم   222/  /28 تحت لقم  
46ر2 واملسجل بالسجل التجالي في  

ففس ال وم تحت لقم  24685.  
415 P

STE((D(-(CIRCLE
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
ب قت�سى عقد عرفي حرل في أكادير 
تأسيس  تم  بتاليخ  25/222/ 2 
لها  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

امل يزات التال ة :
 STE D - CIRCLE    – التس  ة 

ش.م.م.
االتصاالت  استشالات   : الهدف 

والتسويق.
بلوك   97 لقم   : االجت اعي  املقر   

حي الهدى الطابق الثاني بأكادير.
ام  ة  ل داوي  الس دة   : التس ي2 

ك سي2ة.
ك ساعد  امح د  اكناو  الس د 

مسي2.
لأس ال الشركة 22.222  دلهم. 
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بأكادير  التجالية  املحك ة 
428ر   لقم  تحت    5/ 2/222 

سجل تجالي لقم 75 49.
الخالصة لإلشهال 

416 P

STE ALTA DESIGN
SARL AU

ICE 2229 672ر22226ر
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤول ة 
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
شركة  تأسيس  تم   222 / 2/29
الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
 STE ALTA DESIGN  : التس  ة 

.SARL AU
زفقة   72 لقم   : اإلجت اعي  املقر 

268  تراست افزكان.
والحديد  األملن وم  فجالة   : الهدف 

و االفوكس.
  22222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.
التس ي2 : لحسن تخ ت

املدة : 99 سنة.
السنة املال ة : فاتح يناير حتى ر 

ديس 24.

بالتسج ل  الشركة  تسج ل  تم 
55ر2  لقم  تحت  بافزكان  التجالي 
السجل  لقم  فوف 24  222   9 بتاليخ 

التجالي ر2469.
417 P

STE AKWA AULAINE
SARL AU

تأسيس الشركة 
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتيزفيت 
وضع  تم  مالس  222    5 بتاليخ 
قافون أسا�سي لشركة ذات مسؤول ة 
الخصائص  تح ل  والتي  محدودة  

التال ة:
 STE AKWA AULAINE : التس  ة

 SARL AU
الهدف االجت اعي : ب ع عقاقي2  / 

مقاول في اع ال البناء املتنوعة.
لأس املال :

دلهم    22.222 مبلغ  في  حدد   
مقس ة إلى 222 حصة من فئة 22  

دلهم موزعة كالتالي:
  222 اده وش  هللا  عبد  الس د 

حصة من فئة 22  دلهم
تاليخ  من  ابتداءا  سنة   99 املدة : 

تاسيسها 
عين  دوال   : االجت اعي  املقر 

ابراه م اوصالح وجان تيزفيت 
املسي2   الس د عبد هللا اده وش 

ملدة غي2 محدودة.
بكتابة  تم  القافوني :  االيداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
في    85  / لقم 222   تحت  بتيزفيت 

.  8/25/222 
418 P

 AKMIX(TRANS((SARL
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تاسيس شركة ش  تم    5/27/222 

م م.
  sté AKMIX TRANS : التس  ة -

SARL
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حدد   : االجت اعي  الرأس ال   -
دلهم    22.222 في  الشركة  لأس ال 
مقسم إلى 222  سهم موزعة كالتالي :
 عبد الكريم اشباني 52% = 522 

سهم.
اح د اوالرايس %52 = 522 سهم
في  الشركة  ت الس   : األهداف   -
فقل  )املغرب(:  الوطني  الت2اب  ج  ع 
البناء  الغي2/  لحساب  املستخدمين 
واع ال مختلفة / توفي2 ال د العاملة. 
99 سنة  في  املدة  : حددت  املدة   -

ابتداء من تأسيسها
املرين ين  زفقة  االجت اعي:   املقر   -
ايت  اشتوكة  ب وكرى   2 الشالي  حي 

باها 
- التس ي2 :   عبد الكريم اشباني  و  

اح د اوالرايس
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -
االبتدائ ة   باملحك ة  الضبط 
بتاليخ     8 7 لقم  تحت   بافزكان 

  27/28/222 
419 P

 STE AIN TIZGUI SERVICE
 SARL

إنشاء شركة ذات مسؤول ة محدودة  
 STE AIN TIZGUI : اسم التجالي

.SERVICE SARL
العنوان : دوال ايت حدوا ج اعة 

اثنين اداي افزي تيزفيت.
 املهام :

وفضاء  املقهى  استغالل    ) 
س احي.

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول   )2
متنوعة.

  22.222   : الشركة  مال  لاس 
دلهم.

التس ي2 :
-  الس دة  ديجة ع الي مشالكة 

ومسي2ة للشركة
-  الس د مح د وفدود مشالك 

تم اإليداع القافون األسا�سي لدى 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تيزفيت بتاليخ    2/222 /29  تحت 
تحت  التجالي  والسجل     822 لقم  

لقم    52.
420 P

 SOCIETE AHMED

 ZAIMOUM
S.A.R.L A.U

 إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاليخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

 4/29/222  تم تأسيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة بامل يزات التال ة 

.AHMED ZAIMOUM : التس  ة 

القدس  املقر االجت اعي  : شالع 
لقم  5  طافطان

22.222 دلهم   : الرأس ال 

فئة  من  حصة    222 على  مقس ة 

22,22  دلهم.

أشغال  متعددة  أشغال   : الهدف  

البناء

زي وم  -اح د   : الشركاء 

باسا  2 /24/ 992 بتاليخ   املزداد  
زاك و الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 

حى  ب  حال ا  الساكن  و    JZ259ر

بولك اد تويزكي اسا. )222  حصة(

فاتح  من  :تبتدئ  املال ة  السنة 

كل  من  دجن24  في  ر  تنتهي  و  يناير 

سنة

من  حال ا  الشركة  تسي2  التس ي2: 

غي2  ملدة  زي وم  اح د  الس د  طرف 

محددة.

باملحك ة  تم   : السجل التجالي 

بتاليخ  بطافطان  االبتدائ ة 

ر /2 / 222 تحت لقم ر 59.

421 P

ACHRRAI AUTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 L 96 مقرها اإلجت اعي : محل لقم

حي الهدى – اكادير
لقم التق  د في السجل التجالي : 

49425

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤل ة  

الوح د–
 ACHRRAI الشركة     تس  ة 

: AUTO
 : بإيجاز  الشركة  غرض   -
مل كاف ك  ع ل  ولشة  - استغالل 
 2- والص افة.  واإلصالح  الس الات 
املعدف ة  الصفائح  وطالء  أع ال 

للس الات.
عنوان املقر االجت اعي : محل لقم 

L 96 حي الهدى – اكادير–
  22.222  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم، مقسم كالتالي–
  .222  : اشراي  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء –
شريك  اشراي  هللا  عبد  الس د 
اغالن  دوال  عنوافه  بالشركة  وح د 

امكراد الصويرة
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة
مسي2ا  اشراي  هللا  عبد  الس د 
عنوافه  محدودة  غي2  ملدة  للشركة 

دوال اغالن امكراد الصويرة
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة
 السنة املال ة : من فاتح يناير إلي 

 ر دجن24
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 49 27 
422 P

دو)أ)بالب))ش.ذ.م.م)
حرلااكادير  عرفي   عقد  ب قت�سى 
تأسيس  ثم  بتاليخ  29/222/ر  
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

و اص اتها كالتالي:
التس  ة :  دو أ بالا  ش.ذ.م.م 

املقر االجت اعي : متجر لقم  لقم 
ر42  شالع الر�سي ت ل ال اكادير                                    
 الهدف االجت اعي : مركز التج ل 
والتجهيزات  املواد  وا ع  اصت2اد   –

شبه ص دالف ة.

مبلغ   في  حدد   : الشركة  لأس ال 

    222 على  مقس ة  دلهم     22222

حصة من فئة 22  دلهم للواحدة. 

تس ي2 الشركة :  يتم تس ي2 الشركة 

من طرف الس د لمضان عبد الفتاح.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية                                        املحك ة  لدى  الضبط 

يوم    27 26 لقم  تحت  باكادير 

لقم  التجالي   222/  /24;السجل 

ر 494 - اكادير.             

423 P

  ATEX(TRANSPORT(SARL 

تـأسـيـس شــركة

بتاليخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 

القافون  وضع  تم    26/ 2/222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تح ل الخصائص التال ة:

 ATEX  : الـتـسـ  ـــــــــــــــة   -

TRANSPORT

ام  شالع    : االجـتـ اعــي   الـ ـقر   -

الدشي2ة    222 زفقة  لقم    املؤمنين 

الجهادية افزكان.

وتوزيع  فقل    : الـ ـوضـــــوع   -

مستحضرات  إفتاج  املنتجات، 

التج  ل ، التنظ ف والعطول، شراء 

وا ع البضائع.

- مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 

- لأس ـــال الشركـــة   : 22222 

 : طالق  اجكون   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر    -

مسي2

مساعد   : مح د  جدي  ايت   -

املسي2

القافوني  اإليداع  تم  لقد   -

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

2 ر2   لقم  تحت  افزكان  االبتدائ ة 

سجلها  لقم  بتاليخ: 222/  / 2 

التجالي هو :   2465 

424 P
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حسابات ادم م ش.م.م
6رر شالع املقاومة ايت ملول

الهاتف  25.28.242224 الفاكس 
25.28.2492 6

ANESM TRANS(ش8كة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة 
     ب وجب عقد عرفي محرل بتاليخ 
القافون  وضع  ثم  اكتوار 222   22
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤول ة بامل يزات التال ة :
 ANESM شركة   : التس  ة 

    TRANS
املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة 
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
مقس ة  دلهم    22.222 في  الشركة 
بق  ة  اجت اع ة  222 حصة  إلى 
ك ا  مقسم  و  للواحدة  دلاهم    22

يلي :
الس د ايت لحو عبد الرزاق ررر 
ابراه م  لحو  ايت  الس د  و  حصة 
4رر حصة و الس د ايت حجو حسن 

ررر حصة
مقر الشركة : كراج برقم رر25  
شالع ت فاوين دال  بن الش خ ج اعة 

الت س ة ايت ملول
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي2 
لحو  ايت  الس دان  عين  التس ي2: 
ابراه م  لحو  ايت  و  الرزاق  عبد 
ك سي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة.

ملزمة  الشركة   : التوق ع 
ايت  للس دين  املنفصلة  بالتوق عات 
لحو عبد الرزاق او ايت لحو ابراه م
 السنة املال ة: من  2 يناير إلى  ر 

ديس 24 
املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة
بكتابة  القافوني  اإليداع  ثم 
إلفزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
ر4ر2   لقم  تحت  يوم  222/  /25 

ولقم السجل التجالي  ر2468     
425 P

RAMAD IMMO SARL  
تأسيس شركة

I- بناء على عقد عرفي حرل بتزفيت 
بتاليخ  2    أكتوار  222 ، تم وضع 
محدودة  لشركة  األساس ة  القوافين 
املسؤول ة ، ذات الخصائص التال ة :
 : -RAMAD IMMO sarl  : التس  ة

- الهدف : 
- منعش عقالي

- مفاوض 
مكرل  لقم57   : االجت اعي  املقر   -

تجزئة النهضة  2 تزفيت .
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال   -
إلى  ، مقسم  22.222   دلهم  مبلغ   
222  حصة اجت اع ة ب 22  دلهم 

للحصة. 
من  الشركة  ستسي2   : التس ي2   -
و   ، لش د  مط ع   الس دان  طرف 

اع و أح د  ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة   القافوني  اإليداع  تم   -II
فوف24  ر2  يوم  بتيزفيت  االبتدائ ة 

 222 تحت عدد  825/222. 

426 P

RIAD OUMLIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

املحدودة  
التأسيس

 24 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 
افجاز  تم   ، بالع ون  شتن24  222  
محدودة  لشركة  األسا�سي  القافون 

املسؤول ة ذات الخاص ات التال ة :
التس  ة :   تأ ذ الشركة التس  ة 

التال ة : RIAD OUMLILش.م.م 
وا ع  الخدمات  محطة   : الغرض 
والديزل  والبنزين  والزيوت  الوقود 
وزيوت التشح م ومنتجات الس الات 
قصي2ة  واإلقامة  العامة  والتغذية 
وج  ع  ومقهى  ومطعم  املدى 

الخدمات ذات الصلة
لقم  العودة   حي  االجت اعي:  املقر 

 52 الع ون 
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
النهائي  سنة ابتداء من يوم تأسيسها 

باستثناء حالة الحل قبل األوان.

  : مبلغ  في  الشركة  مال  لأس  حدد 

22.222,22 دلهم )مائة ألف دلهم( 

فئة   من  حصة  إلى222   مقسم 

عند  بكاملها  محرلة  دلهم     22,22

االكتتاب وموزعة ك ا يلي:

- الس د بواشعاب الط ب  :  522  

حصة من فئة 22  دلهم 

 522  : زينب  بوشعاب  -الس دة 

حصة من فئة 22  دلهم

الط ب  بواشعاب  عين  التس ي2: 

مسي2ا  ملدة غي2 محدودة .                                           

االيداع  تم   : القافوني  -االيداع 
 القافوني باملحك ة االبتدائ ة بالع ون

لقم   تحت  أكتوار  222   ر   يوم 

95 ر
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97,  ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 25 28 2626 7ر Fax 25 28 22 8  55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE SEA LAND SERVICES

   SARL
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

والدي  في  6/29/222   املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤول ة محدودة م يزاتها كالتالي:                

 SEA LAND SERVICES  : اال سم -

 SARL STE

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة

- الرأس ال : 22.222.22   دلهم 

غ ال  قطع  تاجر    : الهدف   -

صناع ة 

- إصالح السفن،

 - االستي2اد

شالع  بلوك      : العنوان        -
229  لقم 72 الحي املح دي اكادير.

- السنة املال ة:       لتبدأ من فاتح 

يناير إلى  ر ديس 24 من كل سنة.

من  الشركة  تسي2     : التس ي2   -

 GHASSAN HARB الس د  طرف 

.BOUCHAIB OBAD والس د

باملحك ة   القافوني  اإليداع   تم   -
في  222/  /22  باكادير  التجالية 
السجل    27276 لقم    تحث   

التجالي لقم 79ر49 . 
428 P

STE NORFARM  SARLAU
ش8كة)فولنالم)ش.م.م

تأسيس شركة
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   29/26/222 

ذات امل يزات التال ة:
التس  ة :   شركة فولفالم ش.م.م
الهدف االجت اعي : الفالحة وترا ة 

املوا�سي   
العنوان : عند ف د بيست لقم  2 
إس اع ل  موالي  شالع  السعادة  حي 

زفقة بركان الع ون .
املدة:    99 سنة

22. 22.222  دلهم  الرأس ال:    
فئة  من  حصة    222 إلى  مقس ة 

22  دلهم.
فاتح  من  االجت اع ة:      السنة 

يناير إلى  ر دجن24 من كل سنة.
الس د  الشركة  يسي2  التس ي2:    

مه م حف ظ ملدة غي2 محدودة. 
اإليداع تم   : التجالي   السجل 
باملحك ة الضبط  بكتابة   القافوني 
 االبتدائ ة بالع ون بتاليخ  8/26/222 

تحت عدد  442  
429 P

MOUTIZ
  تأسيس شركة

I- بناء على عقد عرفي حرل بتزفيت 
2   أكتوار   222 ، تم وضع  بتاليخ 
محدودة  لشركة  األساس ة  القوافين 
الوح د،  الشريك  ذات  املسؤول ة 

ذات الخصائص التال ة :
 MOUTIZ :التس  ة - 

- الهدف : 
- منعش عقالي

- مفاوض 
  - املقر االجت اعي : لقم 59 مكرل 

تجزئة تك ات تزفيت.
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في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال   -

إلى  22.222   دلهم، مقسم  مبلغ    

222  حصة اجت اع ة ب 22  دلهم 

للحصة. 

من  الشركة  ستسي2  التس ي2:   -

طرف الس د مط ع لش د ،  ملدة غي2 

محدودة.

باملحك ة   القافوني  اإليداع  تم   -II

فوف24  ر2  يوم  بتيزفيت  االبتدائ ة 

 222 تحت عدد  826/222. 

430 P

ش8كة)MAJD CTD)ش.م.م
لأس الها :22.222,22    دلهم

مقرها االجت اعي  : تجزئة الوكالة  2 

بلوك  E لقم 22ر الع ون.

تأسيس شركة
محرل  عرفي  عقد  ب وجب   -   

تأسيس  تم   222 ./ 2/. 8 بتاليخ 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الخصائص التال ة:

التس  ة :MAJD CTDش.م.م

واالع ال  البناء  اشغال   : الهدف 

املختلفة

الوكالة  تجزئة    : االجت اعي  املقر 
 2 بلوك E لقم 22ر الع ون.

 : االجت اعي  املال  لأس 

  222 الى  مجزأ  دلهم    22.222,22

حصة من فئه 22  دلهم للحصة.

ايدبندير  الس د  تع ين   : التس ي2 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  مح د 

محدودة.

من  تبتدأ   : االجت اع ة  السنة 

في آ ر دجن24 من  يناير وتنتهي  فاتح 

كل سنة.

لهذا  القافوني  اإليداع  تم   -  2

لذى  الضبط  بكتابة  العقد 
للع ون  االبتدائ ة  املحك ة 

لقم  تحث   222 ./  /.24 بتاليخ 

بالسجل  والتسج ل   96/222رر 

التجالي بتاليخ 24./  /. 222 تحت 
لقم 8755ر

من اجل النسخة والب ان

431 P

بلش8كة)بملغ8ا ة)للتطهي2)

بلسائل)وٲشغال)بملاء)بلش8وب)

ش.ذ.م.م.ش.و
 STE MAROCAINE 

 D‘ASSAINISSEMENT ET

TRAVAUX D’EAU POTABLE

SMATEP  -S.A.R.L-A.U

ع الة 26 الشقة 22 إقامة  ل ج 

النخ ل حي فوفتي اكادير.

األسا�سي  القافون  ب قت�سى 

بتاليخ   2/222 /27  التأسي�سي 

السائل  للتطهي2  املغرا ة  لشركة 

وأشغال املاء الشروب ش.ذ.م.م ش.و

ت ت املصادقة على ما يلي :

الشركة   تس  ة    -   : التس  ة  

السائل  للتطهي2  املغرا ة  بالشركة 

وأشغال املاء الشروب ش.ذ.م.م.ش.و 

املقر  جعل    -  : الشركة  مقر 

التالي   بالعنوان  للشركة  االجت اعي 

إقامة  ل ج   22 الشقة   26 ع الة 

النخ ل حي فوفتي اكادير.

لأس ال الشركة:    

الشركة  لأس ال  تحديد  تم 

مقس ة  دلهم    522.222,22 في 

دلهم    22  ) حصة    ) 5222( إلى 

للحصة) وموزعة كارتي :

عادل          مح د  الس د  لوفي   -

5.222  حصة 522.222.     دلهم.

  أهداف الشركة:

السائل  تطهي2  قنوات  إفجاز   -

وقنوات املاء الشروب

الته ئة  وأشغال  البناء  أشغال 

الحضرية - الهند سه املدف ة وأشغال 

بناء الطرقات 

- التسي2 :

عادل    مح د  الخلوفي  الس د    -

مسي2 لشركة املغرا ة للتطهي2 السائل 

وأشغال املاء الشروب ش.ذ.م.م.ش.و  

ملدة غي2 محدودة

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

2 / 2/222 

اإل يداع القافوني : لقد ثم اإليداع 
لدى املحك ة التجالية  بٲكادير  بتاليخ 
  27  2 لقم  تحت     222 /  /4
والسجل التجالي تحت لقم  4942    
432 P

MAXIPAIN
بتاليخ   املحرل  العقد  على  بناء 
باكادير  املسجل  و   222/  /ر2 
شركة  تأسيس  تم  التاليخ,  ففس  في 

باملواصفات التال ة :
 MAXIPAIN :التس  ة

- العنوان االجت اعي :لقم ر2 زفقة 
تيتو القدس اكادير

ذات  شركة  القافوني:  الشكل   -
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.
لأس ال  حدد  الشركة:  لأس ال   -
دلهم،    22222,22 في  الشركة 
  22 بق  ة  حصة    222 إلى  مقسم 
على  موزع  القافوف ة  للحصة  دلهم 

الشكل التالي:          
عائشة                             تاتا  الس دة   -

222   حصة 
وإعداد  املخ4زة  األهداف:   -

الحلويات 
- التس ي2:تعت24 الس دة تاتا عائشة 

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.
بتوق ع  ملزمة  الشركة  التوق ع:   -

الس دة تاتا عائشة
- املدة: 99 سنة

بكتابة   القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  يوم   222/  /29   باكادير  
بالسجل  واملسجل     27 78 لقم  
لقم   تحت  ال وم  ففس  في   التجالي 

ر4944 .  
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 MOUHRIM CAR SARL  
تـأسـيـس شــركة
 RC : 8 97

بتاليخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم     8/ 2/222 
محدودة  لشركة  الـتأسي�سي 
املسؤول ة تح ل الخصائص التال ة:

 MOUHR IM •  الـتـسـ  ـــــــــــــــة   : 

 CAR SARL AU

• الشكل     :  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة من شريك واحد . • 
بدون  الس الات  تأجي2  الـ ـوضـــــوع: 

سائق.

املحل   : االجـتـ اعــي   الـ ـقر   •

التجالي لقم 22 ، الطابق II، قيسالية 

الدلدولي شالع ولي العهد تالودافت.

• مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
• لأس ـــال الشركـــة : 222.22 22  

دلهم    22 ب  حصة     222 دلهم، 

للحصة.

مح د  الس د:   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر   •

محريم.

• لقد تم اإليداع القافوني للسجل 

االبتدائ ة  املحكة  لدى  التجالي 

الت2ت بي    الرقم  تحت  بتالودافت 
989  بتاليخ :    222/  / 2   لقم 

سجلها التجالي هو: 97 8 .                                                  

434 P

STE KHIFI AGRI(ش8كة
  SARL AU

تأسيس شركة م م 

في  مؤلخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم    27/ 2/222 

محدودة املسؤول ة ذات شريك وح د 

تح ل الخصائص التال ة :

-  التس  ة : تح ل الشركة اسم 

STE KHIFI AGRI SARL AU
تحدد   : الشركة  لأس ال   2-
لأس ال الشركة في مبلغ 22222.22   

222  حصة بق  ة  الى  دلهم مقسم 

كل ة  م لوكة  حصة  لكل  دلهم    22

بوح  د  الس د  الوح د  للشريك 

الوطن ة  البطاقة  لقم  براه م 

JH44رر

دلايد  دول   : االجت اعي  املقر  -ر 

س دي ب بي اشتوكة ايت باها .

-4 الهدف االجت اعي : االستغالل 

واملنتجات  املواد  الزلاعي-ب ع 

الزلاع ة- استي2اد و التصدير.  
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-5  التس ي2: تحدد تس ي2 الشركة 
من طرف الس د بوح  د براه م  لقم 

 JH44البطاقة الوطن ة رر
القافوني  امللف  ايداع  تم   6-
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  للشركة 
بتاليخ  رر22  لقم  تحت  الفزكان 
التجالي  السجل  لقم   22/ 2/222 

.24557
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LADY DA PRIME SARL AU
تـأسـيـس شــركة
RC : 82  

بتاليخ  عرفي   عقد  ب قت�سى   
القافون  وضع  تم    29/ 2/222 
محدودة  لشركة  الـتأسي�سي 
املسؤول ة تح ل الخصائص التال ة:
  LADY DA - الـتـسـ  ـــــــــــــــة   : 

PRIME SARL AU
 الشكل  :   شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة من شريك واحد .  - 
الـ ـوضـــــوع  : استي2اد وتصدير الفواكه 
النقل   / والح ض ات  والخضروات 
لصالح  للبضائع  والدولي  الوطني 
الغي2 / استي2اد وتصدير ج  ع أفواع 

الفواكه.
- الـ ـقر االجـتـ اعــي : محل بامللك 
حي  اولعربي«  ملين  »دال  املسمى 

الشرالدة أوالد تاي ة.
- مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

- لأس ـــال الشركـــة : 222.22 22  
دلهم    22 ب  حصة     222 دلهم، 

للحصة.
مو�سى  الس د:   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر   -

يح اوي.
- لقد تم اإليداع القافوني للسجل 
االبتدائ ة  املحكة  لدى  التجالي 
الت2ت بي    الرقم  تحت  بتالودافت 
2222 بتاليخ :    222/  /24   لقم 

سجلها التجالي هو:   82 .
436 P

 HIDAYA TRAD(ش8كة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
في   املؤلخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   ،26/ 2/222 
بالخصائص  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 

.HIDAYA TRAD  : التس  ة

الهدف : أشغال متنوعة.

   22.222  : املج وعة  لأس ال 

دلهم.

املسي2 : عبد الرح ان سبابو.

املقر االجت اعي : 228 شالع الفتح 

حي الجديد طافطان.

املدة :  99 سنة.

لل ج وعة  القافوني  االيداع  تم 

باملحك ة    التجالي  بالسجل 

بطافطان تحت لقم ر592.
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 HMI(S SERVICES

 SARL 

تـأسـيـس شــركة 

RC : 49445

بتاليخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 

القافون  وضع  تم   2/29/222ر، 

محدودة   لشركة  الـتأسي�سي 

املسؤول ة تح ل الخصائص التال ة :

  HMI2S SERVICES :   الـتـسـ  ـــــــــــــــة

.SARL AU

املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة من شريك واحد.

الـ ـوضـــــوع : فقل االفراد.

لقم  مكتب   : االجـتـ اعــي  الـ ـقر 

ت كوين    4 زفقة  العرب  دوال   ،76

اكادير.

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

  22.222  : الشركـــة      لأس ـــال 

دلهم    22 ب  حصة    222 دلهم،  

للحصة.

التس ي2 : الس د عصام هاشمي.

للسجل  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بأكادير تحت الرقم الت2ت بي    8 27  

بتاليخ    222/  /29   لقم سجلها 

التجالي هو 49445.

438 P

شــ8كة)بلش8كاء)بألذك اء)

لإلستث ال)
ش.م.م

 SOCIETE SMART PARTNERS 

 INVEST sarl

لأس مالها 22.222  دلهم

املقر االجت اعي: بلوك 22 زفقة 

5 2  لقم 6  شقة 27 الطابق 

الثالث حي املح دي أݣادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  سبت 24  222،   28 بتاليخ 

لشركة  األسا�سي  القافون  إحداث 

طرف  من  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

املوقعين للعقد ،  صائصها كالتالي :

التس  ة : شركة الشركاء األذك اء 

لإلستث ال.

زفقة   22 بلوك   : االجت اعي  املقر 

الطابق   27 شقة    6 لقم    2 5

الثالث حي املح دي أݣادير. 

الهدف االجت اعي :

 PROMOTEUR عقالي.  منعش 

.IMMOBILIER

البناء.  أو  العامة  األشغال 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

*CONSTRUCTION

 IMPORT ET إستي2اد وتصدير.   

EXPORT

في:  حدد  الشركة  مال  لأس 

ألف  إلى  مقسم  دلهم    22.222

للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة ي لكها كل من :

 522  : ابراه م  بن  هشام  الس د 

حصة.

 522  : ابراه م  بن  مح د  الس د 

حصة.

بن  هشام  الس د  عين  التس ي2: 

ابراه م  بن  مح د  والس د  ابراه م 

مسي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاليخ  بأڭادير  التجالية  املحك ة 

  /22/  222 تحت لقم  27285 .

 السجل التجالي : 85ر49.
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  STE TAQCHORT TRANS
SARL 

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤول ة

ICE. 222947 62222 ر

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 

شركة  تأسيس  تم   ،25/ 2/222 

الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 

 STE TAQCHORT  : التس  ة 

.TRANS   Sarl

زفقة  العرب  االجت اعي:دوال  املقر 
4  لقم 76 تكوين أكادير .

الهدف : فقل املستخدمين.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.

التس ي2: سع د واسو.

املدة : 99 سنة.

السنة املال ة :  فاتح يناير حتى  ر 

ديس 24.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

التجالي بأكادير  تحت لقم 4  27    

بتاليخ  222/  /24.
 لقم السجل التجالي ر4942.

440 P

حسابات ادم م ش.م.م
6رر شالع املقاومة ايت ملول

الهاتف 25.28.242224 الفاكس 

25.28.2492 6

 SUD GLOBAL(ش8كة

NEGOCE
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة 
بتاليخ   محرل  عرفي  عقد  ب وجب 
القافون  وضع  تم  فوف 24  222،   4

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤول ة بامل يزات التال ة :
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 SUD GLOBAL التس  ة : شركة 
 .NEGOCE

املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
مقس ة  دلهم    22.222 في  الشركة 
بق  ة  اجت اع ة  حصة    222 إلى 
ومقس ة  للواحدة  دلاهم    22
ك ا يلي : الس دة بوهدى نع  ة 522 
املج د  عبد  بوهدى  والس د  حصة 

522 حصة.
مقر الشركة : الطابق السفلي لقم 
السو�سي  املختال  شالع   4 بلوك   48

ايت املول.
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي2. 
بوهدى  الس دة  ع نت  التس ي2: 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2ة  نع  ة 

محدودة.
ملزمة  الشركة   : التوق ع 
بالتوق عات املنفصلة للس د بوهدى 
عبد املج د أو الس دة بوهدى نع  ة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

 ر ديس 24. 
املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
إلفزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
ر6ر2  لقم  تحت  يوم  222/  /29 

ولقم السجل التجالي 24699.
441 P

 STEPS CONSULTING(ش8كة
 FINANCE

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

في   املؤلخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   ، 5/26/222 
بالخصائص  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
 STEPS  : االتس  ة 

.CONSULTING FINANCE
الهدف : مساعدة قافوف ة وجبائ ة 

ومحاسبات ة.
   22.222  : املج وعة   لأس ال 

دلهم.

املسي2: الحسن ادالقا�سي.
املقر االجت اعي : ع الة ت كنواول 
  مكتب A228 بلوكA   فوفتي اكادير.

املدة :  99 سنة.
لل ج وعة  القافوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجالي باملحك ة  التجالية 
بتاليخ    26498 لقم  تحت  بأكادير 

. 7/29/222 
442 P

Sté  SPA SAVANOR
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة 
عرفي   عقد  ملقتض ات  طبقا 
بأكادير،  أكتوار  222   26 في  مؤلخ 
ر5 الطابق الرابع صاالت  املكتب لقم 
 522 بنع اني   حسن  شالع  املأموف ة 
حي الدا لة اكادير، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د ذات املواصفات التال ة :
SPASAVANOR   : التس  ة 

ش.م.مش.و.
ر5 الطابق  : لقم  املقر االجت اعي 
حسن  شالع  املأموف ة  صاالت  الرابع 

بنع اني 522 حي الدا لة أكادير.
مدة الصالح ة : 99 سنة.

في  حدد   : االجت اعي  املال  لأس 
  222 على  موزع  دلهم    22.222
للحصة  دلهم    22 فئة  من  حصة 

لفائدة :
  222  : سافاه  بي2يسك  الس د 

حصة، 22.222  دلهم.
كل  تع ين  يتم   : الشركة  إدالة 
محددة  غي2  ملدة  الشركة  مدير  من 

الس دة فولة كريم. 
صالوفات  تشغ ل   : املوضوع 
والسبا  والتصف ف  التج  ل 

والح امات.
فاتح  من  تبتدئ   : السنةاملال ة 

يناير الى  ر ديس 24 من كل سنة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بأكادير،  التجالية  باملحك ة  الضبط 
الرقم  تحت  فوف24  222   8 بتاليخ 
تحت  التجالي  واالسجل    27 5 

لقم 49427.  
443 P

STE TCK IMMO
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤول ة
ICE : 2229422228ر75ر 

 ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ  
شركة  تأسيس  تم   ،26/ 2/222 
الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 
  STE TCK IMMO  : التس  ة 

.Sarl
س دي  شالع   : االجت اعي  املقر 
محند زفقة النهضة لقم 2ر66 ت س ة 

ايت ملول.
الهدف : منعش عقالي.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم.

التس ي2 : ع ر طلبي.
املدة : 99 سنة.

السنة املال ة :  فاتح يناير حتى  ر 
ديس 24.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
54ر2  لقم  تحت  بافزكان  التجالي 

بتاليخ  222/  /29.
لقم السجل التجالي  2469.

444 P

شــ8كة)بلتجالة)و)بلتسويق)
بلفالحي)ش.م.م

 SOCIETE TRADE AND
MARKETING AGRICOLE sarl

لأس مالها 522.222.  دلهم
املقر االجت اعي: لقم     تجزئة 
اإل الص ب وكرى شتوكة آيت باها
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   - 
تم   ، م  أكتوار  222   27 بتاليخ 
لشركة  األسا�سي  القافون  إحداث 
طرف  من  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
املوقعين للعقد،  صائصها كالتالي :

و  التجالة  »شركة   : التس  ة   -
 STE TRADE  « الفالحي  التسويق 

AND MARKETING AGRICOLE
- املقر االجت اعي : لقم     تجزئة 

اإل الص ب وكرى شتوكة آيت باها.

- الهدف االجت اعي :

وتصدير                                                                                   إستي2اد 

IMPORT-EXPORT

الفالح ة                                      ارالت  وشراء  ب ع 

 MARCHA ND DE MACHINES

AGRICOLES

كل  وتوزيع  تسويق  إستي2اد، 

األدوات و املنتجات الفالح ة. 

 I M P O R T A T I O N ,

 COMERCIALISATION ET

 DISTRIBUTION DE TOUT

 MATERIEL ET FOURNITURES

AGRICOLES
 : في  حدد  الشركة  مال  لأس   -

إلى  مقسم  دلهم    .522.222,22

فئة  من  حصة  ألف  عشر    سة 

ي لكها  الواحدة  للحصة  دلهم    22

كل من :

  2522 فض لي  الس دعزيز 

حصة.

 4522 سال ف  حنان  الس دة 

حصة.

عزيز  الس د  عين   : التس ي2   -

سال ف  حنان  الس دة  و  فض لي 

مسي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.

- السنة املال ة : من فاتح يناير إلى 

 ر ديس 24.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد   2-

بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة  املحك ة 

ر229   : لقم  تحت  م   222  / 2/29

- السجل التجالي :  ر246.

445 P

 TRAVAUX(PLOMBERIE

 ELECTRICITE FROID

 NEGOCE GENERALE

 TPEFNG  SARL AU
 تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة

في  املؤلخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم    2 / 2/222 

بالخصائص  محدودة     املسؤول ة  

التال ة :



ر82)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

 TRAVAUX  : التس  ة 

 PLOMBERIE ELECTRICITE

 FROID NEGOCE GENERALE

TPEFNG  SARL AU

املتنوعة،  األع ال  شركة  الهدف. 

الت2ك بات  أع ال  السباكة،  أع ال 

وترك ب  وا ع  شراء  الكهراائ ة، 

األلواح الش س ة
لأس ال املج وعة  :    22222.22   

دلهم

املسي2: مصطفى بوتزلت

 2 الرمل  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
لقم  6 تراست افزكان

املدة :  99 سنة

باملحك ة    القافوني  االيداع  تم 

اإلبتدائ ة إفزكان  تحت لقم  24649   

بتاليخ    222/  / 2      

446 P

   HAMIDI  POISSON
تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد

HAMIDI  POISSON    .م.م.لشريك 

واحد

بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تم  بالع ون،  سجل   26/ 2/222 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤول ة 

بامل يزات التال ة:

  HAMIDI«  : التس  ة   •

لشريك  شركة.م.م.   »  POISSON

واحد.

دلهم    22222.22 الرأس ال:.   •

مقسم إلى 222   حصة من فئة 22  

دلهم لفائدةالس د ح  دي الحسين.
زفقة   : االجت اعي  املقر   •

مراكش لقم 6ر مكرل شقة   املر�سى 

الع ون.

• املدة : 99 سنة.

• الهدف االجت اعي : 

• تجالةاالس اك.

• اصالح االالت الصناع ة.

•  التس ي2: عهد إلى الس د ح  دي 

الحسين.

القافوني   اإليداع  تم   : اإليداع    
بتاليخ  بالع ون  باملحك ةاالبتدائ ة 

 222/  /22 تحت لقم 66رر.
447 P

 WAZAR TRANS SARL
إنشاء شركة ذات مسؤول ة محدودة  
 WAZAR TRANS اسم التجالي

 SARL
العنوان : - بلوك ه ر لقم 2 2 

الدا لة أكادير
 املهام :    النقل البضائع للغي2 - 2 

اشغال البناء واع ال متنوعة. 
  22.222   : الشركة  مال  لاس 

دلهم
التس ي2 :  -  الس د الحسن ع راني 

مشالك و مسي2 للشركة
لعب دي  عبداللط ف  الس د    -

مشالك   
تم اإليداع القافون األسا�سي لدى 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بتاليخ    222/  /24  تحت  اكادير 
التجالي  والسجل      27 22 لقم  

تحت لقم    494 
 448 P

 STE TEHYA HOUSE SARL
AU

تأسيس شركة
محرل  عرفي  عقد  ب وجب   -   
تأسيس  تم   2 /29/2 22 بتاليخ 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات امل يزات التال ة :
 »  TEHYA HOUSE  « التس  ة   -
ش.م.م ذات شريك واحد.                                   
منتجات  تصدير  الهدف:    

التج  ل
- املقر االجت اعي :  شقة ر2 ع الة 
املح دي  حي  اسالن   28 اش  ج    85

أكادير.
- لأس املال االجت اعي  :  22.222  
,22  دلهم مجزأ إلى  222 حصة من 
الواحدة  للحصة  دلهم    22 فئة 

ترجع كلها للس دة سك نة بوقريش.

الس دة  الشركة  يسي2  التس ي2:   -

اإلمضاء  وتخويلها  بوقريش  سك نة 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.

تبتدئ   : االجت اع ة   السنة   -

يناير  فاتح  من  االجت اع ة  السنة 

وتنتهي في آ ر دجن24 من كل سنة.

لهذا  القافوني  اإليداع  وتم   -  2

ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

لقم  تحت  بأكادير  التجالية  املحك ة 

لقم  التجالي  السجل  و     2729 

 9ر49 بتاليخ   /ر2/ 222.
من اجل النسخة والب ان

449 P

 SOCIETE  MODERN

TOUCH LIFE

 Société  à responsabilité limitée

 Au capital de   22.222 ,22

.Dirhams

 Siege social : AV ERRABIAA 

DOUNIA 2 OULED TEIMA

في  املؤلخ   للعقد  طبقت 

الخصائص  يح ل   2 /29/222 

التال ة :

 STE MODERN : االسم القافوني

TOUCH LIFE SARL

TRAVAUX DIVERS –- : الهدف

        IMPORT EXPORT

الس د  تع ين  تم   : التس ي2   

للشركة  مسي2ا   عبداالله  املشكين 

الجل غي2 مسمى

املدة 99 سنة

االيداع  تم  القافوني    االيداع    

االبتدائ ة  املحك ة  في  القافوني 

بتالودافت 

السجل  تحت   2226 لقم  تحت    

التجالي لقم  825 

450 P

 SOCIETE  ESPACE FUTURE

  ETUDE ENGINEERING
 Société  à responsabilité limitée

 Au capital de   22.222 ,22

.Dirhams

 Siege social : AV ERRABIAA 

DOUNIA 2 OULED TEIMA

في  املؤلخ  للعقد  طبقا 

الخصائص  يح ل   24/29/222 

التال ة :

 STE ESPACE  : القافوني  االسم 

  FUTURE ETUDE ENGINEERING

                     SARL

 BUREAU D’ETUDE  : الهدف 

    – -TRAVAUX DIVERS

ايت  الس د  تع ين  تم   : التس ي2 

الس د ع رمسي2ا للشركة    

الجل غي2 مسمى

املدة 99 سنة

االيداع  تم  القافوني    االيداع    

االبتداى ة  املحك ة  في  القافوني 

تحت   22 8 لقم  تحت  بتالودافت 

السجل التجالي لقم  ر82 

451 P

  TRANS ORO PSG SARL
 اإلشهال القافوني

العام   قرال  حسب محضر ج ع 

 TRANS ORO PSG شركاء   الشركة

SARL   بتاليخ  2/28 / 222 قرل ما 

يلي

 - مقر الشركة:   حي املسي2ة بلوك 

ا لقم 49  دلالكة اكادير. 
- لأس املال حدد في 22.222,22 : 

من  222  حصة  إلى  مقسومة  دلهم 

وموزعة  الواحدة  دلهم    22 فئة 

كتالي: 
 522 ABID ABDERRAHMANE

حصة.

ABID AHMED 522 حصة 

الشركة:  أهداف  من  املوضوع:   -

والدولي  الوطني  على  البضائع  فقل    

لحساب الغي2.



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((822

- التس ي2: قرل قرال شركاء أن شركة 
سيسرها   TRANS ORO PSGSARL
ABID ABDERRAHMANE الس د 

ملدة غي2 محدودة.
القافوني  اإليداع  تم  اإليداع:   -
لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ  
  27 22 لقم  ر2/  / 222تحت 

السجل التجالي لقم 97ر49 
452 P

 CONDFORT(&(EXPRESSE
TRANSPORT SARL AU
- حسب قرل الشريك الوح د 

اكي  حي    8 لقم  الشركة:  مقر   -
 CONDFORT & لشركة    واكي 
 EXPRESSE TRANSPORT SARL
لأس الها  بتاليخ  2.222 .8    AU
يلي:الدشي2ة  ما  دلهم    22.222,22

الجهادية. 
- لأس املال حدد في 22.222,22 : 
من  222  حصة  إلى  مقسومة  دلهم 
وموزعة  الواحدة  22 دلهم  فئة   

YAHYA SOUFIANE :كتالي
الشركة:  أهداف  من  املوضوع:   -
  – فقل املستخدمين لحساب الغي2. 
الشريك  قرل  حسب  التس ي2:   -
 CONDFORT & لشركة  الوح د 
 EXPRESSE TRANSPORT SARL
    YAHYA الس د  سيسي2ها  أنها   AU

SOUFIANE ملدة غي2 محددة.
القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -
بإفزكان  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 
لقم    تحت   222 /  /24 بتاليخ 
28ر2 السجل التجالي لقم 24669 
453 P

 ESPACE FABRIQUANT
-PIECES DE RECHANGE

 S.A.R.L
بإلشهال)بلقافوني

الوح د    الشريك  قرال  حسب   -
 ESPACE FABRIQUANT لشركة   
PIECES DE RECHANGE-S.A.R.L-
AU-بتاليخ  2/22 / 222قرل ما يلي:

إقامة  - مقر الشركة:  شقة     

 ل ج النخ ل   فوفتي اكادير. 
- لأس املال حدد في 22.222,22 : 

من  222  حصة  إلى  مقسومة  دلهم 

وموزعة  الواحدة  22 دلهم  فئة   

كتالي: 

BAADI REDA 222  حصة 
الشركة:  أهداف  من  املوضوع:   -

 -2 الغ ال  قطع  وتسويق  تصن ع    

است2اد و تصدير.

الوح د  الشريك  قرل  التس ي2:   -

 ESPACE FABRIQUANT شركة  أن 

PIECES DE RECHANGE-S.A.R.L-

 BAADI الس د  سيسرها     --AU

REDA ملدة غي2 محدودة.

القافوني  اإليداع  تم  اإليداع:   -

لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ  

لقم  2 27   ر2/  / 222تحت 

السجل التجالي لقم 95ر49. 

454 P

سوت8بلوك
شركة محدود املسؤول ة

إنشاء شركة محدودة املسؤول ة
يوم  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ت ت  بأكادير،  أكتوار  222  فاتح 

ص اغة القافون األسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د بالخصائص التال ة :

اسم  تح ل  الشركة   : التس  ة 

محدودة  شركة  »سوترالوك« 

املسؤول ة.

الغرض االجت اعي : النقل الوطني 

والدولي للبضائع لحساب الغي2.
املقر االجت اعي : زفقة الفرات لقم 

 2 بوالكان أكادير.

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 

  222 إلى  مقسم  دلهم    22.222

دلهم    22 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

للحصة الواحدة موزعة كالتالي :
لش د الصالحي 722 حصة.

هشام الصالحي 52  حصة.

مح د الصالحي 52  حصة.

التس ي2 : الشركة مسي2ة من طرف 
لش د الصالحي ملدة غي2 محدودة.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24 من 

كل سنة.
اإليداع القافوني : تم لدى املحك ة 
أكتوار   22 بتاليخ  بأكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 4 269 .
السجل  في  سجلت  الشركة 
التجالي في املحك ة التجالية بأكادير 
لقم  تحت  أكتوار  222   22 بتاليخ 

7ر492.
مقتطف مخصص لإلشهال

املسي2

455 P

CASALIDA 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
في   املؤلخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   222 /  /2 
بالخصائص  محدودة  املسؤول ة 

التال ة :  
االسم : كاسال دا
الهدف :   مطعم 

2ر   222  : املج وعة   لأس ال 
دلهم. 

التس ي2   : سلمى شوقي2ي
   27 الزفقة  االجت اعي:  املقر 
لقم 29 مكرل 8  الدشي2ة الجهادية 

املدة :  99 سنة
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
لقم75ر2     تحت  بافزكان  األبتدائ ة 

بتاليخ 29/  / 222
456 P

   ZONE ELECTRIC
شركة زون الكت2يك  /  ش.م.م

برأس ال قدله : 22.222.22  دلهم
لقم 24   شالع جدة حي الشالي 
ب وكرى اشتوكة ايت باها  

الج ع  محضر  ب قت�سى 
 : بتاليخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  ت ت   ،   5/29/222 

باإلج اع على املقت2حات ارت ة :

- حل الشركة.

لش د   العرف  الس د  تع ين   -

مصفي الشركة .

- صالح ات .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  ثم 

 : بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة  

 : لقم  عدد  تحت    29/  /222 

 77/222ر2
مقتطف قصد االشهال

457 P

            SOFIA  PRIMEUR  
املحرل العرفي  العقد   ب قت�سى  

قرل  بتاليخ  2/222 /22 

 SOFIA لشركة    , الوح د  الشريك 

مسؤول ة  ذات  شركة    PRIMEUR

لأس الها  وح د  بشريك  محدودة 

22.222.22 دلهم و الكائن  مقرها : 

بلوك   رر  زفقة لقم  توامة  توطين حي 

ب  لقم 7  ب وكرى ,

من  ذلك  و  للشركة  املبكر  الحل   

تاليخه و بالتالي تصف تها وديا.

  ك ا عين الشريك الوح د الس د 

لغش م لحسن   مصف ا للشركة.

  حدد مقر التصف ة في  العنوان: 

حي توامة زفقة لقم رر بلوك  ب  لقم 

الوثائق  ج  ع  ترسل  ب وكرى    7

والكتابات املتعلقة بالتصف ة.

كتابة   لدى  القافوني  اإليداع  تم   

الضبط  باملحك ة االبتدائ ة بافزكان  

لقم  تحت  بتاليخ  222/  /24 

29ر2 

458 P

 STE JINANE TRANS  SARL

AU
-     بـ ـوجـب محضر  قرال الشريك 

بـتـاليـخ    ر/2 / 222تقرل  الوح د 

ما يلي :

 حل مسبق للشركة.

 تع ين الس د مح د بوعة مصف ا 

للشركة و تحديد مقر الشركة ك قر 

للتصف ة.
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القافوني  اإليداع  تم  وقد   2   -
املحك ة  ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 
  27 87 لقم  تحت  اكادير  التجالية 

بتاليخ  222/  /29.
من اجل النسخة والب ان 

460 P

ٳسالن)ب8سطص ون)
ISLANE PRESTATIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ    -

 2/222 / 2 قرل الشركاء مايلي
-   التصف ة املسبقة للشركة

 - تع ين الس د الوس  ني سوف ان 
مصف ا للشركة

 -   تحديد املحل املتواجد ببلوك 
االقتصادية  املنازل  لقم    2 ر 

اكادير مقرالتصف ة
-2 وقد تم اإليداع القافوني بكتابة 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ    68ر2  لقم  تحت  بافزكان 

 222 /  /29
للخالصة و الب ان

عن املصفي

461 P

 MAASSERA ZOYOUT
SOUSS
 SARL AU

معصرة زيوت سوس ش.م.م.ش.و
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
الوح د  الشريك  قرل   2 / 2/222 

مايلي :
-  التصف ة املسبقة للشركة

العربي  بركات  الس د  تع ين   -
مصف ا للشركة

 -  تحديد طريق با ي2, دوال دلايد, 
ايت  اشتوكة  ب بي,  س دي  ج اعة 

باها, مقر التصف ة
 -2 وقد تم اإليداع القافوني بكتابة 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ 69ر2  لقم  تحت   بافزكان 

  /222 / 29
للخالصة والب ان عن املصفي                         

462 P

KHAYRAT TIZNIT

 تصف ة الشركة

بتاليخ  مداوالت  على  بناء   -

شركاء       قرل  أكتوار  222،   2 

 , ش.م.م   »KHAYRAT TIZNIT»

لأس الها 22222.22  دلهم ،ومقرها 

حي  مراكش  شالع   9 لقم  االجت اعي 

أفراك تيزفيت ، مايلي :

تقرير  على  املصادقة  ت ت   -

املصفي.

الس د  املصفي،  ت24ئة  تم  ك ا   -

العكي2 الحسين .

 -II  تم اإليداع باملحك ة االبتدائ ة 

24  فوف24  222،  تحت  بتيزفيت يوم 

عدد  222/  8.

463 P

ش8كة)))MIGI)ش.م.م

سجلها التجالي لقم ر52 

إغالق تصف ة الشركة

الج اعي  القرال  ب قت�سى   . 

استثنائي  عام  ج ع  ب ثابة  املعت24 

شركاء  قرل  بتاليخ  2/29/222ر 

لأس الها   ش.م.م   MIGI شركة 

برقم      الكائنة  دلهم،    5.222

لقم  بتالودافت,  الشريف   دلب 

بتالودافت ر52   التجالي   السجل 

ما يلي:

امليزاف ة  حسابات  على  املوافقة 

الع وم ة للتصف ة.

إبراء ذمة املصفي.

إغالق تصف ة الشركة

بكتابة  تم  القافوني  اإليداع   .2

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

تحت  في  222/  /29  بتالودافت 

لقم 6 22.
مختصر لغاية النشر

464 P

 STE  MARINE CRISTINA

 DEVELOPPEMENT SA.R.L

A.U

 AU CAPITAL DE  22.222,22

DHS

 SIEGE SOCIAL : ROUTE DE

BIOUGRA Z I AIT MELLOUL

الحل املسبق للشركة

للشريك  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الوح د  بتاليخ  222/  / 2 ، تقرل 

ما يلي :

 -  قرل الشريك الوح د الحل ارني 

و املسبق للشركة.

-  تع ين الس د جون كريسطوف 

داكوسطا  ك صفي للشركة و تع ين 

ك قر  للشركة   االجت اعي  املقر 

للتصف ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى ه ئة املحك ة البتدائ ة 

بتاليخ    66ر2   لقم    تحت  بافزكان 

29/  /222 
عـن الـ سـ ـر

465 P

ش8كة)پي�سي)ديڤلوپ و

ش8كة)بلتضامن

عام  ج ع  محضر  ب وجب   ) 

بتاليخ  2/24/222   استثنائي 

)شركة  ديڤلوپ و  پي�سي  لشركة 

التضامن(، تقرل ما يلي :

التصف ة النهائ ة للشركة ؛

غلق ع ل ة التصف ة ؛

املالولي  الس د  املصفي  ذمة  ت24ئة 

ايدل.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ  47ر2  لقم  تحت  بافزكان 

.28/  /222 
للخالصة والب ان 

466 P

 NJS MULTISERVICES(ش8كة
SARL AU

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الشريك  قرل  باكادير   2 /29/222 

 NJS MULTISERVICES لشركة 

SARL AU ما يلي :

 NJS شركة  تصف ة 

.MULTISERVICES SARL AU

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

التجالية باكادير بتاليخ  2/222 /29 

تحت لقم 27225 .
للخالصة و التذكي2 

467 P

 NEIMA TRANS LOGIS(ش8كة(
SARL AU

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الشريك  قرل  باكادير   222 /29/2 

 NEIMA TRANS لشركة  الوح د 

LOGIS SARL AU ما يلي :

 NEIMA TRANS*شركة تصف ة 

.LOGIS SARL AU

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

الضبط  بكتابة  القافوني 

بتاليخ  باكادير  التجالية  باملحك ة 

2/29 / 222تحت لقم ر2722  .
للخالصة و التذكي2 

468 P

 ANIM SCENE  SNC(ش8كة
 تم التصف ة 

  - ب قت�سى محضر الج ع العام 

أكتوار  222   26 بتاليخ  االستثنائي 

في   ANIM SCENE» SNC  « لشركة 

  2222.22 لأس الها  التصف ة  إطال 

 24 بلوك  لقم  تصف تها  ومقر  دلهم 

لقم  9 مكرل ازلو أيت ملول ما يلي : 

النهائي  الحساب  على  -املصادقة 

للتصف ة.

املصفي  الى  االبراء  وصل  منح   -

الس د بدوال  الد 

- معاينة  تم التصف ة.
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2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 

بإفزكان  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  بتاليخ  222/  /24 

 27/222ر2.

469 P

 STE CHAARA SERVICES

SARL AU

RC N°5885ر

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

محضر  وضع  تم   22/29/222 

الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

التال ة:

 CHAARA للشركة  املسبق  الحل 

.SERVICES SARL AU

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بأكادير  التجالية  املحك ة 

 29/29/222 تحت لقم4ر266 .

470 P

 BOVINS BELFAA شركة

SNC

إعالن عن تعديل

بتاليخ  محرل  محضر  ب قت�سى 

العام  الج ع  قرل   25/ 2/222 

 BOVINS لشركة  االستثنائي 

BELFAA SNC ما يلي :

حل مسبق للشركة.

ايت  اللط ف  عبد  الس د  تع ين 

بويي ك صفي للشركة.

باملقر  التصف ة  مقر  تحديد 

سع د  ايت  دوال  للشركة  االجت اعي 

بلفاع شتوكة ايت باها.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم   -

افزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

 : لقم  تحت   28/  /222  : بتاليخ 

49ر2.

471 P

AZOURA TRANS

 Société à Responsabilité Limitée

d’Associé Unique

Au capital de 2.522.222,22 DH

 MAGASIN HAY NAHDA
 N°26 BLOC C DRARGA

.AGADIR

R.C N° 562ر -IF : 2484625ر

Tribunal de commerce d’Agadir

حل مسبق للشركة
املنعقد  العام  الج ع  بـ ـوجـب   - 

بـتـاليـخ  222/  /ر2 تم االتفاق على 

ما يلي :

حل مسبق للشركة.

الع وض  ياسين  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة .

2- وقد تم اإليداع القافوني بكتابة 

الضبط لدى ه ئة املحك ة التجالية 

بتاليخ    27286 لقم  تحت  باكادير 

 222/  /ر2.
من اجل النسخة والب ان

472 P

ش8كة)كالم)دي8م
ش م م

مقرها االجت اعي : ع الة افوعيز 

لقم   الطابق   زفقة 224 تجزئة 

االفبعات الحي الصناعي, اكادير 

الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاليخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املساه ة  قرلت   222 /  /22

الوح دة للشركة ما يلي :

التجالي  النشاط  توق ف   -

الس دة  إعفاء   - ثاليخه.  للشركة من 

ك سي2ة  مهامها  من  جران   ديجة 

للشركة. - تحديد مقر الشركة ك قر 

الس دة  ديجة  تع ين  للتصف ة. 

جران ك صف ة للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية باكادير بتاليخ 2222/  /28 

تحت لقم 55 27 .

473 P

ش8كة)بوف كالي

ش.م.م بشريك وح د 

برأس ال قدله : 22.222.22  دلهم

شقة لقم  2 الطابق األول لعزيب 

شالع مح د السلدس القل عة ايت 

ملول

العام الج ع  محضر   ب قت�سى 

 : بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 

املصادقة  ت ت   ،  2 /29/222 

باإلج اع على املقت2حات ارت ة :

- تفويت الحصص االجت اع ة :

قام الس د سافع الحسين بتفويت 

الحصص  فصف  وهي  522حصة 

االجت اع ة امل لوكة له دا ل شركة 

اوف كالي إلى الس د ياسين الروكاني .

الروكاني  الس د  تع ين  -التس ي2: 

ياسين مسي2ا للشركة وذلك ملدة غي2 

محدودة.

إلى  االجت اعي  التوق ع  يعود 

الحسين  سافع  الس دين  من  كل 

البنكي  التوق ع  أما  ياسين  والروكاني 

فهو منفصل ويعود لل سي2ين.

تحويل املفر االجت اعي الى : شفة 

لقم 6، ع الة ادح و ، بقعة لقم ر ، 

تجزئة الفرح ، شالع الحسن الثاني ، 

أيت ملول.

القافوف ة  الص غة  تحويل   -

للشركة من ش.م.م بشريك وح د الى 

ش.م.م.

بالقوافين  متعلقة  تغ ي2ات   -

األساس ة للشركة.

- صالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  ثم 

 : بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 : لقم  عدد  تحت   29/  /222 

 76/222ر2.
مقتطف قصد االشهال 

474 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 26.  .82.46.25 / FIX :

28.68.ر25.28.2

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE SHIP SHAK
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2/222 / 2، تم إقرال ما يلي :
زينب  من  حصة    875 تفويت 

اعلون إلى الس د الحسين شرفاوي.
إيناس  من  حصة    875 تفويت   

اعلون إلى الس د الحسين شرفاوي.
للشركة  القافوف ة  الص غة  تغي2   

.SARL A.U الى SARL من
 التس ي2 و التوق ع للس د الحسين 

شرفاوي.
باملحك ة تم  القافوني  اإليداع   - 
التجالية بأكادير بتاليخ  222/  /ر2 

تحت لقم ر27.29 .
475 P

 JA UNIVERSITY PRIVE(ش8كة
ش.م.م

تفويت الحصص/استقالة /
التوق ع/تع ين املسي2/تغ ي2 الشكل 

القافوني للشركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرل  بأكــــــاديـــــر   28/29/222 
شركة حصص  مالكي  و   شركاء 
ش.م.م   JA UNIVERSITY PRIVE

ما يلي :
الس دعزيز  حصص  تفويت   -
السـ ـدة  لفائدة  حصة   422 سب ل 

سهى سرال.
سب ل  عزيز  السـ ـد  استقالة   -
السـ ـدة  تعـــ ين  و  الشركة  ك سي2 
سهى سرال املسي2ة الجديدة للشركة 
واسناد حق التوق ع االدالي و البنكي 

لفائدتها. 
للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2   -

من ش.م.م الى ش.م.م ش.و
مـن  ر4    ; 27  ; 26 البند  تغ ي2   -

القافون االسا�سي.
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االيداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
بتاليخ  بـأكـــــاديــــــــر  الــتـجـــــــــاليـــة 
 2/222 /29 تحت لقم 27224 .

للخالصة و التذكي2 

476 P

IZOUNAM
SARL

املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 
قرلت  بأفزكان  بتاليخ  29/222/ر  
لشركة  االستثنائ ة  العامة  الج ع ة 

IZOUNAM SARL مايلي :
من  اجت اع ة  حصة   752 ب ع 
وطنيته  لا ع  املافوزي  الس د  طرف 
لقم 7ر98 رJ الس د املافوزي هشام 
75252رJ الس د سع د  وطنيته لقم 
 JB  7866 لقم  وطنيته  كروش 
وطنيته  كر  ابراه م  الس د  لفائدة 
  22.22 بث ن   JE 89244 لقم 
مج وعه  ما  أي  للحصة  دلهم 

75.222.22دلهم.
الس د  جديد :  مسي2  تع ين 
. JE 89244 ابراه م كر وطنيته لقم

الس د   : االجت اعي  التوق ع 
 JE 89244 ابراه م كر وطنيته لقم

للشركة  القافوف ة  الصفة  تغ ي2 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الوح د. 
تح ين القافون االسا�سي للشركة .
 تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
في  222/  /24  بأسفي  االبتدائ ة 

تحت 2رر2 .
477 P

 AZUL

Constitution de Société

Comptabilité

Paie

Audit

Fiscalité

Organisation Comptable CONSULTANT

 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N° 

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 25.28 85 74 رر GSM :

26.76.26.77.82

E-mail : naouar29@yahoo.fr

HOREST
 Sarl

مقرها االجت اعي: بلوك ب لقم 75 
حي املوظفين ايت ايعزة بتالودافت

لقم السجل التجالي 625ر
بـ قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم  بـتـاليـخ  29/222/ر2  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
شركة  هي  جديد  شريك  قبول 
 SOCIETE NEYOM INVEST
موسوت  مراد  الس د  وي ثلها   SARL
الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجت اع ة ك ا يلي :
للسادة  اجت اع ة  حصة    22
مصطفى  والس د   ، أع ال  حسن 
 ، الدهبي  مح د  والس د   ، الحاج 
والس دة   ، الخل لي  ابتسام  والس دة 
مريم بلعواد ، والس دة م نة بلعواد ، 
والس د طالق الصبان ، والس د عبد 
الغني فايت القا�سي ، والس د عث ان 
 NEYOM لصالح شركة  أيت حسين 

INVEST
للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
شركة  إلى  املحدودة  املسئول ة  ذات 
ذات مسئول ة محدودة بشريك وح د
الحاج  مصطفى  الس د  استقالة 
من مهامه ك سي2 وتع ين الس د مراد 
ملدة  للشركة  جديدا  مسي2ا  موسوت 

غي2 محددة.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
وذلك    969 لقم  تحت  بتالودافت 

بتاليخ 2/222 / 2.
من اجل النسخة والب ان
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حسابات ادم م
ش.م.م

6رر شالع املقاومة ايت ملول
 الهاتف 2224 24 2528
الفاكس 6  92 24 2528

LSN TRANS(ش8كة
SARL

ب ع حـــصص اجــت اع ة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 LSN TRANS لشركة  االستثنائي 
يوم  222/  /22  املنعقد   SARL

تقرل ما يلي :

بين  اجت اع ة  حصص  ب ع   -  
بنكولين  و  لضوان  النعائم  ابو 
املال  لحسن، والتوزيع الجديد لرأس 
االجت اعي على النحو التالي : بنكولين 

لحسن 222  حصة 
لحسن  بنكولين  الس د  تع ين   -

ك سي2 للشركة.
- الشركة ملزمة بالتوق ع الوح د 

للس د بنكولين لحسن 
ذات  من شركة  الشركة  تحويل   -
الى  العادية  املحدودة  املسؤول ة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
األسا�سي  القافون  تحديث   -
حصص  ب ع  التعديل:  وفق  للشركة 

اجت اع ة 
بكتابة  القافوني  اإليداع  ثم 
الفزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
يوم  222/  /25 تحت لقم 42ر2.
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 26.  .82.46.25 / FIX :

28.68.ر25.28.2
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE MY FIRST CONCEPT
FOOD

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2/222 / 2 ، تم إقرال ما يلي :

الس د  من  حصة   522 تفويت   
الحسين شرفاوي إلى إيناس اعلون.

الس د  من  حصة   522 تفويت   
مح د اعلون إلى زينب اعلون.

 استقالة الس د الحسين شرفاوي 
من منصبه مسي2 ثاني للشركة وتع ين 
الوح د  املسي2  اعلون  مح د  الس د 

للشركة.
االمضاء للس د مح د اعلون.

تم  القافوني  اإليداع   -
بأكادير  التجالية  باملحك ة 
تحت  بتاليخ  2/222 /27 

 لقم  2697 .
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STE NAFAMA MAROC
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة . 
لأس الها 22.222.22  دلهم

املقر االجت اعي : لقم 8 4  والزمي 

5 تل ال اكادير 

تفويت حصص و تع ين املسي2
العام  الج ع  محضر  ب وجب 

اكتوار   29 يوم  املنعقد  االستثنائي 

 NAFAMA شركة  شركاء  قرل   222 

ذات  شركة   MAROC SARL STE

لأس الها  محدودة  مسؤول ة 

22.222  دلهم الكائن مقرها ب لقم 

8 4  والزمي 5 تل ال اكادير، ما يلي :

الس د  تفويت   - تفويت حصص : 

كريش ح  د ل 522 حصة اجت اع ة 

إلى  للواحدة  دلهم    22 فئة  من 

الس د بل ل ك امبالك.

بعد تفويت هده الحصص أصبح 
لأس ال الشركة مقس ا على الشكل 

التالي :

حصة   522 ح  د  كريش  الس د 

مج وع ق  تها 52.222 دلهم

الس د بل ل ك امبالك 522 حصة 

مج وع ق  تها 52.222 دلهم

الس د  تع ين  تم  املسي2 :  تع ين 

بل ل ك امبالك ك سي2 للشركة

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ    27 27 لقم  تحت  ألكادير 

24/  /222 
من اجل النسخة و الب ان عن املسي2:

الس د بل ل ك امبالك

481 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 26.  .82.46.25 / FIX :

28.68.ر25.28.2

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE RESTO IN SERVICE
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2/222 / 2 ، تم إقرال ما يلي :



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((828

الس د  من  حصة   522 تفويت 

مح د اعلون إلى الحسين شرفاوي.

للشركة  القافوف ة  الص غة  تغي2 

SARL A.U الى SARL من

استقالة الس د مح د اعلون من 

منصبه مسي2 للشركة وتع ين الس د 

الجديد  املسي2  شرفاوي  الحسين 

للشركة.

االمضاء للس د الحسين شرفاوي.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع   -

التجالية بأكادير بتاليخ  2/222 /ر2 

تحت لقم 27294 . 
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»مكتب الحسابات افني استشالة«

 STE AUTO ECOLE ALWAJH 

ALJADID

SARL

الج ع  محضر  على  بناء 

بتاليخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 : شركة  قرلشركاء   25/ 2/222 

 STE AUTO ECOLE ALWAJH »

ALJADID SARL « ما يلي :

ي تلكها  التي  حصة   522 فقل   -

لصالح  املالك  عبد  التومي   : الس د 

الس د اح د زكال.

ت تلكها  التي  حصة   522 فقل   -

الس د  : دا�سي حنان لصالح  الس دة 

اح د زكال.

ر  والفصل  الفصل    تعديل   -

والفصل 6 من القافون االسا�سي. 

ل صبح  القافوني  الشكل  تغ ي2   -

ذات  املحدودة  املسؤول ة  »شركة 

شريك وح د«.

عبد  التومي  املسي2:  استقالة   -

زكال  اح د  الس د:  وتع ين  املالك، 

ك سي2 جديد للشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف 24   4 بتاليخ  بتزفيت  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم : 2/222 8. 
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE AB FRESH SARL(ش8كة
ش. م. م

ب ع حصص
ب قت�سى محضر الج ع ة العامة 
بتاليخ:  222/  / 2  االستثنائ ة 

تقرل ما يلي : 
الس د  ب ع  على  املصادقة   -   
  22% ل  املالك  الوهاب بسالم  عبد 
شركة لأس ال  في  الحصص   من 
من   52% ل   STE AB FRESH SARL
بق  ة  حصة   522 أي  الحصص 
ما  أي  الواحدة  للحصة  دلهم    22
عبد  للس د  دلهم   52222 مج وعه 

الفتاح الزكرني.
يتكون   : الشركة  لأس ال   -  2
222  حصة بق  ة  لأس ال الشركة 
م لوكة  حصة  لكل  دلهم    22

ك ا يلي :
عبد الوهاب بسالم: 522 حصة ؛
عبد الفتاح الزكرني: 522 حصة ؛
ر- تغ ي2 الشكل القافوني للشركة 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة.
الفتاح  عبد  الس د  تع ين   -4
توق ع  يتولى  الذي  ك سي2  الزكرني 

ج  ع العقود باسم الشركة .
القافوني  امللف  ايداع  تم   -  5
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  للشركة 
بتاليخ  44ر2  لقم  تحت  الفزكان 

.222 /  /28
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SOCIETE ABRAJ MEKKA
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 4 222.222,22 Dhs
 Siège Social est fixé à : HAY
ZAWYA TIJANIYA ASSA-ZAG
ICE: 2225462222ررر  

تعديالت قافوف ة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بتاليخ  الشركة  ب قر  املنعقد 
2/29 / 222 ، قرل الشركاء ما يلي :

 ( الب ع النهائي ألسهم الشركة.

عزيز  الس د  حصص  ب ع  تم 
الوسعي  ابراه م  والس د  الخروف 
 42222 كل ا  مصطفى  الهرد  للس د 
حصة ؛ الخاصة بشركة أبراج مكة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 االبتدائ ة بكل  م بتاليخ  222/  /ر2

 تحت لقم 82ر/ 222.
485 P

ADRAR LOISIRS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها 22.222  دلهم

لقم 58 اقامة اسالن GH25 ع الة 
59  الحي املح دي اكادير

28627 س.ت
ب قت�سى قرال غي2 عادي للشركاء 
املؤلخ في 2  سبت 24  222 لقد تقرل 

مايلي :
ج  ع  تفويت  على  املوافقة   . 
علي  الس د  ملك ة  في  التي  الحصص 
 ، سلواني  مح د  الس د  الى  الزاهر 
وفصف الحصص امل لوكة من طرف 
الس د  إلى  سلواني  مح د  الس د 

لحسن األمغالي ؛
الشركة  غرض  ت ديد   .2
املتنوعة  املواد  ب ع  نشاط  بإظافة 

واإلكسسوالات املختلفة
الزاهر،  علي  .إستقالةالس د  ر   
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
سابق  ك سي2  مهامه  من   ،  J27696
للشركة ، و استبداله بالس د لحسن 
الوطن ة  للبطاقة  األمغالي، الحامل 

PN82لقم 559ر
مسي2ة  الشركة  ستكون  واالتالي 
طرف  من  محدودة  غي2  لفت2ة 
الحامل  سلواني  مح د  الس د 
 J22284  لقم الوطن ة  للبطاقة 
الحامل  لحسن األمغالي  والس د 
.PN82للبطاقةالوطن ة لقم 559ر

.واناًء على ذلك ، ستلتزم الشركة 
األع ال  بج  ع  صح ح  بشكل 
من  البنوك  فيها  ب ا  بها  املتعلقة 
املديرين  الوح د ألحد  التوق ع   الل 
املذكولين أعاله أو توق ع أي م ثل في 

حدود الصالح ات امل نوحة له.

4.تح ين النظام األسا�سي للشركة.

5.تخويل الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  II.تم 

فوف 24   24 يوم  ألكادير  التجالية 

 222 تحت عدد 5  27 .
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 Sté COMPTOIR

 COMMERCIAL

PEINTUREAGADIR
S a r l AU

الج ع  محضر  ب قت�سى   -   

بتاليخ اكادير  في  اإلستئنائي   العام 

 222-2 -27 تقرل مايلي :

الس د  ج  ع حصص  تفويت  تم 

مح د ل�سى ك الني - لصالح الس دة 

هاجر فرفو�سي-

ل�سى  مح د  استقالة  قبول 

ك الني من إدالة الشركة.

فرفو�سي  هاجر  الس دة  تع ين 

ك سي2ة مساه ة في الشركة ملدة غي2 

محدودة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم   -  2

لقم  تحت  بأكادير  التجالية  املحك ة 

2ر 27  سجل تجالي لقم97  4.
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MILLE CHEMIN
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

لشركة مـــــــ ل شـــــــومــــــــان ش.م.م بتاليخ 

24 ماي 9 22 و بعد االست اع وقراءة 

املحضر، تقرل ما يلي :

أ - تم تفويت 222 حصة من أصل 

ت لكها  التي  للشركة  حصة    222

ولعة  الس د  الى  أ راز  م نة  الس دة 
وح دا  شريكا  بدلك  ل صبح  لش د, 

للشركة.

ولعة لش د 222  حصة

ب - استقالة الس دة م نة أ راز 

من منصبها ك سي2ة للشركة, و تع ين 

وح دا  مسي2ا  لش د  ولعة  الس د 

للشركة.



((829 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

الصالح ات  ج  ع  تفويض   - ج 
بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للس د ولعة لش د.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير بتاليخ 26 أكتوار  222 تحت 

لقم 26958 .
الخالصة و التذكي2
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 ETABLISSEMENT MAHID
NOUBOUGH PRIVE

 SIEGE SOCIAL: RUE RAHAL EL
MESKINI BOUIZAKARNE

العام  الج ع  قرال  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 
املدون  الشركة  ب قر   29/29/222 

أعاله، تقرل مايلي:
الشركة  في  قرلالشركاء   –   
فاط ة  والس دة  أبال  مبالك  الس د 
الزهراء بولي2 فقل ج  ع األسهم البالغ 
عددها ث اف ائة )822( التي ي تلكونها 

في الشركة إلى شركائهم الجدد:
الحامل  بولي2  ج ال  الس د 
 JA143896،  : لقم  الوطن ة  للبطاقة 

222 سهم.
الحامل  افكيس  الحسين  الس د 
 JA161437 ، : للبطاقة الوطن ة لقم

222 سهم.
الحامل  موالي  لش د  الس د 
 BK220791، : للبطاقة الوطن ة لقم

222 سهم.
الحامل  باشو  لش د  الس د 
 JA170979 ، : للبطاقة الوطن ة لقم

222 سهم.
العامة  الج ع ة  اتخذت   –  2
بتغ ي2الشكل  قراًلا  غي2العادية 
تضامن  شركة  من  للشركة  القافوني 
عامة )SNC( إلى شركة ذات مسئول ة 

.(SARL( محدودة
االستثنائي  االجت اع  اتخذ   – ر 
مبالك  أواال  الس د  بتع ين  قراًلا 

مسي2الشركة.
القافوني  اإليداع  ثم   -  4
بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة  باملحك ة 
 2/222 / 2 تحث لقم  64/222ر.
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ش8كة)عجالت)أمسك8وض
ش.م.م

لأس الها : 522.222 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 2ر  شالع 

املقاومة حي الصناعي أيت ملول

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 24   6 يوم  في  املؤلخ  االستثنائي 

 222 تقرل ما يلي :

 : االجت اع ة  الحصص  تفويت 

قام الس د لعسري مح د بب ع ج  ع 

الشركة  في  ي تلكها  التي  الحصص 

الس د  لفائدة  422  حصة  والبالغة 

لعسري سع د والس د لعسري لش د.

للشركة  األسا�سي  القافون  تح ين 

التغ ي2ات  مع  منسج ا  ل كون 

السابقة.

تم اإليداع القافوني لدى مصلحة 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

5 أكتوار  222 تحت  بافزكان بتاليخ 

لقم 2282.
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VETCO AIT MELLOUL
الج ع  محضر  ب قت�سى 

في  املؤلخ  االستثناء  العام 

العام  الج ع  قرل  28سبت 24 222، 

 VETCO AIT للشركة  العادي  غي2 

 VETCAM  < باال تصال   MELLOUL

املحدودة  املسؤول ة  ذات  <شركة 

الرأس ال  2.222.222.22   ذات 

املنطقة  رر2  تجزئة   : مقرها  دلهم 

تقرل  ح ت  ملول  أيت  الصناع ة 

ما يلي :

االستثنائي  العام  الج ع  محضر 

ب بلغ  الشركة  لأس ال  زيادة  قرل 

لرفعه  2.222.222.22 دلهم  قدله 

الى 22.222.222.22 دلهم.

تح ين القافون األسا�سي للشركة.

ب كتبة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة  املحك ة 

4 أكتوار  222 تحت لقم  8 2.
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«MOHOTA«(ش8كة
ش.م.م بشريك وح د

لأس الها : 22.222.22  دلهم
املقر اإلجت اعي : لقم 25 زفقة 922 

حي السالم - أكادير-
الزيادة في لأس ال الشركة

للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الوح د  للشريك  العادي  الغي2  العام 
بتاليخ  2 أكتوار  222، قرل شركاء 

الشركة ما يلي :
الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
إلى  دلهم    22.222.22 مبلغ  من 
طريق  عن  دلهم،    .522.222.22
جديدة  حصة    .422 إحداث 
مبلغ  بإدماج  دلهم،    22 بق  ة 
من  وسحبه  دلهم    .422.222.22

الحساب الجالي للشركاء . 
التقس م  س كون  الزيادة  بهذه  و 
الجديد للرأس ال االجت اعي للشركة 

على الشكل التالي :
 : أمان  فؤاد  الس د)ة( 
  .522 أي  دلهم    .522.222.22

حصة
النظام  7 من  و   6 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 : بتاليخ  بأكادير  التجالية 
 222/  /28 تحت لقم 54 27 .
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مقاولة)مالكة)ط8ونس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس مالها 52.222  دلهم
بلوك س – لقم ر  - مج وعة 

تودالت – حي الهدى
أكـاديـر

الزيـادة في لأس املال اإلجت اعـي
ب قت�سى القرال الج اعي للشركاء 
استثنائي  عام  ج ع  ب ثابة  املعت24 
واملؤلخ في  2/222 /26 تقـرل ما يلـي :

في  دلهم   522.222 مبلغ  بزيـادة 
لأس مالها لرفعه من 52.222  دلهم 
إلى مبلغ 652.222 دلهم ، وذلك عن 
طريق إدماج مبلغ 52.222 دلهم من 
إدماج  و  للشركـاء  قافوني  احت اطي 
من  مرحل  من  دلهم   452.222 مبلغ 

جديد.

ب ساه ة  ت ت  الزيادة  وهذه 
املال،  لأس  في  الشركاء  لكل  نسب ة 

ك ا يلي : 
22.222ر  مالكد  لش د  الس د 

دلهـم.
الس دة لش دة اشيبان 222.222 

دلهـم.
 7 و   6 الفصلين  تغ ي2  تم  واذلك 

من النظام اإلجت اعي.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بأكاديـر  التجاليـة  لل حك ة  الضبط 
لقـم  تحت  بتاليـخ  222/  /24 
26 27  سجل تجالي لقم 529 2.

493 P

STE SAR
MAFRAX(TRANSPORT

 SARL
في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قتضـى 
 MAFRAX« لشركة   2 /29/222 

TRANSPORT SARL تقرل مايلي :
عبد  استقالة  الشركة  تسي2   –   
الرح  ان مفركس و اتم تع ين اح د 

مفركس ك سي2 للشركة 
2 - تم اإليداع القافوني باملحك ــة 
في  2/222 /22  بافزكان  االبتدائ ة 

تحت لقم 946/222 .
494 P

بــتــ8و)ســـــود
شركة مجهولة االسم
لأس الها االجت اعي : 
25.000.000٫00 دلهم

املقـر االجت اعي : مستودع بت2و سود 
م ناء النفط السابق82.222 أكادير

املجلس  محضـر  ب قـتـ�سى   -I
 ، فوفبـر2222    9 ب  املؤلخ  اإلدالي 

تقـرل مـا يلي : 
ب لد  دياز  ألفالو  الس د  استقـالة 

من مه ته ك سي2 الشركة ،
ايف  ب ي2  سا�سي  الس د  تع ين 

مالي ك سي2جديد للشركة ،
قبول استقالة الس د ألفالو دياز 
عام  ومدير  كرئيس  مه ته  من  ب لد 

للشركة ،
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ايف  ب ي2  سا�سي  الس د  تع ين 
مالي كرئيس ومدير عام للشركة ،

الـقافـوفـي  اإليداع  ثـم   -  III
 26 بأكاديـراتـاليـخ  التجالية  باملـحك ة 

أكتـواـر 222 تحـت لقـم 8ر269 .
قـــصــد الـــنــشـــر

495 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97,  ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 25 28 2626 7ر Fax 25 28 22 8  55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE DOMINE 
 AGRICOLE OUGMANS

SARL
MODIFICATION

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
املنعقد في  2/222 /2  ثم ب وجبه 
 DOMINE بشركة تغ ي2ات  احدات 
شركة   AGRICOLE OUGMANS
لأس الها  محدودة  مسؤول ة  ذات 
222.22 22  دلهم ح ت قرل مايلي :
مح د  طاهري  الس د  استقالة 
والس دة طاهري حولية من منصبهم 

ك سسي2ين الشركة.
مسي2  زهي2  طاهري  الس د  تع ين 

جديد للشركة .
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
في  222/  /29  باكادير  التجالية 

تحث لقم 72 27 . 
496 P

BONNES ASSURANCES
SARL AU

العرفي  العقد  ب قت�سى 
تم  والدي  يوف و  222  بتاليخ    
بشركة   تغ ي2ات  إحداث  ب وجبه 
شركة   BONNES ASSURANCES
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 
ومقرها    22.222 لأس الها  وح د 
شالع   2 املسي2ة  حي  هو  االجت اعي 
باحن ني لقم 24 الدا لة، ح ت اتفق 

على ما يلي :

هللا  عبد  زليدة  الس د  عزل 

 Monsieur ZRIDA ABDELLAH

من وظائفه ك  ثل مسؤول للشركة، 

باإلضافة إلى منصبه ك سي2 مشالك.

بـ  للشركة  التجالي  االسم  تغ ي2 

.BONNES ASSURANCES

في  فاظ ة  داهي  الس دة  تع ين 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ة  منصب 

محدودة مع التوق ع بشكل منفرد في 

البنك ة  والحسابات  العقود  ج  ع 

للشركة.

تح ين القافون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالدا لة واد الذهب في  2 

يوف و 2222 تحت لقم  294/222 .

497 P

STE RIWAKE AL KHALIJE
SARL D’A.U

تحويل املقر اإلجت اعي 
ب قت�سى الج ع العام غي2 العادي 

أكتوار  222  ر2  بتاليخ  املنعقد 

مقرها  الكائن  الخل ج  لواق  لشركة 
لقم  رر  زفقة  املزال  بدوال  اإلجت اعي 

75 افزكان ايت ملول تقرل مايلي :

تحويل املقر االجت اعي إلى : بقعة 
سكن  ماجست ك  تجزئة  لقم  2 

الدشي2ة  .

و باملوازاة تم تعديل الفصل 4 من 

القافون األسا�سي للشركة.

تعديل القافون األسا�سي للشركة. 

 .2

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بإفزكان  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف 24  222   29 بتاليخ 
التجالي  السجل  لقم   222/ر7ر2 

467ر2.

498 P

INTRAM TRUCK(ش8كة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 22 5 ف24اير   4 بتاليخ  اإلسثتنائي 
وبعد اإلست اع وقراءة املحضر، تقرل 

مايلي :

أ- تم تغ  ي2املقراإلجت اعي للشركة 
  2 لقم  وهو  القديم  العنوان  من 
الطابق األول،  زفقة ص24ي بوج عى، 
العنوان  إلى  الدالال ضاء   6 الشقة 
الجديد وهو حي أكدال 2، مج ع 5، 
أيت  لقم  ،  الشقة  الثالت،  الطابق 

ملول.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   22 5 24/ر2/  بتاليخ  بإفزكان 

لقم 596 .
الخالصةوالتذكي2

499 P

ش8كـــة)سعا)د)بنو)ش.م.م
 STE SOUAD PANNE AU

 املقر ا الجت اعي : دوال ح�سي البكال 
س دي ب بي شتو كة أيت باها 
السجل التجالي : ر2 24

 شركة ذات املسؤول ة محد ود ة 
لأس ا لها 22.222  دلهم 

ب قت�سى محضر القرال االستثنائي 
املنعقد بتا ليخ فاتح يو ف و  222 قر ل 

شركا ء شركة سعاد بنو ما يلي : 
  - تحويل املقر االجت اعي للشركة 
إلى العنوان التالي : طريق دوال ح�سي 
البكال س دي ب بي شتوكة أيت باها.

 تم اإليـــــداع القافوني بكتابة الضبط
بافزكان  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 
لقم  تحت  ف 24  222  فو   9 بتاليخ 

ر5ر2.
500 P

ARIYADA
بتاليخ مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
العام غي2 الج ع  قرل  يناير  222   4 
املسؤول ة  ذات  للشركة  العادي 
 : بشريكين  املس اة  املحدودة 
  22.222 لأس الها   ،ARIYADA
لقم   : عند  االجت اعي  مقرها  دلهم، 
شالع  مكرل   5 املنزه  ع الة  27ر 

الجيش امللكي اكادير.
ح ث تقرل ما يلي : 

لشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
إلى: لقم 52 تجزئة املختال السو�سي 2 

اكادير.

تغ ي2 البند 5 من القافون األسا�سي 

للشركة.

تح ين القافون األسا�سي لشركة.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

اكتوار   29 بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم  2722 .

501 P

 MHAMDI DE BATIMENT 

ET(TRAVAUX(PUBLICS

«SMBTP» 
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها 2.222.222 دلهم

 E 2  شقة  ، الطابق األول، الشطر

تاس ال الدشي2ة، إفزكان

االستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 

ت ت  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة بين الشركاء وتعديل ما يلي :

للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل   -  

 D إلى مكتب لقم ر2 الطابق األول 4 ر
لياض السالم أكادير.

الشركة  لأس ال  في  الزيادة   -

وتخف ضه ليستقر لأس مال الشركة 

في 4.222.222 دلهم.

تح ين القافون األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

من  فوف 24   9  : يوم  بأكادير  التجالية 

سنة  222 تحت لقم  7 27 . 

502 P

حسابات ادم م ش.م.م
6رر شالع املقاومة ايت ملول

الهاتف : 25.28.24.22.24

الفاكس : 6 .25.28.24.92

SOCIETE MACROTERRA
 SARL

تحويل املقر االجت اعي 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى   

 MACROTERRA لشركة  االستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   27 يوم  املنعقد 

ما يلي : 
القافون  من   4 البند  تغ ي2   -

 : يلي  ك ا  ل صبح  للشركة  األسا�سي 

تحويل املقر االجت اعي للشركة. 
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الى املقر االجت اعي الجديد :كراج 
شالع  بوطالببي  قيسالية  لقم    

الع ون ايت ملول. 

األسا�سي  القافون  تحديث   -

املقر  تحويل  التعديل:  وفق  للشركة 

االجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

الكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف 24  222   8 يوم 

. 27 62

503 P

ش8كة)ن طوا وك8ى
ش.م.م

Ste PHYTOBIOUGRA SARL

RC 24 4ر

بتعديل 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار    5 بتاليخ  املؤلخ  االستثنائي 

 222 ب قر الشركة تم التعديل األتي :

تحويل املقر االجت اعي للشركة الى 

شالع مح د الخامس طريق الخ يس 

ب وكرى.

تجديد القافون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

فوف 24   9 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  7ر2.

504 P

 Société OTY SMART

SERVICES
SARL AU

الغي2  العام  الج ع  ب قتضـى 

أكتوار  222،    2 في  املؤلخ  العادي 

لشركةاوتي س الت سي2فيس مايلي :

- تغ ي2 املقر االجت اعي من حي    

ايت ملول املكتب  الفوقاف ة  القل عة 
لقم أ 27  الطابق األول بلوك أ ع الة 

إ8  ت كنواول   فوفتي أكادير.
القافون  من   4 الفقرة  تغ ي2   -  2

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القافون  تحديت   - ر 

للشركة.

ب كتب القافوني  اإليداع  تم   وقد 

بأكادير التجالية  باملحك ة   الضبط 

تحت فوف 24  222   4  بتاليخ 
الشركة  تسج ل  وتم    27 27 لقم 

بالسجل التجالي تحت لقم 99ر49.

505 P

 SEVEN ELEVEN(ش8كة

DISTRIBUTION
ش.م.م

العام  الج ع  مداوالت  ب قت�سى 

االجت اعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
قرل  ماي  222   25 بتاليخ  للشركة 

 SSEVEN للشركة  الوح د  الشريك 
لأس ال   ELEVEN DISTRIBUTION

22.222  دلهم ما يلي: 

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

مح د   9 لقم  األل�سي  الطابق  التالي: 

بوفوس تال24جت اكادير. 

وقد تم اإليداع باملحك ة التجالية 

ب دينة الدال ب ضاء بتاليخ 2 فوف 24 

السجل   7986 8 عدد  تحت   222 

التجالي لقم 76975ر.

506 P

 STE PLANETE(ش8كة

AGROECO
 SARL AU

تعديل
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

ر  يول و 2222 تقرل تعديل الشركة 

 sté PLANETE AGROECO SARL

SARL AU كالتالي : 
زفقة   : من  االجت اعي  املقر  تغ ي2 

 22 شقة  ر  شهرزاد  اقامة  س  ة 

: الى  الب ضاء  الدال  النخ ل   5  طابق 
بوالكان  ايراك   556 زفقة   26 لقم 

اكادير.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

اكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 

يناير   4 بتاليخ   97748 لقم  تحت 

.222 

507 P

AKRAM NEGOCE

تح ين النظام األسا�سي
حرل  عرفي  محضر  على  بناء   -  I

قرل  أكتوار  222،  في     بتزفيت 

 AKRAM« لشركة  الوح د  الشريك 

لأس الها  ش.م.م.ش.و،   »NEGOCE

االجت اعي  ومقرها  دلهم،    22222

4ر مكرل تجزئة بن دلامز  الج  لقم 

باب اكلو تيزفيت، ما يلي : 

إلى  االجت اعي  املقر  تحويل   -

الريف  زفقة  ر4  لقم   : التالي  العنوان 

حي ال وسف ة تيزفيت.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   -II

أكتوار   26 يوم  بتيزفيت  االبتدائ ة 

 222 تحت عدد ر79/ 222.

508 P

كـــــولبمـــــي

شركة محـدودة املسؤولـ ـة

لأس الها االجت اعي : 22.222  دلهم

املقـر االجت اعي : ع الة النول لقم 

27  مكتب لقم 28 الطابق الرابع

شالع الحسن االول حي الدا لة 

أكـاديــر

I - ب قـتـ�سى محضـر الج ع العام 

شتن24   22 ب  املؤلخ  العادي  الغي2 

 222، تقـرل مـا يلي : 

للشركة  االجت اعي  املقـر  تحويل 

التالي: ع الة ش  اء لقم  العنوان  الى 

29 الطابق الثالث لقم 2  و   شالع 

الحسن األول حي الدا لة - أكاديـر،

تغ ي2 البند الرابع )املقـر االجت اعي( 

للشركة،

تح ين القافـون األسا�سي للشركة.

III - تم اإليداع الـقافـوفـي باملـحك ة 

اكتـواـر   29 بتـاليـخ  بـأكـاديـر  التجاليـة 

 222 تحـت لقـم 6 272 .
قـــصــد الـــنــشـــر 

509 P

 STE EL GARANI DE(ش8كة
MENUISERIE

SARL AU
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2  أكتوار 222 باكادير قرل الشريك 
 STE EL GARANI DE MENUISERIE

SARL AU ما يلي :
تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة من :
 من عند افجكوفسك شالع مح د 
ع الة  ف24اير   29 السعدي  الش خ 
تالبولجت  الرابع  الطابق  مرحبا 

اكادير.
الى : كراج بالطابق السفلي تجزئة 
– الدلالكة  2ر5  لقم  سع د  س دي 

اكادير.
القافون  من   4 البند  تغ ي2 

االسا�سي.
االيداع  تم   : القافوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
فوف 24   28 بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 72 27 .
للخالصة والتذكي2 

510 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكتب ادحلي للخ24ة واالستشالة
شالع موالي اس اع ل ع الة دال ايل غ

الطابق الثالث لقم ر ر-4 ر حي النهضة
أكادير

 ENTREPRISE DE(ش8كة
 CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX(ROUTIERS(DU
SUD

ECOTROS
 شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
الرأس ال : 82.222  دلهم

املقر االجت اعي : لقم 56،  الج باب 
أكلو، تزفيت

تحويل املقر االجت اعي
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
ر  أكتوار  االستثنائي املنعقد بتاليخ 

 222، ت ت املصادقة على ما يلي :
تحويل املقر االجت اعي إلى العنوان 

التالي :
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لقم 2ر، تجزئة النخ ل، تزفيت.
القافون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

تح ين القافون األسا�سي.

األسا�سي  القافون  على  املصادقة 

الجديد.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

فوف 24   4 بتاليخ  بتزفيت  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2 8.
للخالصة والب ان

الحسين اد حلي

511 P

H.N EMBALLAGE
sarl

« H N E »

شركة محدودة املسؤول ة

 ICE : 22274222245  6ر –IF

:52 5 277

 ذات الرأس ـال االجت اعي :

22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : دوال سطايح 

بلفاع شتوكة ايت باها

  - ب قت�سى محضر الج ع العام 

2  أكتوار  االستثنائي املنعقد بتاليخ 

 222 قرل مساهم الشركة ما يلي :

- فتح فرع للشركة بالعنوان ارتي 

شتوكة  بلفاع  توفالس  بدوال  محل 

ايت باها.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 24     9 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 65ر2.

512 P

STE LA TERAPALAS
SARL AU

RC N°99ر8ر

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

ر  أكتوار  222 و 25 أكتوار  222 

العام يح ل  تم وضع محضر الج ع 

الخصائص التال ة :

في  للشركة  جديد  فرع  تأسيس 

العنوان :شالع مح د الخامس ع الة 

الهبة قرب البنك الشعبي أوالد تاي ة

الس د  حصص  ج  ع  تفويت 
لقم  الوطن ة  البطاقة  حسن  مزوز 
ح زة  العالكي  للس د   ،JC 74857

.JT6 27  البطاقة الوطن ة لقم
لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
 9 يـوم  بالع ون  االبتدائ ة  املحك ة 
فوف 24  222 تحت لقم  9/2 4ر.
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ش8كة)فقل)سوس)صاحالب)
بطالفت ك)–

ش. م. م.
 STE. TRANSPORT SOUSS
SAHARA ATLANTIQUE

السجل التجالي لقم -29597 
اكادير

تغ ي2ات اساس ة
قرل  سبت 24  222،   29 بتاليخ 
ب وجب  استثنائ ا  الوح د  الشريك 

محضر :
ليش ل  الشركة  غرض  تغ ي2   -
البضائع  فقل   + الس احي  النقل 

لحساب الغي2 + فقل املستخدمين.
العنوان  الى  الشركة  مقر  فقل   -
اح د  شالع     9 لقم   4 شقة  التالي 

ا نوش الحي الصناعي اكادير.
األساس ة  القوافين  تح ين  بعد 
التجالية  املحك ة  لدى  اإليداع  تم 
باكاديرفي 8 فوف 24  222 تحت عدد 

. 27 48
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 STE.CARROSSERIE PONT
DU SOUSS

 S.A.R.L ..--- :الصفة القافوف ة
---Forme juridique

.AU CAPITAL :  .422.222,22 DH
 Siège Social : N° 58A

 AV.ABDELKRIM EL KHTABI
 ZONE INDUSTRIELLE-AIT

MELLOUL
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
سبت 24  222    5  : بتاليخ  املؤلخ 
الس د  الشريك  وفاة  عن  اعالن  تم 
الى  حصته  وتحويل  مح د  فوكس 

وفريضة  إلاثة  لسم  حسب  الولثة 
تع ين  أغسطس  222.   25 بتاليخ 
وفوكس  مح د  بنسع د  الس دان 
وتح ين  لشركة  مسي2ان  أح د 

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222    4 بتاليخ 

 . 2 82
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مكتـــب حسابــات ســروا ش. م.م.
ع ــالة دامو شــالع مح د السادس ايت ملــول
الفاكس : 65-22-24-28-25 الهاتف : -25-28

24-72-46

 Sté « FIMOULA » SARL
الغي2  العام  الج ع  ب قتضـى 
أكتوار  222  في     املؤلخ  العادي 
تقرل   FIMOULA» SARL لشركة 

مايلي : 
  – إعالن وفاة الس د إلزي ع ر 
إلى  االجت اع ة  حقوقه  فقل  وإعالن 

ولثته.
لحسن  إلزي  الس د  تع ين   –  2
غي2  لفت2ة  للشركة  وح د  ك سي2 
إلزي  الس د  وفاة  بعد  محددة، 
ع ر، ك ا  ولوا له التوق ع وحصريا 

بصفته املسي2 الوح د للشركة.
األسا�سي  القافون  تح ين   -

للشركة.
ب كتب  تم  القافوني  اإليداع   -
األبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ   2222 لقم  تحت  بتالودافت 

29 فوف 24  222.
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REGRAGA PRIMEURS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها 4.222.222 دلهم

شالع الحسن الثاني بلوك   لقم 7 
أيت ملول افزكان
س.ت ر   64 

ب قت�سى قرال غي2 عادي للشركاء 
املؤلخ في 29أكتوار 222، تبعا لوفاة 
ر   يوم  الرجراجي  بوسباط  الس د 

أكتوار 222، لقد تقرل مايلي :

الس د  ولثة  على  املوافقة   . 
الرسم  استناد  الرجراجي،  بوسباط 
مالس  222،  ر2  بتاليخ  اإللاثة 
كشركاء جدد في الشركة وهم الس دة 
والس دةالعابدة  فاط ة  بوسباط 

حسني؛
هبة  على  واملوافقة  املصادقة   .2
الواحدة  ق  ة  حصة  )ألف(    222
ملك ة  في  والتي  دلهم،  )مائة(    22
ابنها  إلى  حسني  العابدة  الس دة 

الس د بوسباط أح د ؛
 ر. املصادقة على التوزيع الجديد 

لرأس ال الشركة ؛
4.تح ين النظام األسا�سي للشركة.

5.تخويل الصالح ات. 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  .تم   II
فوف 24   8 يوم  الفزكان  اإلبتدائ ة 

 222 تحت عدد 45ر2.
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 ETABLISSEMENT(ش8كة
D’AJUSTAGE TACHEFINE

ش.م.م
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : لقم ر، م ر بغداد
أكادير

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
28 سبت 24  يوم  في  املؤلخ  االستثنائي 

 222 تقرل ما يلي :
موفيب  الس د  وفاة  مالحظة 

مح د.
االجت اع ة  الحصص  تحويل 
تم  مح د  موفيب  الس د  وفاة  عقب 
التي  اجت اع ة  حصة   222 تحويل 

ي تلكها في الشركة لصالح ولثته.
موفيب  الس دة  ع نت   : التس ي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2ة  ات ك 

محدوة.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى مصلحة 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بأكادير بتاليخ 27 أكتوار  222 تحت 

لقم 26986 .
518 P
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BALHOUH
شركة ذات مسؤول ة محدودة دات 
الشريك الوح د )في طول التصف ة(
وعنوان مقرها االجت اعي جنان ايت 
اوملين تافالكت - 222ر8 تالودافت 

املغرب
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
545 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل  اكتوار  222  من   27 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 BALHOUH الوح د  الشريك  ذات 
دله ا    22.222 لأس الها  مبلغ 
ايت  وعنوان مقرها االجت اعي جنان 
تالودافت  222ر8   - تافالكت  اوملين 

املغرب فت جة ل : العجز.
و حدد مقر التصف ة ب جنان ايت 
تالودافت  222ر8   - تافالكت  اوملين 

املغرب. 
و عين:

وعنوافه  اح د  بلحوح  الس د)ة( 
النصر  ساحة  الولدة  زفقة    6 لقم 

تالودافت ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتالودافت بتاليخ 9 فوف 24 

 222 تحت لقم 9 22.
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 NOUN INFO
SARL AU

املقر االجت اعي حي الزاوية التجاف ة 
أسا . 

السجل التجالي لقم :  2747 
 ICE 222548 92222297

حــــل شــــركة
 25 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 28 يوم  املسجل  و  أكتوار  222 
العام  الج ع  عقد  تم  أكتوار  222 
  NOUN INFO لشركة   االستثنائي 
  22.222 لأس الها   ،SARL AU

دلهم، ح ث تقرل ما يلي :

 NOUN INFO SARL حل شركة -
.AU

اك دا كلتومة،   : الس دة  تع ين   -  
لبطاقة  الحاملة   ، الجنس ة  مغرا ة 
  JA 25 6ر لقم  الوطن ة  التعريف 
  986 ماي   25 بتاليخ  املزدادة 
عن  املسؤولة  ايفني،  س دي  ت وغزا 

التصف ة.
-     تحديد املقر االجت اعي للشركة 

مقرا للتصف ة. 
القافوني  اإليداع  تم  وقد   
باملحك ة  الضبط  بكتابة  للشركة 
أكتوار   22 يوم  بكل  م،  االبتدائ ة 
لقم  66/222ر،                                               تحت    ،222 

السجل التجالي لقم  2747.
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Société SABT sarl(ش8كة
ب ع حصص 

العامة  محضرالج ع ة  ب قت�سى 
االستثنائ ة بتاليخ 28 سبت 24  222 

تقرل ما يلي : 
  222 تفويت  على  املصادقة   -   
الس دعبدالصادق  طرف  من  حصة 

ب كي التي ي تلكها الى : 
 الس د الغرابي علي 522 حصة.
الس د لش د بابافا 522 حصة.

 تحويل املقر آإلجت اعي . لقم 7 حي 
بئ2افزلان بلوك    ت كوين أكادير.

الشركاء : 
 الس د الغرابي علي 522 حصة.
الس د لش د بابافا 522 حصة.

من   : الشركة  لأس ال  يتكون   
لكل  دلهم    22 بق  ة  حصة    222

حصة.
- تم ايداع امللف القافوني للشركة 
باكادير تحت  التجالية  لدى املحك ة 

لقم692ر. بتاليخ ر فوف 24  222.
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س)ديفلوام
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 2.222  دلهم
مقرها : 78 شالع عالل بن عبد هللا، 

حسان، الرااط
ب قت�سى عقد عرفي صادل بتاليخ 
22 سبت 24  222 قرل شركاء الشركة 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

سهام  املالكي  الس دة  تع ين 

ك صف ة للشركة.

ك حل  االجت اعي  املقر  تع ين 

للتصف ة.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

بتاليخ  بالرااط  التجالية   باملحك ة 

26 أكتوار  222 تحت لقم 8484  .

522 P

ZAWIYA DAHBIYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مقرها االجت اعي: لياض ويسالن 2، 

الجزء ب لقم 7 ر، ويسالن 52282 

مكناس
لقم التق  د في السجل التجالي 

524 5

تع ين م ثل قافوني للشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا  سبت 24  222   9 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي2ين  لتع ين 

امل ثل القافوني عباس مصطفى.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم  466.
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AFITNESS KERKOUZI
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

أبرم  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

سبت 24  2ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

تم  املدينة،  بنفس  املسجل   ،222 

مسؤول ة  ذات  شركة  قوافين  وضع 

محدودة لها امل يزات التال ة :

كركوزي  السادة   : الشركاء   -   

بوشع ب وكركوزي عبد الكريم.

 AFITNESS  : االسم   -  2

.KERKOUZI SARL

ر - الهدف : تستهدف الشركة :

الرياض ة  الفعال ات  تنظ م 

والرحالت  والنزهات  الشباب ة 

الس اح ة.

: إقامة األمل  - املقر االجت اعي   4
 GH ع الة لقم 72 مدينة الرح ة 2، 
دال بوعزة، النواصر، الدال الب ضاء.
5 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاليخ 

تأسيسها النهائي.
6 - السنة املال ة : تبتدئ من فاتح 

يناير وتنتهي في  ر ديس 24.
دلهم    22.222  : الرأس ال   -  7
مجزأة إلى 222  حصة من فئة 22  
مسددة  الواحدة،  للحصة  دلهم 
كركوزي  للس د  وم نوحة  بأك لها 
حصة  و522  حصة   522 بوشع ب 

للس د كركوزي عبد الكريم.
السادة  تع ين  تم   : اإلدالة   -  8
عبد  وكركوزي  بوشع ب  كركوزي 
للشركة  تأسيس ين  ك ديرين  الكريم 
له ا  و ولت  محدودة،  غي2  ملدة 
باسم  للتصرف  الواسعة  السلطات 
بدون  الحاالت  ج  ع  في  الشركة 

واجب إثبات سلطات  اصة.
األلااح  تحديد  بعد   : األلااح   -  9
لتكوين   %5 تقتطع  الصاف ة 
عدا  ما  الباقي  القافوني،  االحت اطي 
عليهم  يوزع  للشركاء  مغاير  قرال 
حسب فصيب كل منهم في الرأس ال.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  III
بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 
الب ضاء بتاليخ 8 أكتوار  222 تحت 
لقم  79596 والسجل التجالي لقم 

ر892 5.
ب ان مختصر
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 LOEHMAN CONSEIL
INTERNATIONAL

SARL AU
حل مسبق

العام  الج ع  قرال  ب قت�سى   -  I
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   االستثنائي 
25 أكتوار  222 قرل الشريك الوح د 
 LOEHMAN CONSEIL لشركة 
شركة  ش.م.م   INTERNATIONAL
مدير  ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 
دلهم،    2.222 لأس الها  مفرد، 
بالدال  االجت اعي  مقرها  الكائن 
عفان،  بن  عث ان  زفقة   47 الب ضاء 

الطابق الخامس، ع ا يلي :
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  - حل مسبق للشركة ابتداء من 
تاليخ 25 أكتوار  222.

كالين  لوه ان  الس دة  تع ين   -  2
ك صف ة لحسابات الشركة.

الشركة  تصف ة  مقر  تحديد   - ر 
بنفس مقر الشركة االجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
فوف 24  222    2 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 799758.
ب ان مختصر
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(AIRES
SARL

تحويل املقر االجت اعي
I - ب قت�سى الج ع العام املنعقد 
بالدال الب ضاء بتاليخ 4 أكتوار  222، 
 2AIRES SARL الشركة  شركاء  قرل 
العنوان  إلى  االجت اعي  املقر  تحويل 

التالي :
الطابق  املومن،  عبد  شالع   ،222

السفلي، الدال الب ضاء.
الفصل  على  التعديل  أد ل   -  II
الرابع من القوافين النظام ة للشركة.
ب كتب  القافوني  اإليداع  تم   -  III
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
فوف 24  222  بتاليخ     الب ضاء 

تحت لقم 799974.
ب ان مختصر
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STE AMS RECYCLAGE
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
26 أكتوار  222 بالرااط تم تأسيس 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصائص التال ة :
.AMS RECYCLAGE : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
املسؤول ة املحدودة بشريك واحد،

التجالة،   : االجت اعي  هدفها 
التصدير واالستي2اد.

لأس املال : 22.222  دلهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
زفقة   54  : االجت اعي  املقر 

تانس فت، لقم  ، أكدال، الرااط.
التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

لحسن بوسوكة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
القافوني بالرااط تحت لقم 55877  

لقم التسج ل  98/222ر2 .
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STE MAHAJ EVENT
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بالرااط  أكتوار  222   7
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصائص التال ة :
.MAHAJ EVENT : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 
املسؤول ة املحدودة بشريك واحد،

التصدير   : االجت اعي  هدفها 
واالستي2اد،  دمة معلومات املب عات.

لأس املال : 22.222  دلهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
 ر ديس 24 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر االجت اعي : ع الة 45، شالع 

فرنسا، شقة 8، أكدال، الرااط.
التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

الحسين اكرمو.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
القافوني بالرااط تحت لقم 55855  

لقم التسج ل  84/222ر2 .
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ESPACE GHINA
ب ع الحصص االجت اع ة

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
املنعقد  العادي  الغي2  االستثنائي 
قرل  أكتوار  222  فاتح  بتاليخ 
 ESPACE GHINA الشركة  مساهمي 

ما يلي :

 ب ع الحصص االجت اع ة كالتالي : 

ج  ع  هللا  عبد  هرماش  الس د  يب ع 

 522 يعادل  ما  أي  الشركة  حصص 

  22 إلى الس د هرماش لش د  حصة 

دلهم لكل حصة أي ما يعادل 222  

حصة.

تع ين مسي2 جديد وح د : الس د 

لبطاقة  حامل  لش د،  هرماش 

التعريف BH568475 مسي2 للشركة 

ملدة غي2 محددة.

تم اإليداع ب كتب الضبط باملحك ة 

االبتدائ ة سال بتاليخ ر فوف 24  222 

تحت لقم 999.
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 ELECTROMECANIQUE

AUTOMATISME
Par abréviation EMAI SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 522.222.  دلهم قابل 

للتحويل

املقر االجت اعي : املنطقة الحرة 

بطنجة، ايلو 24 ب، قطعة 24 أ-   

طنجة

السجل التجالي 8789 

تلقته  موثق  عقد  ب قت�سى 

لح وني،  ادلي�سي  س  ة  األستاذة 

موثقة بطنجة، بتاليخ 5 فوف 24 2 22 

تصدق الس د جوستان كوملان بحق 

االفتفاع  بحق  االحتفاظ  مع  الرقبة 

ق  تها  فقدية  حصة  522.ر   ل 

للتحويل  قابل  دلهم    22 االس  ة 

لأس ال  في  له  امل لوكة  للحصة 

 ELECTROMECANIQUE شركة 

 AUTOMATISME Par abréviation
  .522.222 لأس الها   EMAI SARL

مقرها  للتحويل،  قابل  دلهم 

ب،   24 ايلو  بطنجة،  االجت اعي 

قطعة 24 أ-   املنطقة الحرة.

لفائدة أبنائه وهم :

كريستين كوملان، صامويل كوملان 

ومالية كوملان ب ا قدله 2ر% من حق 

الرقبة لكل واحد منهم.

توزيع  تغ ي2  تم  للصدقة  فت جة 
وص اغة  االجت اعي  الرأس ال 
األسا�سي  النظام  في  به  املتعلق  البند 

للشركة على الشكل التالي :
البند 7 )الجديد( :

مبلغ  في  الشركة  لأس ال  حدد 
للتحويل  قابل  دلهم    .522.222
5.222  حصة فقدية من  إلى  مقسم 
بالكامل  تحريرها  تم  دلهم    22 فئة 

مسندة إلى الشركاء على الشكل التالي :
  522 كوملان  جوستان  الس د 
االفتفاع  الرقبة وحق  حصة من حق 

على املج وع ؛
 4522 كوملان  كريستين  الس دة 

حصة من حق الرقبة ؛
الس دة مالية كوملان 4522 حصة 

من حق الرقبة ؛
 4522 كوملان  صامويل  الس د 

حصة من حق الرقبة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية لطنجة بتاليخ 4  فوف 24  222 

تحت لقم 4482  .
لالستخالص والنشر

املسي2

530 P

ش8كة)بمبول)بكسبول)فقوس)
بسام

   زفقة ابن حبيب، شالع يعقوب 
املنصول، الدال الب ضاء

العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 
سبت 24  222  2ر  بتاليخ  االستثنائي 

تقرل ما يلي :
وتصف تها  الشركة  حل   -   
والتشط ب عليها من السجل التجالي.

مح د  بنسع د  الس د  تع ين   -  2
ك صفي للشركة.

- تع ين مقرها االجت اعي محال  ر 
للتصف ة.

الصالح ات  ج  ع  تخويل   -  4
القرالات  هذه  من  نسخة  لحامل 

للق ام باإلجراءات القافوف ة.
تم اإليداع القافوني لدى  املحك ة 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 
2 فوف 24  222 تحت لقم 798555.
531 P
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B-CONTRACT
SARL AU

تحويل املقر االجت اعي
I - ب قت�سى الج ع العام املنعقد 
أكتوار  فاتح  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
لشركة  الواحد  الشريك  قرل   2222
تحويل   B-CONTRACT SARL AU

املقر االجت اعي إلى العنوان التالي :
6 ، زفقة عبد اللط ف بن قدول، 

الطابق السادس، الدال الب ضاء.
الفصل  على  التعديل  أد ل   -  II
الرابع من القوافين النظام ة للشركة.
ب كتب  القافوني  اإليداع  تم   -  III
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت  ماي  222    2 بتاليخ  الب ضاء 

لقم 82 778.
ب ان مختصر

532 P

 NOOR PROPERTY
MANAGEMENT

NPM
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي: 4، زفقة فواال ا، 
تجزئة  ، قطاع 7 ، بلوك  ، حي 

الرياض، الرااط
بتاليخ  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
25 أغسطس  222 تم وضع القافون 
املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

 اص تها كالتالي :
الشركاء :

فول الدين براغ ؛
فزهة زغدود.

الهدف : للشركة األهداف التال ة :
التس ي2 التجالي ؛

تس ي2 وتدبي2 اإليجال وتتبع ج  ع 
مراحله التقن ة ؛

البناء واألشغال املختلفة.
املدة : 99 سنة.

ف  ا  محدد   : الشركة  لأس ال 
إلى  مقسم  دلهم    22.222 قدله 
دلهم    22 فئة  من  حصة    222
للواحدة، موزعة بين املساه ين على 

الشكل التالي :

522 حصة ب بلغ  فول الدين براغ 

52.222 دلهم ؛

ب بلغ  حصة   522 زغدود  فزهة 

52.222 دلهم ؛

ب بلغ  حصة    222 املج وع 

22.222  دلهم.

التس ي2 : تس ي2 الشركة من طرف 

الس د فول الدين براغ.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

التجالية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

تحت  فوف 24  222   9 يوم  بالرااط 

لقم 8922  .

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

. 55785
ب ثابة مقتطف وا ان

533 P

EVER ASSURANCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 22.222  دلهم

املقر االجت اعي : 8ر زفقة اوك  دن، 

شقة لقم 8، أكدال، الرااط

العام  الج ع  ملداولة محضر  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاليخ 29 سبت 24 

 EVER ASSURANCE لشركة   222 

ش.م.م تقرل ما يلي :

ب ع الحصص :

إلى  ل لى  الهريم  الس دة  من   -   

الس دة ضاض مريم 2 5 حصة.

ل لى  الهريم  الس دة  استقالة 

وتع ين  للشركة  ك سي2ة  مهامها  من 

مسي2ا  أنس  فرجي  الس د  مكانها 

لشركة EVER ASSURCANE ش.م.م 

ملدة غي2 محدودة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف 24  222  ر  يوم 

.  8754
ب ثابة مقتطف وا ان

534 P

TARYMED PC
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 552.222 دلهم

املقر االجت اعي :    زفقة ضاية 
إفراح، شقة  ، أكدال، الرااط

الج ع  محضر  ملداولة  تبعا   -   
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي   العام 
 TARYMED لشركة  أكتوار  222   7

PC ش.م.م تقرل ما يلي :
االجت اع ة  التس  ة  تع ين 
ش.م.م   TARYMED PC لشركة 
 ELIT I-MOTION MAROC لتصبح 

ش.م.م.
النظام  من   2 فالفصل  واالتالي 

األسا�سي قد تم تغ ي2ه.
2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222   27 يوم 

6ر85  .
ب ثابة مقتطف وا ان

535 P

BORJ PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد

في  مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
27 أكتوار 2222 قرل الشركاء ما يلي :
 5 لقم  من  االجت اعي  املقر   تغ ي2 
حي  لقم  ،  الشقة  تادلة،  شالع 
فصر،  تجزئة  إلى  الرااط  الطي2ان، 
باب  ش اعو،  الزمولي،  شركة 

املريسة، سال.
التجالية  املحك ة  عن  الصادل 
بالسجل  التق  د  لقم  تحت  بالرااط 
امللف  وضع  لقم  77ر95  التجالي 

.  6 78
536 P

 DYNAMIQUE CIVIL
ENGINEERING

SARL
العام  الج ع  لقرال  تبعا 
 DYNAMIQUE CIVIL لشركة 
ذات  شركة   ENGINEERING SARL
واحد،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ومقرها  دلهم    22.222 لأس الها 
قلعة   ،I فخلة   564 لقم  االجت اعي 
أكتوار   29 بتاليخ  تقرل  السراغنة، 

: 222 
حل الشركة ؛

لحل  ك حل  الشركة  مقر  تع ين 
الشركة ؛

حج وي  جهان  الس دة  تع ين 
لحل الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  لقلعة   االبتدائ ة 
2  فوف 24  222 تحت لقم  2/222 5.
537 P

LOCARDO PEINTURE
SARL

لشركة  العام  الج ع  لقرال  تبعا 
 LOCARDO PEINTURE SARL
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
  22.222 لأس الها  واحد،  بشريك 
 549 لقم  االجت اعي  ومقرها  دلهم 
تجزئة األمل العطاوية، قلعة السراغنة، 

تقرل بتاليخ ر فوف 24  222 :
حل الشركة ؛

لحل  ك حل  الشركة  مقر  تع ين 
الشركة ؛

الهادي  عبد  الس د  تع ين 
الصالحي لحل الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  لقلعة   االبتدائ ة 
   فوف 24  222 تحت لقم  529/222.
538 P

MOBAPROFIL
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك واحد
الرأس ال االجت اعي : 2.222  دلهم
املقر االجت اعي : شالع فلسطين، 
إقامة الخصاص، لقم  ، املح دية

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتاليخ 
شركة  تأسيس  تم  يول و  222  ر  
محدودة املسؤول ة ذات شريك واحد 

ذات الخصائص التال ة :
 : االجت اع ة  التس  ة 

.MOBAPROFIL
الهدف : مقاول املباني.
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الرأس ال : 2.222  دلهم.
الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك واحد.
املقر االجت اعي : شالع فلسطين، 
إقامة الخصاص، لقم  ، املح دية.

إلى  الشركة  تس ي2  : عهد  التس ي2 
الس د ع ر مبالكي لفت2ة غي2 محدودة.
باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة ملدينة املح دية تحت لقم 
أغسطس  222    2 بتاليخ    747

لقم السجل التجالي 28669.
539 P

« FIDUCIAIRE « FIRCOFISC NEW
 B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 25 28-8 -96-42
FAX: 25 28-8 -96-4   

 SOCIETE INNOVATION
COMPANY

  SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

  إعالن عن تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
حرلت  بب وكرى   يوف و  222  ر 
قوافين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

 صائصها كالتالي :
 SOCIETE شركة   : اإلسـم 
 INNOVATION COMPANY SARL

األهداف: اع ال الحراسة.
السفلي  الطابق   : املقر االجت اعي 

لقم 77 زفقة املحك ة ب وكرى.
تاليخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال االجت اعي: حدد في مبلغ 
  222 إلى  مقسم  دلهم    22  222
حصة بث ن 22  دلهم للواحد موزع 

كالتالي :
 522 أبا  ايت  السالم  عبد  الس د 

حصة ؛
الس د لشدي الحسن 522 حصة ؛

املج وع 222  حصة.
فاتح  من  تبتدئ  املال ة:  السنة 
يناير وتنتهي في  ر دجن24 من كل سنة.
الشركة  بتس ي2  يقوم  التس ي2: 
وملدة غي2 محدودة الس د عبد السالم 

ايت أبا.

اإلمضاءات  تكون  اإلمضاءات: 
عبد  الس د  بين  مشت2كة  البنك ة 
السالم ايت أبا والس د لشدي الحسن.
فقط  االجت اع ة  اإلمضاءات 

للس د عبد السالم ايت أبا.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
يوف و    7 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 84ر .
540 P

« FIDUCIAIRE « FIRCOFISC NEW

 B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 25 28-8 -96-42

FAX: 25 28-8 -96-4   

STE DILTON TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد 

إعالن عن تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -    
حرلت  ب وكرى  أكتوار  222   26
قوافين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك واحد  صائصها كالتالي :
 STE DILTON شركة   : االسم 

.TRANS
املستخدمين  فقل   : األهداف 

لحساب الغي2.
املقر االجت اعي: الطابق األول حي 

الجوالن ب وكرى اشتوكة ايت باها.
تاليخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال االجت اعي: حدد في مبلغ 
  222 إلى  مقسم  دلهم    22.222
حصة بث ن 22  دلهم للواحد موزع 

كالتالي :
  222 اكريد  املالك  عبد  الس د 

حصة ؛
املج وع 222  حصة                                         
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
يناير وتنتهي في  ر دجن24 من كل سنة.
الشركة  بتس ي2  يقوم   : التس ي2 
وملدة غي2 محدودة الس د عبد املالك 

اكريد.     

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
لس د  فقط  والبنك ة  االجت اع ة 

عبد املالك اكريد.     
اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع   -  2
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 
فوف 24   4 بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8رر2.  
541 P

CAREC-AS

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali  er étage, Fès,6

STE B AND B CALL
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
وضع  تم  بفاس،  أكتوار  222   25
تأسيس شركة ذات مسؤول ة  قافون 
B AND B CALL ش.ذ.م.م  محدودة 

م يزاتها كالتالي :
مركز   : هدف  ذات  الشركة 

االتصاالت الهاتف ة.
املدة : 99 سنة.

ابن   26 لقم   : االجت اعي  املقر 
مض ال   ،56 لقم  تجزئة  الخطاب، 
 7 الطابق  الريان  ،  فضاء  الخ ل، 

املدينة الجديدة فاس.
لأس املال : 22.222  دلهم موزعة 
على 222  حصة من فئة 22  دلهم 

تم تحريرها فقدا كالتالي :
الس دة بولفراد فولا 522 حصة ؛
الس د بنيس مح د 522 حصة.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  ر ديس 24.

الس دة  الشركة  يسي2   : التدبي2 
مح د  بنيس  والس د  فولا  بولفراد 

ملدة زمن ة غي2 محدودة.
االحت اط  بعد  صم   : األلااح 
على  األلااح  صافي  توزع  القافوني 

الشركاء.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2
ب دينة  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت  أكتوار  222  ر  بتاليخ  فاس 

لقم السجل التجالي 72275.
542 P

مطبعة)ولبقة)بلفض ة)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات لأس ال : 52.222 دلهم
املقر االجت اعي : لقم ر  شالع 
نسرين، حي لياض السالم أكادير

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العام  الج ع  2222 صادق  يناير   27
ولاقة  مطبعة  لشركة  اإلستثنائي 

الفض ة على ما يلي :
تصف ة مسبقة للشركة.

هللا  عبد  أمزيل  الس د  تع ين 
مصفي للشركة.

مقر  في  التصف ة  مقر  تثب ت 
حي  نسرين،  شالع  ر   لقم  الشركة 

لياض السالم أكادير.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
بتاليخ  بأكادير  التجالية   باملحك ة 

5 مالس 2222 تحت لقم ر8982.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي2

543 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES 

 IMM AARAB APPT   AV MOHAMED V

TAZA    AL   JADIDA

KMG(TRAVAUX
ش م م ش و

لأس ال: 22.222.22  دلهم
املـــقـر االجت اعي: دوال س دي  زلون 

غ اتة الغرا ة  تازة 
- تـــــــازة-
تـأســـــــيـس

تـوق ع  ـاص  ذي  عقـد  ب وجـب 
وضع  تـم  أكتوار  222  بتـاليخ    
ذات  لشـركة  األسا�سي  القـافون 

امل  ـزات التـال ة :
 KMG TRAVAUX  : التس ـ ة 

.SARL
املختلفة  األع ال   : الهـدف 
األع ال  اإلنشائ ة،  واألع ال 

الزلاع ة، االست2اد والتصدير.
س دي  دوال   : االجت اعي  املـــقـر 

 زلون غ اتة الغرا ة  تازة.
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املـدة : 99 سـنة افطالقـا من تـاليخ 
تـأسيسهـا النهـائي.

دلهم    22.222  : لأس ـالـها 
واحدة  كل  222  حصة  إلى  مقسـ ة 
بأك لها  محـرلة  دلاهـم    22 بق  ـة 
العكرادي كريم  الس د   لفائدة  فقـدا 

522 حصة.
 522 مصطفى  ع نوس  والس د 

حصة.
العكرادي  الس دان  ع ـن  اإلدالة: 
مس ـران  مصطفى  وع نوس  كريم 

للشـركة. 
السنـة املـال ـة : من فـاتح ينـاير الى 

 ر دجنبـر.
األلااح : تخصم من األلااح   سة 
القـافـوفـي  االحت اطي  لتكـويـن  املئة  في 
و  يـوزع  البـاقـي أو يخصـص لتكـويـن 

احت ـاطـي إضـافـي .
تـم اإليداع القـافوفـي بكتـابة الضبط 
باملحك ـة االبتـدائ ة بتـازة تحـت  إيداع 

لقـم  57 واتـاليخ 5 فوف 24  222 .
ب ثابة مقتطـف و ب ـان 

544 P

تانس فت)تجهيزبت
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 222.222 دلهم

 مقرها االجت اعي : شالع الحرية، 
لقم 4 ، املدينة الجديدة، اسفي

قفل التصف ة
العام  الج ع  مداوالت  عقب 
تقرل  أكتوار  222   25 في  العادي 
لشركة  التصف ة  وإغالق  شطب 
ذات  شركة  تجهيزات  تانس فت 
لأس الها  املحدودة  املسؤول ة 
االجت اعي  مقرها  دلهم،   222.222
املدينة   ، 4 لقم  الحرية،  شالع 
عبد  الس د  وعين  اسفي  الجديدة، 

الغني قنداح ك صفي للشركة.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
بتاليخ  باسفي  االبتدائ ة   باملحك ة 

9 فوف 24  222 تحت لقم   25.
من أجل التنص ص والتلخ ص

املسي2

546 P

STE DAR CHACHA
SARL AU

شركة دال شاشا ش.ذ.م.م ش.و
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 22.222  دلهم

مقرها الرئي�سي : ب راكش، دلب اللة 
شاشا، دوال كراوة

عقد تس ي2 حر ألصل تجالي
بتاليخ  موثق  عقد   ب قت�سى 
ر سبت 24  222، من طرف األستاذة 
منحت  توالكت،  الزهراء  فاط ة 
شركة دال شاشا شركة ذات مسؤول ة 
لأس الها  واحد،  بشريك  محدودة 
االجت اعي  مقرها  دلهم،    22.222

ب راكش، دلب شاشا، دوال كراوة.
املغرب  أففيست  إ   & ب  لشركة 
 STE P & E INVEST MAROC SARL
محدودة،  مسؤول ة  ذات  شركة 
مقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 
األمي2  شالع  ب راكش،  االجت اعي 
الزهراء،  إقامة  هللا،  عبد   موالي 

ع الة 8، شقة 9 تجزئة كري ة.
األصل  لج  ع  الحر  التس ي2 
اللة  دلب  ب راكش  الكائن  التجالي 
شاشا، دوال كراوة لقم 4، عبالة عن 
باملحك ة  واملسجل  للض افة  دال 
التجالي  بالسجل  ب راكش  التجالية 
ررر92 وذلك ملدة ستة سنوات  لقم 
وتنتهي  سبت 24  222   5 من  تبتدئ 
وفق  الكل   2227 ديس 24  في  ر 
الشروط وااللتزامات املنصوص عليها 

في العقد.
للخالصة  واإلشهال

547 P

LEMNINI IMMOBILIER
ش.ذ.م.م ذ.م.و

 لقم 86  شالع ابراه م الروداني، 

حي الهدى،  ريبكة
تأسيس

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
2 فوف 24  222 بخريبكة تم تأسيس 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص التال ة :

 LEMNINI  : التس  ة 

.IMMOBILIER

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.

 ، 86 لقم   : االجت اعي  املقر 

الهدى،  حي  الروداني،  ابراه م  شالع 

 ريبكة.

22.222  دلهم موزع   : الرأس ال 

على 222  حصة ق  ة الحصة 22  

دلهم.

توزيع لأس املال :

الس د شف ق ملن ني 222  حصة.

الهدف االجت اعي :

منعش عقالي ؛

أشغال مختلفة.

التس ي2 : الس د شف ق ملن ني ملدة 

غي2 محدودة.

السنة املال ة : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في  ر ديس 24 باستثناء السنة 

في  التسج ل  بعد  تبدئ  التي  األولى 

السجل التجالي.

الشركة  تسج ل  تم   : التسج ل 

بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

بتاليخ  49ر7  لقم  تحت   بخريبكة 

9 فوف 24  222.
موجز وا ان

548 P

BEN KHAYI

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

سجل التجالي لقم ر255

تصف ة وحل الشركة 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاليخ 25 أكتوار  222 تقرل 

ما يلي :

الحسابات  على  املصادقة   -   

االجت اع ة للشركة.

واالتالي  الشركة  وحل  إلغاء   -  2

ت24ئة ذمة املسي2.

القافوني  اإليداع  وضع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

تحت  أكتوار  222  ر  في  بالرش دية 
لقم 496/ 222.

549 P

بلعجول)بمل تازة)وبألبقال)سعد
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

26 شالع مرس السلطان، شقة ر، 

الطابق  ، الدال الب ضاء

في  مؤلخ  عرفي  عقد   ب وجب 

النظام  إنشاء  تم  سبت 24  222،   2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة و صائصها ك ا يلي :

واألبقال  امل تازة  العجول   : اإلسـم 

سعد.

املوضوع : تاجر.

مرس  شالع   26  : الرئي�سي  املقر 

ر، الطابق  ، الدال  السلطان، شقة 

الب ضاء.

املــدة : 99 سنة.
املال  لأس  تحديد  تم   : املال  لأس 

إلى  مقسم  دلهم    22.222 ب بلغ 

لكل  دلهم    22 بق  ة  حصة    222

حصة تم تخص صها للس د ال24هومي 
عبد هللا 562 حصة والس د قادليوي 

مراد 442 حصة.

السنة املال ة : تبدأ من فاتح يناير 

وتنتهي في  ر ديس 24 من ففس العام.

عبد  ال24هومي  الس د   : املسي2ون 

هللا وقادليوي مراد.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

السجل التجالي  655 5.

550 P

مودينس ا
شركة ذات مسؤول ة محدودة

برأس الها : 22.222  دلهم 

فقل املقر الرئي�سي
العام  الج ع  شروط  ب وجب 

سبت 24  222،  فاتح  في  االستثنائي 

الشركاء قرل شركاء الشركة »مودينس ا« 
لقم سجل التجالي 965ر44 ما يلي :
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حي  لشركة  الرئي�سي  املقر  فقل 

س دي عث ان، تجزئة النول، مج وعة 

د تجزئة لقم 57، الدال الب ضاء.

 PISTE  : الجديد  العنوان  إلى 

 AIN BORJA N°2 BIS en face de

الدال  السبع،  عين   carriére lahjar

الب ضاء.

تحديث النظام األسا�سي.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 

   ف24اير  222 تحت لقم 798564.  

551 P

 EDIFICATION BATIMENTS

 ETUDES CONSEILS

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

املقر االجت اعي : 59 شالع 

الزلقطوني، الطابق 8 لقم 24

السجل التجالي 7ر4272

مداوالت  محضر  على  بناء   -  I

2ر  بتاليخ  االستثنائي  العام  الج ع 

سبت 24  222 تقرل ما يلي :

واملسي2  الشريك  وفاة  من  تأكد 

الشركة  واست رال  للشركة  الوح د 

الس دة  وه ا  فقط  الوليثتين  بين 

 Nada Odette Beaumont

 Claire Isabelle Michelle والس دة 

Beaumont والتعديل لل ادتين 6 و7 

من النظام األسا�سي للشركة.

 Nada Odette الس دة  وتع ين 

 Claire والس دة   Beaumont

 Isabelle Michelle Beaumont

للنظام  والتعديل  للشركة  مسي2تين 

األسا�سي للشركة.

الجديد  األسا�سي  النظام  اعت اد 

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

2 فوف 24  في  الب ضاء  بالدال  التجالية 

 222 تحت لقم 798566.

553 P

STERILAB
 Quartier Arsalane, Rue Amyot

d’Inville, Casablanca

سجل التجالي لقم 299ر5 

  - ب وجـب محضر قرالات الشريك 

أغسطس  222  2ر  بتاليخ  الوح د 

تقرل :

الحبا�سي  مح د  الس د  استقالة 

من واليته ك سي2 للشركة.

ف اس  موكيش  الس د  وتع ين 

مسي2ا للشركة.

بسجل  القـافوفـي  اإليداع  تـم   -  2

في  الب ضاء  بالدال  التجالية  املحك ـة 

26 أكتوار  222 برقم 2ر7976 .

554 P

KSBen Holding
SARL

 46 Boulevard Zerktouni, رème

étage, Apt n°6, Casablanca

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

الب ضاء،  الدال  في  أكتوار  222   29

مسؤول ة  ذات  شركة  إنشاء  تم 

محدودة تت يز بالخصائص التال ة :

 KSBen  : الشركة  اسم   -   

.Holding sarl

2 - تم تقديم لأس املال : تم تحديد 

522.ر245.28  ب بلغ  املال  لأس 

5ر2.452.8  إلى  مقسم  وهو  دلهم 

لكل  دلهم    22 قدلها  بق  ة  حصة 

على  وموزعة  بالكامل  مدفوعة  منها 

الشركاء بالنسب التال ة :

46ر.226.   بنيس  كامل  الس د 

حصة ؛

الس د سل  ان بنيس 226.489.  

حصة ؛

الحصص  عدد  إج الي 

5ر2.452.8 حصة.

فت جة  املذكول  املال  لأس  كان 

مساه ة ع ن ة قدمها الشركاء ووافق 

عليها مدقق حسابات املساه ة وفقا 

ألحكام القافون.

الزلقطوني،  شالع   46  : املقر   - ر 
الدال   ،6 لقم  شقة  الثالث،  الطابق 

الب ضاء.
4 - السنة املال ة : من فاتح يناير 

إلى  ر ديس 24 من كل عام.
5 - املوضوع :

وفقل  واالستحواذ،  االكتتاب 
التي  والوحدات  والسندات  األسهم، 
أو  شركة  أي  ستنشئها  أو  أنشأتها 

شركة أيا كان شكلها وغرضها.
غي2  أو  مباشر  بشكل  املشالكة 
مباشر في ج  ع الع ل ات التي تقوم 

بها هذه الشركات أو املؤسسات.
ج  ع  تصف ة  وإدالة  إدالة 

الشركات.
تتم  التي  املال ة  املعامالت  ج  ع 
واالشت2اكات  املساه ات  من  الل 
املال ة  األولاق  وا ع  واملشت2يات 
والرعاية  واألسهم  الشركات  وحقوق 
واملساه ات  والج ع ات  واالفدماج 

أو إنشاء الشركات التابعة.
الشركة  مدة  تحدد   : املدة   -  6
في  تسج لها  تاليخ  من  سنة   99 ب 

السجل التجالي.
كامل  الس د  تع ين   : اإلدالة   -  7
بنيس والس د سل  ان بنيس إلى أجل 

غي2 مسمى.
السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 
التجالي للدال الب ضاء بتاليخ 8 فوف 24 

 222 برقم ر52249.
اإلعالم والنشر

555 P

FARMALAC
SARL

 Le siège social est à Had
 Soualem, Pole urbain et
 Industriel Omrane-Sahel

Tranche 4 Lot 5 PH
لأس الها : 7.522.222 دلهم

العام  الج ع  شروط  ب وجب 
6 أكتوار  222 في  االستثنائي بتاليخ 
ذات  الشركة  شركاء  السوالم،  حد 
 FARMALAC املحدودة  املسؤول ة 

قرلت على وجه الخصوص :

للشركة  الغرض  امتداد   -   

واإلضافة إل ه :

امل تلكات  تأجي2  ع ل ات  ج  ع 

املنقولة وغي2 املنقولة لشركات أ رى.

النظام  من   2 املادة  تعديل   -  2

األسا�سي تبعا لذلك.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

االبتدائ ة  املحك ة  قلم  في  القافوني 

تحت  مالس  222  بتاليخ     برش د 
لقم 8رر  سجل تجالي لقم 4845 .
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بدل)ب.م
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 62.222 دلهم

مقرها االجت اعي : 4، زفقة طالق بن 
 زياد، حي املستشف ات، 

الدال الب ضاء

س.ت الدال الب ضاء لقم : ر24425

تفويت حصص اجت اع ة
التبني واملصادقة على القافون 

األسا�سي املعدل
العام  املجلس  محضر  ب وجب 

الغي2 العادي لشركة »بدل ب.م« املؤلخ 

بالدال الب ضاء يوم ر  ديس 24 9 22، 

ت ت املصادقة على ما يلي :

الحصص  ج  ع  تفويت   -   

اجت اع ة  حصة  22ر  االجت اع ة 

الدين  بدل  شبان  الس د  ي لكها  التي 

بوع اد  مح د  لفائدة  علي  أح د 

بالدال  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

الب ضاء يوم ر  ديس 24 9 22.

املسؤول ة  محدودة  الشركة   -  2

املسؤول ة  محدودة  شركة  أصبحت 

ذات شريك واحد.
ر - التبني واملصادقة على القافون 

األسا�سي املعدل.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجالية بالدال الب ضاء 

لقم  تحت  فوف 24  222  فاتح  يوم 

.798422
عن املستخلص والب افات

املديرية

557 P
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بدل)ب.م
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك واحد

لأس الها : 62.222 دلهم

مقرها االجت اعي : 4، زفقة طالق بن 

 زياد، حي املستشف ات، 

الدال الب ضاء

س.ت الدال الب ضاء لقم : ر24425

ت ديد الغرض االجت اعي
التبني واملصادقة على القافون 

األسا�سي املعدل
الوح د  الشريك  محضر  ب وجب 

املؤلخ بالدال الب ضاء يوم 5  أكتوار 

 222، تقرل ما يلي :

في  االجت اعي  الغرض  ت ديد   -   

وتوزيع  التجالة  االستي2اد،  ع ل ات 

ومستحضرات  النظافة  منتجات 

التج  ل والعناية.
2 - املصادقة والتبني على القافون 

األسا�سي املعدل للشركة.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجالية بالدال الب ضاء 

لقم  تحت  فوف 24  222  فاتح  يوم 

.79842 
عن املستخلص والب افات

املديرية

558 P

STE LEAN TELECOM
SARL AU

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

قرل  أغسطس  222   27 بتاليخ 

الشريك الوح د للشركة ما يلي :

الحل املسبق للشركة ؛

فاط ة  من اني  الس دة  تع ين 

ك صف ة للشركة.

4 زفقة   : تحديد مقر التصف ة ب 

 ،7 لقم  الشقة  ر،  الطابق  زيز،  واد 

أكدال، الرااط.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت عدد 8485   

بتاليخ 26 أغسطس  222.
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محاسب

أد الشركاء

2 4، شالع بولكون، الدال الب ضاء

MUTANDIS AUTOMOBILE
شركة توص ة باألسهم

لأس الها : 2.222.222ر6 دلهم

مقرها االجت اعي : 22 شالع عبد 

الكريم الخطابي، الدال الب ضاء

لقم السجل التجالي : 7 ر5رر 

العام  الج ع  لقرالات  وفقا   -  I

العادي والغي2 العادي املنعقد بتاليخ 

ر ماي  222، تقرل ما يلي :

أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 

4/  لأس الها واست رال  لبع  أقل من 

نشاطها.

وتحديث  الفصل  2  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

فوف 24  222  فاتح  بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 798445.
من أجل املستخرج واإلشالة

التس ي2
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محاسب

أد الشركاء

2 4 شالع بولكون، الدال الب ضاء

DEVELOP LAND
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : 8ر، تقاطع زفقة 

أبو شع ب الدوكالي، شالع باسطول، 

الطابق األل�سي، أشجال ال24تقال، 

الرااط

لقم السجل التجالي : 94999

I - وفقا لقرالات الج ع العام غي2 

أغسطس   6 بتاليخ  املنعقد  العادي 

 222، تقرل ما يلي :

الزيادة في لأس ال الشركة لرفعه 

 242.222 إلى  دلهم    22.222 من 

دلهم.

األسا�سي  النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
فوف 24  222  فاتح  بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 8675  .
من أجل املستخرج واإلشالة

التس ي2

561 P

محاسب
أد الشركاء

2 4 شالع بولكون، الدال الب ضاء

SONS CAPITAL
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها 2.222  دلهم

مقرها االجت اعي : شالع املسي2ة، 
زفقة 6 أكتوار، الطابق ر، لقم 6، 

الدال الب ضاء
لقم السجل التجالي : 45259ر

I - وفقا لقرالات الشريك الوح د 
بتاليخ  2 أكتوار  222، تقرل ما يلي :
الس د  حصص  مج وع  تفويت 
لفائدة  السل  اني  ماج د  س دي 
شركة SONS HOLDING م ثلة من 
طرف الس د س دي ماج د سل  اني، 

املت ثلة في 22  حصة.
األسا�سي  القافون  ص اغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء بتاليخ 9 فوف 24  222 تحت 

لقم 799467.
من أجل املستخرج واإلشالة

التس ي2

562 P

محاسب
أد الشركاء

2 4 شالع بولكون، الدال الب ضاء

SONS HOLDING
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : شالع املسي2ة، 
زفقة 6 أكتوار، الطابق ر، لقم 6، 

الدال الب ضاء
لقم السجل التجالي : ر7ر452

I - وفقا لقرالات الج ع العام غي2 
أكتوار  بتاليخ  2  املنعقد  العادي 

 222، تقرل ما يلي :

 SONS 9 حصص لشركة  تفويت 

س دي  الس د  لفائدة   CAPITAL

ماج د السل  اني.

لشركة  حصة  تفويت   

شركة  لفائدة   SONS CAPITAL

طرف  من  م ثلة   MAROFARM

الس د س دي ماج د السل  اني.

األسا�سي  القافون  ص اغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

الب ضاء بتاليخ 9 فوف 24  222 تحت 

لقم 799468.
من أجل املستخرج واإلشالة

التس ي2

563 P

NACHAT IMMOBILIER

ش.م.م ذات الشريك الوح د

شالع 2 مالس لقم 496 الحداوية - 

الدال الب ضاء

فقل املقر االجت اعي
  - ب قت�سى محضر الج ع العام 

الب ضاء  الدال  في  املؤلخ  االستثنائي 

لشركة  أكتوار  222    5 بتاليخ 

ش.م.م   NACHAT IMMOBILIER

تقرل ما يلي :

العنوان  إلى  االجت اعي  املقر  فقل 

التالي : شالع بولكون زفقة جعفر ابن 

حبيب اقامة املشرق II الطابق   لقم 

ر - الدال الب ضاء.

القافون  من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تغ ي2 القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

الب ضاء بتاليخ 4 فوف 24  222 تحت 

لقم 798987.
ب ان مختصر

564 P
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NCMA
ش.م.م

شالع الزلقطوني إقامة لي أولوفجي 

لقم ر8 شقة 8  - مراكش

تصف ة الشركة
  - ب قت�سى محضر الج ع العام 

الب ضاء  الدال  في  املؤلخ  االستثنائي 

لشركة  سبت 24  222  ر   بتاليخ 

NCMA ش.م.م تقرل ما يلي :

تصف ة الشركة.

تع ين الس د زكريا أيوب لتصف ة 

الشركة.

لتصف ة  االجت اعي  املقر  حدد 

الشركة في العنوان التالي :

شالع الزلقطوني إقامة لي أولوفجي 

لقم ر8 شقة 8  - مراكش

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار  222   22 بتاليخ  ب راكش 

تحت لقم 28676 .
ب ان مختصر

565 P

CREATION K(R
ش.م.م

62/66 زفقة موحى أو ح و - الدال 

الب ضاء

هبة حصص اجت اع ة
  - ب قت�سى محضر الج ع العام 

الب ضاء  الدال  في  املؤلخ  االستثنائي 

لشركة  أكتوار  222   8 بتاليخ 

ما  تقرل  ش.م.م   CREATIONS K2R

يلي :

طرف  من  هبة  على  املصادقة 

غنا،  ج ال  غنا،  مح د  السادة 

لش د  غنا،  سع د  غنا،  االله  عبد 

لصالح  املعروفي  مريم  والس دة  غنا 

غنا،  فجاة  غنا،  حسناء  الس دات 

وداد غنا،  ولة غنا ومل اء غنا.

القافون  من   7 و   6 البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تغ ي2 القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   - ر 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء بتاليخ 2 فوف 24  222 تحت 

لقم 798552.
ب ان مختصر

566 P

ف دوسبا
625، شالع مح د الخامس

الهاتف : 25.22.24.56.56/25.22.24.65.22
الدال الب ضاء

FRIO EQUIPEMENT
فتح فرع

بتاليخ  املتصرف  من  بقرال   -   
 FRIO لشركة  سبت 24  222،   2 
ذات  شركة   ،EQUIPEMENT
وح د،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  دلهم،    .222.222 لأس الها 
االجت اعي الدال الب ضاء زاوية شالع 
وجدة وشالع ابنو تشافين حي املحطة 

لقم 7  ، تم :
 FRIO لشركة  فرع  فتح 
الب ضاء  بالدال   ،EQUIPEMENT
املعاليف زفقة مامون مح د شافت ال 
الطابق   ANFA VIEW II اقامة 
.«EAU’SHOP« األل�سي، مع عالمة

ودغي2ي  مح د  الس د  تع ين 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  سف اني، 
مغرا ة،  جنس ة   ،BE 744947 لقم 
الساكن كولف ستي ف ال 9ر2 املدينة 
الب ضاء،  الدال  بوسكولة  الخضراء 

كوك ل معت د.
2 - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
  5 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
أكتوار  222، تحت عدد 796797.

ملخص قصد النشر
ف دوسبا

567 P

ف دوسبا
625، شالع مح د الخامس

الهاتف : 2522245656 / 2522246522
الدال الب ضاء

PROMOYOU
إضافة شعال

  - قرل الج ع العام الغي2 العادي 
أكتوار  222،   4 بتاليخ  للشركاء 
شركة   ،PROMOYOU لشركة 

لأس الها  املحدودة،  املسؤول ة  ذات 

222.222.ر دلهم، مقرها االجت اعي 

الدال  الخامس،  مح د  شالع   ،625

الب ضاء :

 LE PARC BY« شعال  إضافة 

.«SBAI
القافون  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�سي ك ا يلي :

الفصل 2 :

.PROMOYOU : التس  ة

.«LE PARC BY SBAI« : شعال

2 - تم اإليداع القافوني باملحك ة 

  5 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222، تحت عدد 796798.
ملخص قصد النشر

ف دوسبا 

568 P

ف دوسبا

625، شالع مح د الخامس

الهاتف : 2522245656 / 2522246522

الدال الب ضاء

CAF PROMO
تفويت الحصص
استقالة مسي2
تع ين مسي2

ت ديد وكالة مسي2
تح ين القافون األسا�سي للشركة

محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   

سبت 24  ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

 222، تم :

  22 فئة  من  252 حصة  تفويت 

شركة  ت لكها  التي  للحصة  دلهم 

 CAF PROMO شركة  في   HOLBIS

.ROGIS HOLDING إلى شركة

2 - قرل الج ع العام الغي2 العادي 

للشركاء بتاليخ ر2 سبت 24  222 :

تأك د تفويت الحصص.

استقالة الس د اس اع ل بن عبد 

الجل ل من منصبه ك سي2.

تع ين الس د ع ر بن عبد الجل ل 

ك سي2 ملدة غي2 محدودة.

برادة  يونس  الس د  وكالة  ت ديد 

مسي2 ملدة غي2 محدودة.

تح ين القافون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   - ر 

بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

   أكتوار  222، تحت عدد  79599.
ملخص قصد النشر

ف دوسبا 

569 P

ف دوسبا

625، شالع مح د الخامس

الهاتف : 2522245656 / 2522246522

الدال الب ضاء

G2N
تغ ي2 هدف الشركة

الوح د  الشريك  من  بقرال   -   

لشركة  أكتوار  222،    2 بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  شركة   ،G4N

لأس الها  وح د،  بشريك  املحدودة 

االجت اعي  مقرها  دلهم،    22.222

الدال الب ضاء 22، زفقة دي سويبس، 

تم :

النحو  على  الشركة  هدف  تغ ي2 

التالي :

)املؤت رات،  األحداث  تنظ م 

الخاص  واالستقبال  الندوات، 

واالمس ات(.

تقديم الخدمات للشركات.

توظ ف  السباقات،  تنظ م 

است2ات ج ات  تطوير  املوظفين، 

مساحات  شراء  اإلعالني،  االتصال 

اعالف ة، الوساطة.

من  املنزل  في  العاملين  توظ ف 

مختلف االعراق.

لج  ع  ك تعهد  الخدمات  ج  ع 

املناسبات  أو  الزفاف  حفالت  أفواع 

املختلفة.

استي2اد وتأجي2 مواد الحدث.

فقل االفراد أو املواد.

تقديم الطعام.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

املال ة،  املنقولة،  وغي2  املنقولة 

تتعلق  التي  والتجالية  الصناع ة، 

بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة.
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2 - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
عدد  تحت  29 أكتوار  222، 

.798 57
ملخص قصد النشر

ف دوسبا 

570 P

DIGITAL PHARMA
فسخ شركة

  - بقرال الج ع العام غي2 العادي 
يول و  بتاليخ  ر  الوح د  للشريك 
 DIGITAL PHARMA 222، لشركة 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
  22.222 لأس الها  وح د،  بشريك 
الدال  االجت اعي  مقرها  دلهم، 
252، زاوية  الب ضاء، الطابق الثالث 
دائرة  يوسف  وموالي  بولدو  شالع 

س دي بل وط، تم :
فسخ شركة.

ال عقوبي  هاني  أم  الس دة  تع ين 
ك صف ة للشركة.

الشركة  فسخ  مقر  تع ين   -  2
الب ضاء  الدال  االجت اعي  ب قرها 
شالع  زاوية   ،252 الثالث  الطابق 
س دي  دائرة  يوسف  وموالي  بولدو 

بل وط.
ر - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
فاتح  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
فوف 24  222، تحت عدد  2ر798.

ملخص قصد النشر

ف دوسبا 

571 P

TACHBEN & CO.FOOD
فسخ شركة

الغي2  العام  الج ع  بقرال   -   
بتاليخ  2  الوح د  للشريك  العادي 
 TACHBEN & أكتوار  222، لشركة
املسؤول ة  ذات  شركة   ،CO.FOOD
لأس الها  وح د،  بشريك  املحدودة 
االجت اعي   مقرها  دلهم،    22.222
مح د  شالع   ،625 الب ضاء  الدال 
الطابق   ،6 لقم  مكتب  الخامس، 

األول، تم :

فسخ شركة.
تشفايت  بناصر  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.
ب قرها  الشركة  تع ين مقر فسخ 
 ،625 الب ضاء   الدال  االجت اعي 
شالع مح د الخامس، مكتب لقم 6، 

الطابق األول.
2 - تم اإليداع القافوني باملحك ة 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
5 فوف 24  222، تحت عدد 799288.

ملخص قصد النشر
ف دوسبا 

572 P

  SOCIETE RESTAURANT BAR
CLUB()(20-1(

 - IF :   25 89 - RC :  5927ر
ICE : 222228ر6822227ر

العام  الج ع  املحضر  ب قت�سى 
املنعقد  لل ساه ين  العادي  الغي2 
اتخاذ  تم  سبت 24  222    5 بتاليخ 

القرالات التال ة :
من  الشركة  املال  لأس  زيادة   -   
22.222 .2  دلهم إلى 492.222.ر2 
حساب  تعويض  طريق  عن  دلهم 
 OLIVIER للس د  الجالي  االئت ان 

.REBELLATO
بدافع  املال  لأس  تخف ض   -  2
في  املسجلة  الخسائر  امتصاص 
ب بلغ  جديد  من  املرحل  الحساب 
هذه  بعد  دلهم    7.492.222
الشركة  لأس ال  أصبح  الع ل ة، 

محدد في مبلغ 6.222.222 دلهم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت عدد 2ر7975.
573 P

SOCIETE LS II
SARL AU

 - IF : 45674495 - RC : 46 627
ICE : 22298567222262ر

العام  الج ع  املحضر  ب قت�سى 
الغي2 العادي للشريك الوح د املنعقد 
اتخاذ  تم  سبت 24  222    6 بتاليخ 

القرالات التال ة :

الكائن  االجت اعي  املقر  تغ ي2   -   
باملنطقة  ف ويولك  شالع  في  سابقا 
س دي  السبع  عين  الصناع ة 
مج ع  إلى  الب ضاء  الدال  ال24فو�سي 
الصناع ة  املنطقة  في  لوجست كا 
222ر  طريق  حرودة،  عين  غرب 

)مخرج 2  ).
 4 لل ادة  الالحقة  التعديالت   -  2

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  تح ين   - ر 

للشركة بتاليخ 6  سبت 24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  باملح دية  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت عدد 2248.
574 P

AQUA-VERT 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
لأس مال بق  ة22.222   دلهم

تأسيس شركة
بتاليخ  املؤلخ  العقد  حسب 
القافون  ت ت ص اغة   25/ 2/222 
املسؤول ة  ذات  للشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

 صائصها كالتالي:
 AQUA-VERT SARL«  : االسم 

.«AU
 82 الع الة   : االجت اعي  املقر 
الطابق الرابع الشقة  لقم 29 املسي2ة 

  أ مراكش.
في  الشركة  تهدف   : األهداف 

املغرب أو الخالج إلى ما يلي :
منتجات  وتسويق  وا ع  شراء 
الصحة النبات ة واألس دة واملد الت 

وج  ع املنتجات الزلاع ة.
املعدات  وتسويق  وا ع  شراء 

الزلاع ة.
زلاعة النباتات.

املساحات  وتنس ق  البستنة 
الخضراء وتطهي2 ارفات.

معالجة املسابح.
فظام  مثل  والت2ك ب  األشغال، 
السقي بالتنق ط، األلواح الش س ة، 

األحواض، حفر اربال،
غرف الص افة ... إلخ.

االستشالات  وتقديم  اإلشراف 
األسواق  أو  املشاليع  ودلاسة 

مصحواة بالتتبع التقني.
استغالل األلا�سي للزلاعة.

تسويق وترك ب األلواح الش س ة 
والطاقة.

استي2اد و تصدير.
كراء االالت واملعدات الزلاع ة.

مقاولة في األشغال املختلفة.
تجالية  ع ل ة  كل  عام  بشكل 
ع ل ة  كل  أو  مال ة  أو  صناع ة  أو 
مرتبطة باملنقوالت أو العقالات، ذات 
طابع ب اني و ليس تحديدي، تم تع ين 
عناصره املختلفة ي كن أن تكون لها 
عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بهدف 
الشركة، أو قابلة بأن تسهل توسعها 

و تطولها.
مدتها : 99 سنة.

لأس الها : مائة ألف دلهم موزعة 
دلهم  مائة  فئة  من  ألف حصة  على 
لكل حصة، تابعة موزعة على الشكل 

التالي :
  222  : اتنغرين  هاجر  ارنسة 

حصة.
من  الشركة  تسي2   : التس ي2 
طرف الشريك الوح د ارنسة هاجر 

اتنغرين.
فاتح  من  ابتداءا   : املال ة  السنة 
يناير من كل سنة إلى غاية  ر دجن24 

من ففس السنة.
باملركز  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ   ب راكش  لالستث ال  الجهوي 
 222/  /29  تحت عدد 29285 .
575 P

«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

 B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 25 28-8 -96-42

FAX: 25 28-8 -96-4   

SOCIETE OPTIC 22
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
  تأسيس

  8 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قوافين  ب وكرى حرلت  أكتوار  222 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 صائصها كالتالي :
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 SOCIETE OPTIC شركة  اإلسـم: 

.44 SARL

األهداف : فظالاتي.

املقر االجت اعي : حي س دي سع د 

ب وكرى اشتوكة ايت باها.

تاليخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  دلهم    22.222 مبلغ 

222  حصة بث ن 22  دلهم للواحد 

موزع كالتالي :

 522  : باه  ايت  ياسين  الس د 

حصة. 

 522  : باه  ايت  يوسف  الس د 

حصة.

املج وع  :  222  حصة                                         

السنة املال ة : تبتدئ من فاتح يناير 

وتنتهي في  ر ديس 24 من كل سنة.

الشركة  بتس ي2  يقوم   : التس ي2 

وملدة غي2 محدودة الس د ياسين ايت 

باه.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للس د  فقط  واالجت اع ة  البنك ة 

ياسين ايت باه.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

فوف 24   4 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 7رر2.

576 P

COIN(OXYGENE
تأسيس

 27 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 24  222 تم تأسيس شركة ذات 

ذات  ب كناس  املحدودة  املسؤول ة 

امل يزات التال ة :

 COIN«  : الج اع ة  التس  ة 

.«OXYGENE

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الهدف االجت اعي : مقهى.

املقر االجت اعي : محل بالكوثر 2، 

س 27/ ، ال24يدية، مكناس.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت2ق م بالسجل التجالي للشركات.

من  الشركة  تس ي2  يتم   : التس ي2 

الشباك  املصطفى  الس د  طرف 

ك سي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  سيتم 

في سجل  ومسجل  ب كناس  التجالية 

التجالي تحت لقم ر5466.
ب ثابة ب ان مقتطف 

577 P

AANIYEQ LOCATION
تأسيس

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم  2 فوف 24  222 

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

ذات  ب كناس  الوح د  الشريك 

امل يزات ارت ة :

 AANIYEQ« : التس  ة الج اع ة

.«LOCATION

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الهدف االجت اعي : كراء الس الات 

بدون سائق.

تجالية  إقامة   : االجت اعي  املقر 

باب منصول زين العابدين والد موالي 

2  الطابق  C شقة  عبد املالك بلوك 

الرابع، مكناس.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت2ق م بالسجل التجالي للشركات.

من  الشركة  تس ي2  يتم   : التس ي2 

طرف الس د لش د املن عي ك سي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  سيتم 

في سجل  ومسجل  ب كناس  التجالية 

التجالي تحت لقم 49229.
ب ثابة ب ان مقتطف 

578 P

ZINEB CASH
تأسيس

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  22 سبت 24  222 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  ب كناس  الوح د  الشريك  ذات 

امل يزات ارت ة :
 ZINEB«  : الج اع ة  التس  ة 

.«CASH
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
تحويل   : االجت اعي  الهدف 

األموال.
حي   ،2 لقم   : االجت اعي  املقر 
األمل، زفقة فاس، دلب 4 ، ويسالن، 

مكناس.
  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت2ق م بالسجل التجالي للشركات.
الشركة  تس ي2  يتم   : التس ي2 
الخاديم  حنان  الس دة  طرف  من 

ك سي2ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  سيتم 
في سجل  ومسجل  ب كناس  التجالية 

التجالي تحت لقم 54595.
ب ثابة ب ان مقتطف 

579 P

LA ROCHE BARYALA
تأسيس

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم  29 أكتوار  222 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
ذات  ب كناس  الوح د  الشريك 

امل يزات ارت ة :
 LA«  : الج اع ة  التس  ة 

.«ROCHE BARYALA
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
الهدف االجت اعي : مقهى ومطعم، 

مخ4زة.
املقر االجت اعي : محل لقم  6 ، 

تجزئة مرجان، ايت والل، مكناس.

  22.222  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت2ق م بالسجل التجالي للشركات.

من  الشركة  تس ي2  يتم   : التس ي2 

طرف الس د الهاشمي بريلة ك سي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  سيتم 

في سجل  ومسجل  ب كناس  التجالية 

التجالي تحت لقم  5465.
ب ثابة ب ان مقتطف 

580 P

ESPACE BNI MTIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

72 ، حي الفرح، عين تاوجطات

تصف ة الشركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

  5 املسجل  سبت 24  222   6

العام  الج ع  تم عقد  سبت 24  222 

مطي2  بني  فضاء  لشركة  االستثنائي 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

االجت اعي  مقرها  الوح د،  الشريك 

تاوجطات.  عين  الفرح،  حي   ، 72

الشركاء  بين  املصادقة  ت ت  ح ث 

وتغ ي2 ما يلي :

التصف ة النهائ ة للشركة.

توف ق  الس د  املصفي  ذمة  إبراء 

اولحو.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

ب كناس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

العدد  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 
التجالي  بالسجل  املسجل  و  59ر 

تحت لقم ر 24ر.

581 P

شركة سوج ف كوم

AGIET(ش8كة
SARL

ب قت�سى قرال الج ع ة العامة غي2 

فوف 24  فاتح  يوم  املنعقدة  العادية 

AGIET SARL ومقرها  لشركة   222 
إقامة   زهرة  أ  ر2  االجت اعي قطعة 

املدائن 4 طريق عين الشقف فاس.
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إلى  االجت اعي  املقر  تغ ي2   -   

السالم متجر  : تجزئة  التالي  العنوان 
صفرو  طريق  ب    48 قطعة   2 و    
فاس )ص.ب. لقم   4   حي طريق(.
 BAZAR : 2 - زيادة النشاط التالي

ب ع   /  D’ARTICLE DE MENAGE

األجهزة املنزل ة إلى أنشطة الشركة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم   - ر 

لقم  تحت  بفاس  التجالية  املحك ة 

 2/  52 بتاليخ 2  فوف 24  222.

582 P

STE AEM CONCEPTION
SARL AU

غي2  العام  الج ع  قرال  ب قت�سى 

العادي املنعقد يوم 9 سبت 24  222 

 AEM CONCEPTION SARL لشركة

: AU

من  االجت اعي  املقر  تغ ي2   -   

الطابق األل�سي لقم ر97 حي الجديد 

الطابق  إلى  فاس  العل ا  زواغة 

طريق   6 ال اس ين  لياض  األل�سي 

عين الشقف تجزئة لياض ال اس ين 

القطعة لقم ر  A فاس.

للس د  والتس ي2  اإلمضاء   -  2

مداني عبد الرح ان.

لدى  القافوني  اإليداع  تم   - ر 

لقم  تحت  بفاس  التجالية  املحك ة 

9ر45 بتاليخ 4  أكتوار  222 تحت 
لقم السجل التجالي 55587.

583 P

CHALFI MAROC
SARL AU

تأسيس
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

أكتوار   4 بتاليخ  املنعقد  التأسي�سي 

 CHALFI شركة  تأسيس  تم   222 

باملواصفات   MAROC SARL AU

التال ة :

.CHALFI MAROC : التس  ة

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بالطابق الرابع لقم 26 زفقة 4 اجنان 

العلمي س دي بوج دة فاس.

  22.222  : مبلغ لأس ال الشركة 

الذي  حصة    222 من  مكون  دلهم 

الساكن  بدل  الشلفي  الس د  ي تلكها 
برقم 26 زفقة 4 اجنان العلمي س دي 

بوج دة فاس.

ومراقبة  حراسة   : الشركة  غرض 

الس الات والدلاجات النالية.

األشغال املختلفة أو البناء.

االستي2اد والتصدير.

التس ي2 للس د الشلفي بدل.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تق  دها 

بالسجل التجالي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  أكتوار  222   29 بتاليخ 

4775 وتم تسج ل الشركة بالسجل 

التجالي تحت لقم رر722.

584 P

SOCIETE FER IMMOBILIER
SARL AU

I املقر االجت اعي : شقة لقم 2 ع الة 

57  اسالن لقم A 57  2 الحي 

املح دي أكادير

حل الشركة
فاتح  بتاليخ  مداوالتها  إثر  على 

الج ع ة  قرلت  فوف 24  222 

 FER لشركة  العادية  غي2  العامة 

IMMOBILIER SARL AU ما يلي :

بعد  املصفي  تقرير  اعت اد 

الفحص.

الودية  التصف ة  إقفال  إعالن 

للشركة.

إبراء ذمة املصفي.

الصالح ات  املصفي  تخويل 

األ ي2ة  اإلجراءات  إلفجاز  الضرولية 

الناتجة عن إقفال التصف ة الودية.

بكتابة  القافوني  اإليداع  أفجز 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ  ر 272   لقم  تحت  ألكادير 

   فوف 24  222.

585 P

SOCIETE SODITRAFOUN
SARL AU

املقر االجت اعي : تجزئة لقم 27ر 
ديال املدينة تافراوت

على إثر مداوالتها بتاليخ 29 أكتوار 
غي2  العامة  الج ع ة  قرلت   222 
 SODITRAFOUN لشركة  العادية 

SARL ما يلي :
بعد  املصفي  تقرير  اعت اد 

الفحص.
الودية  التصف ة  إقفال  إعالن 

للشركة.
إبراء ذمة املصفي.

الصالح ات  املصفي  تخويل 
األ ي2ة  اإلجراءات  إلفجاز  الضرولية 
الناتجة عن إقفال التصف ة الودية.

بكتابة  القافوني  اإليداع  أفجز 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ  لقم   8  تحت  بتيزفيت 

5 فوف 24  222.
على  التشط ب  طلب  س ودع 
بكتابة    465 لقم  التجالي  السجل 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بتيزفيت 
وتلحق به الوثائق املتعلقة بالتصف ة.
586 P

SOUSS ESPACES VERTS
السجل التجالي عدد ر4ر5 - افزكان
 28 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الج ع ة  قرلت  أكتوار  222، 
العام  الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة  الشركة  لشركاء  االستثنائي 
 ،»SOUSS ESPACES VERTS»
الكائن  دلهم،   6.222.222 برأس ال 
الج اعة  باها،  أيت  باشتوكة  مقرها 
ادوز  دوال  الصفاء،  واد  القروية 

أوسعود، ما يلي :
 Patrick الس د  وفاة  مالحظة 

FRAY، بتاليخ 26 يول و 2222.
أعاله  املذكول  الس د  لوفاة  وتبعا 
الج ع  قرل  اإللاثة،  عقد  وحسب 
الحصص  مج وع  توزيع  العام 
  5.222 بنسبة  واملقدلة  االجت اع ة 
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 
لأس ال  في  ي تلكها  والتي  للحصة 
على  املرحوم  ولثة  على  الشركة 

الشكل التالي :

 Cynthie, Juliette ارنسة   -   
FRAY : 7522 حصة اجت اع ة.

 Laura, Marie France 2 - ارنسة
FRAY : 7522 حصة اجت اع ة.

تعديل  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
القافون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت  فوف 24  222   9 بتاليخ 

59ر2.
للخالصة والب ان

587 P

SEV IMMO
السجل التجالي لقم رر59 - افزكان
 28 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الج ع ة  قرلت  أكتوار  222، 
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
الشركة  لشركاء  االستثنائي  العام 
برأس ال   ،»SEV IMMO« املس اة 
مقرها  الكائن  دلهم،   2.822.222
باشتوكة أيت باها، الج اعة القروية 
ما  أوسعود،  ادوز  دوال  الصفاء،  واد 

يلي :
 Patrick الس د  وفاة  مالحظة 

FRAY، بتاليخ 26 يول و 2222.
أعاله  املذكول  الس د  لوفاة  وتبعا 
الج ع  قرل  اإللاثة،  عقد  وحسب 
الحصص  مج وع  توزيع  العام 
2رر9  بنسبة  واملقدلة  االجت اع ة 
22  دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 
لأس ال  في  ي تلكها  والتي  للحصة 
على  املرحوم  ولثة  على  الشركة 

الشكل التالي :
 Cynthie, Juliette ارنسة   -   

FRAY : 4665 حصة اجت اع ة.
 Laura, Marie France 2 - ارنسة

FRAY : 4665 حصة اجت اع ة.
تعديل  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
 u$$ تحت  فوف 24  222   9 بتاليخ 

58ر2.
للخالصة والب ان

588 P
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 NIZAR’S LANGUAGE

SCHOOL PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

استدلاك  طإ وقع بالجريدة 
الرس  ة عدد 5687 بتاليخ 27 

أكتوار  222
بدال من :

تفويت الحصص :

بوحبال  املنعم  عبد  الس د  باع 

في  حصصه  مج وع  من  حصة   722

الشركة إلى الس د لقباقبي ك ال.

بوحبال  املنعم  عبد  الس د  باع 

422  حصة من مج وع حصصه في 

الشركة إلى الس د لقباقبي عز الدين.

املساه ات  أصبحت   :  6 الفصل 

في الشركة على الشكل التالي :

  42.222 ك ال  لقباقبي  الس د 

دلهم.

الس د لقباقبي عز الدين : 72.222 

دلهم.

لأس ال  حددت   :  7 الفصل 

لفائدة  دلهم   2 2.222 في  الشركة 

 722 لقباقبي ك ال  الس د   : الشركاء 

الدين  عز  لقباقبي  والس د  حصة 

422  حصة.

يقرأ :

تفويت الحصص :

 722 ك ال  لقباقبي  الس د  باع 

في  حصصه  مج وع  من  حصة 

املنعم  عبد  الس د  إلى  الشركة 

بوحبال.

الدين  عز  لقباقبي  الس د  باع 

حصصه  مج وع  من  حصة    422

املنعم  عبد  الس د  إلى  الشركة  في 

بوحبال.

الفصل 6 و 7 : أصبح الس د عبد 

املنعم بوحبال مسي2ا للشركة بصفته 

الشريك الوح د لشركة مدلسة فزال 

حصص  ب ج وع  للغات  الخاصة 

22 2 حصة وحدد لأس ال الشركة 

في 2.222 2 دلهم.

589 P

أفال ا)ديزبين
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  وضع  تم  فوف 24  222   5

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة :

التس  ة : أفال ا ديزاين

وكالة   : االجت اعي  الغرض 

لألفراد  والديكول  الدا لي  التص  م 

واملهن ين.

والديكول  والتص  م،  التطوير 

الدا لي )ف ال، لياض، منزل، شقق، 

مكاتب، مخزن...(

لل شاليع  ومرافقة  استشالة 

مع  دمة  واملهن ة  الشخص ة 

الديكول  في  واضحة،  افتقائ ة 

والتص  م.

لل ساحات  الكهراائ ة  الت2ك بات 

الخاصة واملهن ة.

األصلي  األثاث  أفواع  ج  ع  ب ع 

لألفراد  الدا لي  تص  م  وعناصر 

واملهن ين في ج  ع قطاعات.

الديكول  أفوعها  بج  ع  النجالة، 

واملفروشات والستائر.

التسويق،  والتصدير،  االستي2اد 

الع ولة،  الشحن،  الت ث ل، 

الوساطة في ج  ع عناصر التص  م 

واألثاث، وج  ع املنتجات والبضائع، 

املعدات، واملواد وارالت وغي2ها.

ر5،  املقر االجت اعي : مكتب لقم 

املاموف ة،  تجالي  مركز   ،4 الطابق 

شالع حسن بونع اني، ف أش 522، 

حي الدا لة، أكادير.

من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاليخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد   : االجت اعي  الرأس ال 

الرأس ال في 22.222  دلهم مقس ة 

إلى 222  حصة اجت اع ة من ق  ة 

22  دلهم لكل حصة.

حصة   522  : فدى  تشام  الس دة 

حصة  لكل  دلهم    22 بق  ة 

ب ساه ة قدلها 52.222 دلهم.

 522  : أمين  مح د  تشام  الس د 
حصة  لكل  دلهم    22 بق  ة  حصة 

ب ساه ة قدلها 52.222 دلهم.
التس ي2 : تم تع ين كل من الس دة 
تشام فدى والس د تشام مح د أمين 

مسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة.
صح ح  بشكل  ملزمة  الشركة 
الس دة  الشريكين  أحد  بالتوق ع 
مح د  تشام  الس د  او  فدى  تشام 

أمين.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 24  في  ر  وتنتهي  يناير 

سنة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 24  بتاليخ     بأكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 7 272 .
590 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشالة  ش.ذ.م.م
لأس ال الشركة: 22.222  دلهم

مقرها اإلجت اعي: شالع الحسن الثاني، ع الة 
البنك املغربي للتجالة الخالج ة،

مكتب لقم 9 الناظول
س.ت: 5 54

NOTOYO
(en liquidation(

لأس ال الشركة: 22.222  دلهم
مقرها اإلجت اعي: 24، زفقة األمل 

زغنغان الناظول
س.ت: 25ر4 

ب قت�سى محضر الج ع العام غي2 
العادي املنعقد في  222/  /24 قرل 
مساه و شركة NOTOYO SARL ما 

يلي :
- االفحالل املسبق للشركة،

الهوالي،  عط ف  الس د  تع ين   -
مصف ا للشركة،

مقرا  الشركة  مقر  تع ين   -
للتصف ة.

الشركة لم تزاول أي نشاط و لم 
سنة  تأسيسها  مند  أجي2  أي  تشغل 

.22 5
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بالناظول بتاليخ  222/  /2   تحت 

لقم  6ر4.
591 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشالة  ش.ذ.م.م
لأس ال الشركة: 22.222  دلهم

مقرها اإلجت اعي: شالع الحسن الثاني، ع الة 
البنك املغربي للتجالة الخالج ة،

مكتب لقم 9 الناظول
س.ت: 5 54

NOTOYO
(en liquidation(

لأس ال الشركة: 22.222  دلهم
مقرها اإلجت اعي: 24، زفقة األمل 

زغنغان الناظول
س.ت: 25ر4 

ب قت�سى محضر الج ع العام غي2 
العادي املنعقد في  222/  /24 قرل 
مساه و شركة NOTOYO SARL ما 

يلي :
التام  والهالك  التصف ة  افتهاء   -

،NOTOYO SARL لشركة
الس د  الشركة  مصفي  إبراء   -

عط ف الهوالي،
الشركة لم تزاول أي نشاط و لم 
سنة  تأسيسها  مند  أجي2  أي  تشغل 

.22 5
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بالناظول بتاليخ  222/  /2   تحت 

لقم 62ر4.
592 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة
ش.ذ.م.م.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني
 ع الة البنك املغربي للتجالة الخالج ة

مكتب لقم 9 الناظول
س.ت : 5 54

OUBAHDOU(TRAVAUX
SARL AU

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : حي ليكوالليس 

زفقة 5 لقم 45، الناظول
س.ت : ر9ر22

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
 OUBAHDOU TRAVAUX لشركة 

بتاليخ ر فوف 24  222 قرل ما يلي :
- االفحالل املسبق للشركة،

طه،  اواحدو  الس د  تع ين   -
مصف ا للشركة،
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مقرا  الشركة  مقر  تع ين   -
للتصف ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
فوف 24  222    2 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم ر6ر4.
593

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة

ش.ذ.م.م.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني

 ع الة البنك املغربي للتجالة الخالج ة

مكتب لقم 9 الناظول

س.ت : 5 54

OUBAHDOU(TRAVAUX
SARL AU

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : حي ليكوالليس 

زفقة 5 لقم 45، الناظول
س.ت : ر9ر22

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
 OUBAHDOU TRAVAUX لشركة 

بتاليخ ر فوف 24  222 قرل ما يلي :
التام  والهالك  التصف ة  افتهاء 
.OUBAHDOU TRAVAUX لشركة

الس د  الشركة  مصفي  إبراء 
اواحدو طه.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
فوف 24  222    2 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم 64ر4.
594

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة

ش.ذ.م.م.

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني،

 ع الة البنك املغربي للتجالة الخالج ة

مكتب لقم 9 الناظول

س.ت : 5 54

ACHARK TRANS
SARL AU

لأس ال الشركة : 22.222  دلهم
مقرها االجت اعي : زفقة بي2 افزلان 
ع الة وعاس، الطابق ر ، مكتب ر

 بني افصال، الناظول
س.ت : ر522 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
 ACHARK TRANS SARL لشركة 
AU بتاليخ 5 فوف 24  222 تم ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
 655 لقم  الع ران  2ر  زفقة   : التالي 

سلوان الناظول.
تغ ي2 البند 4 من القافون األسا�سي 

للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
فوف 24  222    2 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم 62ر4.
595

MB EL OUARDI
SARL AU

مسؤول ة  ذات  تأسيس شركة  تم 
محدودة، ذات املواصفات التال ة :

 MB EL OUARDI  : التس  ة 
ش.م.م.ش.و.

املقر :  2، ساحة ابو بكر الصديق 
الشقة لقم 8 اكدال الرااط.

النشاط التجالي :
حراسة املباني العامة أو الخاصة.

املدة : 99 سنة.
دلهم    22.222  : املال  لأس 
  22 فئة  من  ألف حصة  إلى  مقسم 
الس د  يح لها  كاملة  مؤداة  دلهم 

الولدي براه م.
براه م،  الولدي  الس د   : التس ي2 

ملدة غي2 محدودة.
بالسجل  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  التجالي 
تحت لقم 55525  بتاليخ 22 أكتوار 

.222 
596

FADLI BATIMENTS
شركة محدودة املسؤول ة من شريك 

وح د
لأس الها: 22.222,22  دلهم

مقرها االجت اعي: ر  زفقة اح د 
املجاطي الطابق األول لقم 8 

املعاليف الب ضاء
RC N°52 727

محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  بتاليخ  2-222 -22  بالب ضاء 
املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 
من شريك وح د بالخصائص التال ة

FADLI BATIMENTS : التس  ة
الصفة القافوف ة : شركة محدودة 

املسؤول ة من شريك وح د
اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

العقالي
اح د  زفقة  ر    : االجت اعي  املقر 
املجاطي الطابق األول لقم 8 املعاليف 

الب ضاء
املدة : 99 سنة

دلهم    22.222,22  : املال  لأس 
اجت اع ة  حصة    222 ل  مقس ة 
مكتتبة  للحصة،  دلهم    22 بق  ة 
إلى  من    ومرق ة  بالكامل،  ومحرلة 

222  موزعة ك ا يلي :
  222 فاضلي  امل لودي  الس د 

حصة
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

الى  ر دجن24 من كل سنة
امل لودي  تع ين  تم  التس ي2: 
فاضلي مسي2 وح د للشركة ملدة غي2 

محددة
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
29- بتاليخ  الب ضاء  للدال  التجالية   

 222-   تحت عدد799522
لإلشالة والب ان

املسي2
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 HONEST BUILDING &
SERVICES

شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها: 22.222,22  دلهم

مقرها االجت اعي: ر  زفقة اح د 
املجاطي الطابق األول لقم 8 

املعاليف الب ضاء
RC N°52 56 

محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  بتاليخ  222-29-ر2  بالب ضاء 
املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التال ة
 HONEST BUILDING : التس  ة

& SERVICES
الصفة القافوف ة: شركة محدودة 

املسؤول ة
الهدف االجت اعي : أشغال البناء.

اح د  زفقة  ر   االجت اعي:  املقر 
املجاطي الطابق األول لقم 8 املعاليف 

الب ضاء
املدة: 99 سنة

دلهم    22.222,22 املال:  لأس 
اجت اع ة  حصة    222 ل  مقس ة 
مكتتبة  للحصة،  دلهم    22 بق  ة 
إلى  من    ومرق ة  بالكامل،  ومحرلة 

222  موزعة ك ا يلي:
الس د حسن ابرايم 522 حصة

 522 الدكدوكي  مروان  الس د 
حصة

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 
الى  ر دجن24 من كل سنة

ابرايم  حسن  تع ين  تم  التس ي2: 
للشركة  مسي2يين  الدكدوكي  ومروان 

ملدة غي2 محددة.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
28- بتاليخ  الب ضاء  للدال  التجالية   

 222-   تحت عدد799257
لإلشالة والب ان

املسي2

598 P

 ALIOG TRANSPORT ET
SERVICES

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس الها 422.222 دلهم
زفقة طان طان، حي العنق، إقامة 
حديقة املنال، مبنى لقم 2 ، طابق 
ر، شقة 2 ، أففا، الدال الب ضاء
السجل التجالي: الدال الب ضاء 

52 427
تأسيس شركة

تم تأسيس الشركة وإنشاء قافونها 
تحريره  تم  عرفي  عقد  بواسطة 
أكتوار  بتاليخ  2  عل ه  والتوق ع 

.222 
بالخصائص  الشركة  وتتسم هذه 

التال ة :  
 ALIOG TRANSPORT : التس  ة

. ET SERVICES SARL
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة  
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الهدف االجت اعي : 

ومعدات  للبضائع  ال24ي  النقل   •

البناء،

• مناولة ولفع وشحن وتخزين أي 

بضاعة وأي منتج،

وتصدير  واستي2اد  وشراء  ب ع   •

الخدمات  أو  املنتجات  أفواع  ج  ع 

املتعلقة باألنشطة املذكولة أعاله.

املعامالت  ج  ع  أعم،  وبشكل 

املال ة أو  الصناع ة  أو   التجالية 

مباشر بشكل  املتعلقة  العقالية   أو 

أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو التي 

قد تسهل توسع الشركة وتطويرها.
زفقة   : يتواجدب  االجت اعي  املقر 

طان طان، حي العنق، إقامة حديقة 

ر، شقة  طابق   ، 2 لقم  مبنى  املنال، 

2 ، أففا، الدال الب ضاء.

مدة الشركة : 99 سنة.
الشركة  اإلسهام  لأس ال 

الحصص :
 422.222 هو  الشركة  لأس ال 

دلهم مكون من 4222 حصة من فئة 

اإلسهام  تم  وقد  للوحدة  دلهم    22

فقدا كالتالي :

قدله  ب ا  عل وغلو  لضا  الس د 

دلهم  222.222

قدله  ب ا  عل وغلو  آدم  الس د 

دلهم.  222.222

قدله  ب ا  اإلسهام  مجوع   

دلهم.  422.222

غي2  ملدة  اإلدالي  التس ي2  تول ا 

محددة األجل الس دان

تركي  عل وغلو،  لضا  الس د   •

أكتوار  في     ولد   ، الجنس ة 

لقم  السفر  جواز  ويح ل   ، 982

U246 242ر

 ،Adem ALIOGLU الس د   •

أغسطس   2 في  ولد   ، الجنس ة  تركي 

لقم  السفر  جواز  ويح ل   ، 975

.U245864رر

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

في  ر  وتنتهي  يناير  شهر  من  األول 

ديس 24 من كل سنة.

بين  األلااح  توزيع  يتم   : األلااح 

مع  يتناسب  ب ا  املساه ين  ج  ع 

منهم  كل  قبل  من  امل لوكة  األسهم 

القافوني االحت اطي  تخص ص   بعد 

و إزالة الخسائر السابقة.

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

ملدينة  التجالية  باملحك ة  التجالي 

فوف 24  222   5 يوم  الب ضاء  الدال 

تحت لقم 427. 52.

599P

ائت اف ة كوففيسكو ش م م

مستشال قافوني وج ائي

محاسب معت د من طرف الدولة

       الهاتف: 25.22.42.55.59

www-fiduciaire-confisco. ma

تأسيس شركة
ن8يدي)بويلدين)

FARIDI BUILDING
SARL D’AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  تأسيس  تم   ،2 / 2/222 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بشريك وح د  صائصها كارتي : 

التس  ة :  فريدي برومو.

الغرض االجت اعي :   ج  ع اشغال 

واالنعاش   املدف ة  والهندسة  البناء 

العقالي.
اح د  زفقة  : ر   االجت اعي  املقر 
األول  الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاليف الب ضاء.

املدة : 99 سنة

  22.222 االجت اعي:  الرأس ال   -

222  حصة بق  ة  إلى  دلهم مقسم 

22  دلهم  لكل واحدة ، كلها محرلة 

فريدي،  الواحد  عبد  الس د  لفائدة 

مغربي، املزداد بتاليخ 958 / 2/ 2، 
ابن  لدون  اقامة    4 ب  الساكن 

س دي معروف  الب ضاء. 

عبد  الس د  عين   : التس ي2   -

الواحد فريدي، املذكول أعاله  مسي2ا 

منفردا للشركة ملدة غي2 محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى  ر ديس 24.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

بواسطة  بالب ضاء  التجالية 

بتاليخ  لالستث ال  الجهوي  املركز 

بالسجل  والتق  د   25/  /222 

التجالي  تحت عدد 9ر4. 52. 
مقتطف و ب ان

600P

SOCIETE FAL TISSIR
SARL AU

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إيداع  تم  في 2.222 .  ، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات  و  واحد   شريك  ذات  املحدودة 

امل يزات التال ة :

  SOCIETE FAL TISSIR : التس  ة

SARL AU

الهدف : تم تشك لها بين املوقعين 

تيسر«  »فال  اسم  تحت  أدفاه 

منها  الرئي�سي  والغرض   ،  SARLAU

هو :

الطعام،  تقديم  أنشطة  ج  ع 

في  املب عات  املطاعم،  أفواع  ج  ع 

 املوقع ، تحضي2 الوجبات املطبو ة،

الوافل،  ال24غر،  السندويشات، 

الحلويات،  أفواع  ج  ع  الحلويات، 

الخالج ة، الطلبات  املوقع،  في   الب ع 

املشرواات،  ب ع  لل نازل،  التوص ل 

األلبان  منتجات  أفواع  لج  ع  الب ع 

مثلجات  بال حدود  وكلها  ومشتقاتها، 

واملعجنات  الخ4ز  وصناعة  وشراب، 

والبقالة  املخابز  منتجات  وج  ع 

والساحات.

استي2اد وتصدير وتسويق فطاقات 

املطاعم  كاملة ومتنوعة لج  ع مواد 

والتجالة بشكل عام.

الب ضاء  الدال   : االجت اعي  املقر 

زفقة سوم ا إقامة 82، الطابق الثاني 

لقم 24 حي النخ ل.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في 22.222  دلهم 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
من فئة 22  دلهم للواحدة، مكتتبة 
 : لفائدة  موزعة  و  بالكامل  محرلة  و 

ارنسة هبة دس لي 222  سهم :
السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.
هبة  ارنسة  تع ين  تم   : التس ي2 
لقم   الوطن ة  للبطاقة  حاملة  دس لي 
توق ع  للشركة   مسي2ة   BE8826 2

الشركة ملتزم بتوق عها الفريد.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالي لدى املحك ة التجالية بالدال 
بتاليخ  222.  .29.،  الب ضاء، 

تحت لقمر9ر799.
ملخص قصد النشر

601P

SOCIETE SMILE PARK
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم   ،2 . 2.222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  و  واحد  شريك  ذات  املحدودة 

امل يزات التال ة :
 SOCIETE SMILE  : التس  ة 

   PARK SARL AU
الهدف : تم تشك لها بين املوقعين 
 SMILE PARK» اسم  تحت  أدفاه 
SARLAU، والغرض الرئي�سي منها هو:
املغرب  في  الغرض  م السة  ي كن 
الحساب لهذا  سواء  الخالج،   وفي 

أو لحساب الغي2 ؛
الطعام، تقديم  أنشطة   ج  ع 
تحضي2  املطاعم،  أفواع  ج  ع 
السندويشات،  املطبو ة،  الوجبات 
ج  ع  الحلويات،  الوافل،  ال24غر، 
املوقع،  في  الب ع  الحلويات،  أفواع 
توص ل  الخالج ة،  الطلبات 
املشرواات، ب ع  لل نازل،   الطلبات 
حسب  الكحول ة  غي2  املشرواات 
الشاي،  غرفة  السالي،  التشريع 
 محل الحلويات ، املنتزهات واملناطق،
املعالض، املعالض التجالية، أنشطة 
املتنزهات واملتنزهات املائ ة، األنشطة 

الرياض ة واملطاعم.
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والتجالة  والتصدير  االستي2اد 
واإلقامة،  الفنادق  عام،  بشكل 
وإنشاء مجال ليا�سي بغرض التأجي2.
: مراكش - طريق  املقر االجت اعي 

أوليكا كلم22 آيت ولير.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم    22.222 في  االجت اعي محدد 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
من فئة  22  دلهم للواحدة، مكتتبة 

و محرلة بالكامل 
 السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.
التس ي2 : تم تع ينه مديرا للشركة 
عالء  الس د   : محدودة  غي2  ملدة 
حامل  الجنس ة  مغربي  لف ق،  الدين 
،BE742922 الوطن ة   للبطاقة 
بالدال  982 .29.ر2  في  مزداد 

الب ضاء.
بالتوق ع  :ملتزم  الشركة  *توق ع 
الدين  عالء  من:الس د  لكل  الفريد 
الوطن ة،  للبطاقة  حامل  لف ق، 

BE742922
املوقعون  يساهم   : املساه ة 
أدفاه في الشركة الحال ة ب بلغ فقدي 
أدفاه وهو: الس د عالء الدين لف ق ،  

222.  سهم
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
ب  التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
تحت  بتاليخ  2.222 .26،  مراكش، 

لقم 28824 .
602P

FBM INVEST
تأسيس  شركة

شركة محدودة املسؤول ة 
 لأس اله 22.222  دلهم

 و مقرها اإلجت اعي الكائن بتقاطع 
زفقة األمي2 موالي عبد هللا وزفقة 

النخلة ع الة   الطابق 4 الشقة 7  
الدال الب ضاء

 ب قت�سى عقد عرفي  تم تأسيس 
ذات  املسؤول ة   محدودة  شركة 

امل يزات التال ة :

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤول ة.

.FBM INVEST : االسم
الح امات  في  مقاول   : الهدف 

العامة.  
املقر تقاطع زفقة األمي2 موالي عبد 
 4 الطابق  النخلة ع الة    هللا وزفقة 

الشقة 7 الدال الب ضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.
لأس ال الشركة : 22222  دلهم.

الحصص الع ن ة : 
    25222 : فت حة حصاد     الس د 
اجت اع ة  حصة   252  : يعني  دلهم 

بق  ة 22  دلهم للحصة.
 .75222 مح د  حصاد   : الس د 
اجت اع ة  حصة   752 يعني:  دلهم 

بق  ة 22  دلهم للحصة.
يعني  دلهم    22222  : املج وع 
  22 بق  ة  اجت اع ة  حصة    222

دلهم للحصة.
من  ابتداء   : االجت اع ة  السنة   

فاتح يناير إلى  ر من ديس 24.
حصاد  الس د   : الشركة  مسي2 

مح د. 
باملركز   القافوني  اإليداع  تم 
الب ضاء  بالدال  لالستث ال   الجهوي 

الك24ى.
 السجل التجالي لقم 45 9 5.

  لإلشالة والب ان

603P

 GERBERA COSMETICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة  

 ذات شريك وح د
وعنوان مقرها االجت اعي رر طريق 
جل ولز عين السبع -الدال الب ضاء 

 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

 املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52226
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   27/29/222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

 املسؤول ة املحدودة ذات شريك وح د

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Gerbera االقتضاء ب ختصر تس  تها

.cosmetics

صناعة  : بإيجاز  الشركة   غرض 

 و الب ع و الشراء و توزيع مواد التج  ل

طريق  رر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الب ضاء  الدال   - السبع  عين  جل ولز 

أجلها  تأسست من  التي  املدة  املغرب 

الشركة : 99 سنة.

    : الشركة  لأس ال  مبلغ 

كالتالي:  مقسم  22.222ردلهم، 

222ر   : تكال  مح د  الس د 

للحصة. دلهم    22 بق  ة   حصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

الس د   : الشركاء  ومواطن  وصفات 

مح د تكال عنوافه  الدال الب ضاء. 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

: الشركة  مسي2ي   ومواطن 

الدال  عنوافه   تكال  إفاس  الس دة 

الب ضاء.

باملركز  القافوني  اإليداع  تم 

في  الب ضاء  الدال  الجهوي لالستث ال 

.25/ 2/222 

604P

SAZIB PRO
 SARL

تأسيس شركـــــة ذات املسؤول ة 
املحدودة  

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم    4/29/222 

امل يزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

التال ة :

 S.A.R.L SAZIB  : التس  ة   -   

.PRO
العقالي  التطوير     : الهدف    -  2

 املقاول العقالي لج  ع أع ال البناء ،

واألع ال  املعدات،  التقس م، 

وتأجي2  واقتناء  إنشاء  ؛  املتنوعة 

وترك ب وتشغ ل أي منشأة أو مصنع 

بالنشاط  تتعلق  ع ل  ولشة  أو 

االجت اعي. 

زفقة    ، 2  : اإلجت اعي  املقر   - ر 
الحرية الطابق  الثالث الشقة الرقم 

5   الدال الب ضاء. 
دلهم    22.222  : الرأس ال   -  4
اجت اع ة   حصة    222 إلى  موزعة 
مقس ة  للحصة  دلهم    22 بق  ة 

كالتالي :
  : الجل ل  عبد  التشاني  الس د 

22ر حصة اجت اع ة.
 522  : إبراه م  التشاني  الس د 

حصة اجت اع ة.
  22  : سف ان  التشاني  الس د 

حصة اجت اع ة.
الس د   التشاني إس اع ل :  22  

حصة اجت اع ة.
5 - املدة : 99 سنة.

: الشركة مسي2ة ملدة   - التس ي2   6
التشاني  الس د    من   محدودة   غي2 

إس اع ل.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع   -  7
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
الب ضاء   بالدال  التجالية  باملحك ة 
عدد  تحت  بتاليخ  222/  /28 
تحت  التجالي  والسجل  6ر7992 

عدد 529 52.
ب ثابة مقتطف وا ان
ملخص قصد النشر

605P

STE LAMLAHI 
AMENAGEMENT

SARL AU
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم  في 28/222/ ر، 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة بتاليخ  26/29/222 و ذات 

امل يزات التال ة :
 STE LAMLAHI  : التس  ة 

   AMENAGEMENT SARL AU
الشركاء :

- الس د :  ملالحي حسن 
 ، الشركة  من  الغرض   : الهدف 
هو   ، الخالج  في  أو  املغرب  في  سواء 

م السة األنشطة التال ة :
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الر ام  وترك ب  وقطع  ب ع   -
والجرافيت.

حديث  ومطبخ  األملن وم  فجالة 
وشباب ك  وأبواب  كهراائ ة  وستائر 
إعالف ة  ،والفتات  واألملن وم   PVC

وكافة أع ال الديكول.
واملرايا  النوافذ  وترك ب  قص 
وتشك ل  واملرايا  النوافذ  وتعل ب 
الزجاج  أفواع  ج  ع  وترك ب  املرايا 

ومشتقاته.
والتعاقد  وتصن ع  وتشك ل  إفتاج 
وتسويق وتوزيع وفقل ج  ع األق شة 
واألش اء  واإلكسسوالات  والبضائع 
الديكول،  وأق شة  بالتأثيث  املتعلقة 
مرسومة  أو  صناع ة  أكافت  سواء 

يدوًيا.
وتصدير  واستي2اد  وا ع  شراء 
وت ث ل ج  ع أصناف وإكسسوالات 

املرايا والتزج ج واألملن وم.
التداول بج  ع أشكاله

واملب عات  الشراء  ع ل ات  ج  ع 
والتوف ق  اإللسال ات  وتوزيع  والنقل 

والس سرة والتداول الوس ط.
النشاط  م السة  للشركة  يجوز 
بأي  القطاعات  ج  ع  في  التجالي 
عل ه  املنصوص  األشكال  من  شكل 
 ، واالتالي  النافذة.  التشريعات  في 
تنف ذ  على  قادلة  الشركة  ستكون 
والعقالية  املنقولة  الع ل ات  ج  ع 
التي  والتجالية  والصناع ة  واملال ة 
ب ا   ، املؤس�سي  بالغرض  عالقة  لها 
و  مشالكات  على  االستحواذ  ذلك  في 
/ أو اتحاد في شركات أو ه ئات أ رى 
األسا�سي  النظام  في  أو  تشك لها  تم 
لتلك  مشابهة  أو  مك لة  أنشطة  ولها 
الخاصة بالغرض املؤس�سي للشركة.

ابن  شالع   276  : االجت اعي  املقر 
تاشفين الطابق ر الدال الب ضاء 

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد في 22.222 .

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.

الس د ملالحي  تع ين  تم   : التس ي2 
حسن الحامل للبطاقة الوطن ة لقم   

94ر7رI5 مسي2ا للشركة.
باملركز  القافوني  اإليداع  تم 
الب ضاء،  بالدال  لالستث ال   الجهوي 
تحت  بتاليخ  26/29/222، 

لقم5245 5.
ملخص قصد النشر

606P

AYKA PROD
SARL AU

RC : 492827
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم  في 29/22/222، 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات التال ة :
AYKA PRODSARLAU : التس  ة
الهدف : غرض الشركة في كل من 
تنظ م  األحداث.  والخالج:  املغرب 
غرف  وإدالة   ، والعروض  الحفالت 

الحفالت؛
• تنظ م املهرجافات واملعالض.

البصري،  الس عي  اإلفتاج   •
وال24امج  التلفزيوف ة،  وال24امج 

اإلذاع ة ، واألفالم الوثائق ة.
• دعاية ؛

واستغالل  وتأجي2  دلاسة   •
اال ت2اع  براءات  ج  ع  عن  والتنازل 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بأحد األنشطة املذكولة أعاله.
على  االستحواذ  أو  املشالكة   •
أو مؤسسات  أي شركات  في  مصلحة 

ذات غرض م اثل أو ذي صلة ؛
الع والت  ع ل ات  ج  ع   •
بهذه  املتعلقة  والس سرة  والت ث ل 

األنشطة.
الع ل ات  ج  ع  أعم،  وبشكل 
املال ة أو  الصناع ة  أو   التجالية 
غرض  بتحق ق  املتعلقة  العقالية  أو 
أهداف  بأي  املتعلقة  أو  الشركة 
املغرب في  صلة،  ذات  أو   م اثلة 
أو في الخالج من شأنها أن تعزز تن  ة 

الشركات.

زفقة  بولكون   : االجت اعي  املقر 

الشقة    لكولفيش  إقامة  لقراقا 

2الدال  الع الة  السفلي  الطابق 

الب ضاء

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 

االجت اعي محدد  في  22.222  دلهم 

اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 

للواحدة، مكتتبة  22 دلهم  من فئة 

 : لفائدة  موزعة  و  بالكامل  محرلة  و 

الس د ع اد الدين فداء

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.

ع اد  الس د  تع ين  تم   : التس ي2 

الجنس ة،  مغربي  فداء،  الدين 

موال د  ر يناير ر97 ، مق م بالدال 

 2 املح ط  حدائق  تجزئة  الب ضاء، 

22  دال بوعزة النواصر. حامل  لقم 

 BK8252ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 

مسي2ا للشركة.

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 

التجالي لدى املحك ة التجالية بالدال 

بتاليخ  8/22/222 ،  الب ضاء، 

تحت لقم87ر766
ملخص قصد النشر

607P

H&H Auto SPA SARL
تأسيس شركة

 Siège social : 276 BD IBN

 TACHEFINE رEME ETAGE

CASABLANCA MAROC

في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -I
ر  فوف 24  222 ، تم إيداع القافون 

املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بتاليخ  222/  /   و ذات 

امل يزات التال ة :

H&H Auto SPA SARL :التس  ة

الشركاء :

  - الس د ة :هدى ميسولي

  - الس د :  ح زة شكرداد.

الهدف :
 ، املغرب  في  الشركة  من  الغرض   

هو م السة األنشطة التال ة :
- املتاجرة في قطع غ ال الس الات
- غس ل وتنظ ف وص افة املركبات.

- التجالة.
استي2اد وتصدير.

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل 
املال ة  أو  الصناع ة  أو  التجالية 
أو املنقولة أو العقالية التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
باألش اء املذكولة أعاله أو ذات الصلة 
والتي من شأنها تعزيز تن  ة الشركة.

ابن  شالع   276  : االجت اعي  املقر 
تاشفين الطابق ر الدال الب ضاء 

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد في 22.222,22 .

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.
الس دة هدى  تع ين  تم   : التس ي2 
الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  ميسولي 

لقم   BE662 65 مسي2ة للشركة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالية  املحك ة  لدى   التجالي 
فوف 24  بتاليخ      الب ضاء،  بالدال 

 222، تحت لقم77 522.
ملخص قصد النشر

608 P

 OS OLIMPICO CENTER
SARL AU

تأسيس شركة
 I -  ب قت�سى عقد عرفـي مؤلخ في
القافون  إيداع  تم  يوف و  222،    4
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة وشريك واحد ذات امل يزات 

التال ة :
 OS OLIMPICO  : التس  ة 

 CENTER SARL AU
الهدف : االستي2اد والتصدير

املقر االجت اعي : الطريق الوطن ة 
أولير  أيت  منصول  أيت  حي    9 لقم 

مراكش.
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تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
22.222 .دلهم  محدد   االجت اعي 
اجت اع ة  حصة    222 إلى  مقسم 
من فئة 22  دلهم للواحدة، مكتتبة 

و محرلة بالكامل لفائدة :
الدين    صالح  املول حي  الس د 

222  حصة.
السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

 ر ديس 24.
صالح  املول حي  الس د   : املسي2 

الدين مدير مشالك.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -  II
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
يوف و  222    4 بتاليخ   ب راكش، 

 M26_2 _2تحت لقم  8 248ر
ملخص قصد النشر

609 P

مدبم)سونسي ل
ش.ذ.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
شريك وح د

الرأس ال اإلجت اعي : 22.222  
مائة ألف دلهم

املقر اإلجت اعي : متجر لقم 9 إقامة 
هبة طريق دير البلح حي م24وكة 
أك ود املسمى م24وكة 9 مراكش

بتاليخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
املصادقة  تحت   أكتوار  222    2
ذات  للشركة  االسا�سي  القافون  على 
وح د  شريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات الخصائص التال ة :
مدام   : اإلجت اعي  اللقب 

سونسي ل.
الصفة القافوف ة : ش.ذ.م.م.ش.و.
لقم  متجر   : اإلجت اعي  املقر 
حي  البلح  دير  طريق  هبة  إقامة   9
 9 م24وكة  املسمى  أك ود  م24وكة 

مراكش.
الحالقة   : اإلجت اعي  الهدف 

والتج  ل ؛

تاجر مستحضرات التج  ل.

املدة : 99 سنة.

  22.222  : اإلجت اعي  الرأس ال 

حصة    222 إلى  موزعة  دلهم 

دلهم    22 فئة  من  اجت اع ة 

الواحد  للشريك  مسندة  للواحدة 

على النحو التالي :

جل لة  بنح و  الس دة 

الحاملة   BENHAMMOU JALILA

EE77 42 لقم  الوطن ة   للبطاقة 

 222  حصة إجت اع ة.

التس ي2 : تسي2 الشركة من طرف 

الحاملة  جل لة  بنح و  الس دة 

.EE77 42 للبطاقة الوطن ة لقم

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

ب راكش  التجالية  لل حك ة  الضبط 

تحت  فوف 24  222   8 بتاليخ  وذلك 

لقم 9ر292 .

610 P

)بلتس ي2)بلح8)باألصل)بلتجالي

لب ع املالبس

اعدته  الذي  التوث ق  لعقد  وفقا 

موثقة  الوفاء  أبو  أس اء  االستاذة 

الب ضاء  الدال  في  املؤلخ  النواصر  في 

املسجل   22 9 فوف 24   25 و   24 ب 

بتاليح 9  فوف 24 9 22 تحت املراجع 

التال ة :

لقم  االستخالص  سجل 

اإليداع  سجل  رر2 /42626 

في  يقع  متجر  9ر75ر/9 22  لقم 

من  سعد  شالع  2ر  الدال الب ضاء 

طرف الس دة فزهة العطال وشركائها 

عرجاني لغرض التس ي2 الحر للس د 

مح د اصعب.

ت ت املوافقة على اإليجال املدكول 

بين الطريفين ملدة سنتين اعتبالا من 

فاتح فوف 24 9 22 وحتى فاتح فوف 24 

ض ني  باتفاق  للتجديد  قابل   222 

لإليجال الشهري وهو 9.222  دلهم.

تنشا  الدين  لدائنين  يجوز 

االع ال  تشغ ل  عن  مطالبتهم 

الحر  التس ي2  عقد  وقبل  املذكولة 

الحر  التس ي2  عقد  وقبل  املذكولة 

ألحكام  وفقا  يصوغوا  أن  املذكول 

القافون  من  وقواعدها  ر5   املادة 

املتطلبات  هذه  لجعل  طلبا  التجالي 

من  أشهر  ر  الدفع  الل  مستحقة 

تاليخ نشر هذا االشهال,
لالستخراج

611 P

VIDAL ASSURANCES  SA
وس ط تأمين يحك ه القافون لقم 

7 -99 لقافون التأمين

شركة عامة محدودة 

برأس ال: 522.222.  دلهم

املقر: 2 فضاء الويت الرااط

RC: 24 275 الرااط

تجديد عضوية مجلس اإلدالة
 28 بتاليخ  عقد  اص  على  بناء 

العام  قرلالج ع   ، يوف و  222 

العادي للشركة تجديد فت2ة عضوية 

أعضاء مجلس اإلدالة ملدة 6 سنوات:

الشب هي  هشام  مح د  الس د 

حامل   ، الجنس ة  مغربي   ، حساني 

. A26748للبطاقة الوطن ة لقم ر

حساني   الشب هي  س ي2ة  الس دة 

للبطاقة  حاملة   ، الجنس ة  مغرا ة 

.A 8729الوطن ة لقم

 Vidal Assurances SARL شركة 

دلهم   300،000.00 مال  برأس 

املسي2ة  شالع  ر9  الرئي�سي  ومقرها 

الخضراء - الدال الب ضاء مسجلة في 

تحت  للدالالب ضاء  التجالي  السجل 

لقم 49ر.9   م ثلة بالس دة س ي2ة 

للبطاقة  حاملة   ، حساني  الشب هي 

A 8729 الوطن ة لقم

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

أكتوار 222 تحت لقم 8445  .

612 P

VIDAL ASSURANCES  SA

وس ط تأمين يحك ه القافون لقم 

7 -99 لقافون التأمين

شركة عامة محدودة 

برأس ال : 522.222.  دلهم

املقر: 2  فضاء الويت الرااط

RC: 24 275 الرااط

تجديد والية الرئيس التنف ذي
 28 بتاليخ  عقد  اص  ب وجب 

إدالة  مجلس  قرل   ، يوف و  222 

مح د  الس د  والية  تجديد  الشركة 

كرئيس  حساني  الشب هي  هشام 

التنف ذي  والرئيس  اإلدالة  مجلس 

طوال فت2ة تول ه منصبه.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

سبت 24 222 تحت لقم 8446  .

613 P

 IرN(ش8كة)إ)ر)ن)جيست ون

GESTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم

املقر االجت اعي: أك وض س دي 

غافم لقم   5مراكش

العامة  الج ع ة  ب قت�سى 

  2 بتاليخ  املنعقدة  العادية  غي2 

في شركة الشركاء  قرل   سبت 24 222 

 IرN GESTION جيست ون  ن  ر  إ 

86 من قافون  طبقا ملقتض ات املادة 

األوان  قبل  الشركة  حل  عدم   5-96

للشركة  الصاف ة  النت جة  أن  لغم 

اقل من ¼ لأس ال الشركة.

اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

بتاليخ  ب راكش  التجالية  باملحك ة 

  29227 لقم  تحت  فوف 24 222   8

السجل التجالي لقم ر6862.

614 P
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كوبل تي)بويز

QUALITY BUYS 

السجل التجالي 9247 5

استدلاك  طأ

بالجريدة  وقع  استدلاك  طأ 

  2 بتاليخ   5689 عدد  الرس  ة 

فوف 24  222.

.....................................................

...........................................................

...........................................................

عوض: 

.....................................................

...........................................................

-  التس ي2: املعروفي مريم.

.....................................................

...........................................................

...........................................................

يقرأ : 

......................................................

............................................................

-  التس ي2 : الفريحي مريم. 

.....................................................

..........................................................

 ..........................................................

 الباقي بدون تغ ي2 .

615 P

 ATIL DU COMMERCE ET

   TRAVAUX

 S.A.R.L

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس الها: 22.222.22  دلهم 

مقرها االجت اعي : مركز بني اح د 

الشرق ة    شفشاون 

فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 

العام  الج ع  تم عقد  اكتوار  222  

االستثنائي تقرل ما يلي :

للس د  الشخ�سي  االسم  تغ ي2 

حاتم.  الح  دي  الى  عاتب  الح  دي 

تعديل  القافون األسا�سي للشركة .  

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

أكتوار 222   29  . بتاليخ  بشفشاون 

تحت لقم  2/222ر .
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ائت اف ة كوففيسكو ش م م

لالستشالة القافوف ة والجبائ ة 

محاسب معت د من طرف الدولة      

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

TEL 25 22 59 42 55

   AROBEN 
الان

  s.a.r.l

لأس الها : 22.222,22  دلهم ،

 مقرها االجت اعي  : زفقة 7 لقم 5 

الطابق 2 الشقة 4 السعادة  س دي 

ال24فو�سي الدالالب ضاء 

السجل التجالي عدد 225. ر4

 تفويت حصص اجت اع ة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 7 في  املؤلخ  للشركة  االستثنائي 

ب قرها  واملنعقد  أكتوار 222 

االجت اعي تقرل ما يلي: 

 522 تفويت  على  املصادقة   -

الس د  طرف  من  اجت اع ة  حصة 

شريكه  لفائدة  لفاس   بن  مح د 

الس د مصطفى عرومي.

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2    -

إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

بشريك  املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د.

- قبول استقالة الس د مح د بن 

للشركة  ك سي2  منصبه  من  لفاس  

عرومي  مصطفى  الس د  وتع ين 

إعطائه  مع  للشركة  منفرد  ك شي2 

باسم  واإلمضاء  الصالح ات  كامل 

الشركة.

األسا�سي  القافون  -تعديل 

واملصادقة على قافون أسا�سي جديد 

منسجم مع التغ ي2ات أعاله.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
تحت  التجالية  بالـ حك ة  الضبط 
فوف 24  9 بتاليخ    799.452  لقم 

                           .222  
 مقتطف وا ان

617 P

ائت اف ة كوففيسكو ش م م
لالستشالة القافوف ة والجبائ ة 

محاسب معت د من طرف الدولة      
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

TEL 25 22 59 42 55

  BABONA 
  s.a.r.l

لأس الها : 222.222,22.  دلهم 
ر  لقم  بقعة   : االجت اعي   مقرها   
تجزئة الوحدة   شالع واد زم الب ضاء
السجل التجالي عدد 5رر.4ر2

 تفويت حصص اجت اع ة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
فاتح  في  املؤلخ  للشركة  االستثنائي 
ب قرها  واملنعقد  أكتوار 222 

االجت اعي تقرل ما يلي: 
  222 تفويت  على  املصادقة   -
الس د  طرف  من  اجت اع ة  حصة 
شريكه  لفائدة  البحراوي  عبدالقادل 

الس د مح د بوسنان .
من   26 الفصل  وتح ين  تعديل   -

القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
تحت  التجالية  بالـ حك ة  الضبط 
فوف 24    2 بتاليخ  لقم799.728 

                         .  222 
 مقتطف وا ان

618 P

KABES
استغالل لوحة تجالية

الغي2  العام  الج ع  ب وجب 
بتاليخ  املؤلخ  لل ساه ين  اعت ادي 
واملسجل  بالب ضاء  يول و 222   29
شركة   مساه و  قرل  املدينة  بنفس 
املقر   ذات  مجهولة  شركة   KABES
 Quartier   : الرئي�سي في الدال الب ضاء
   El Hank Route De La Corniche
ولأس الها 222.222.   دلهم ما يلي :

التجالية  اللوحة  استغالل   I-  

   . SOCIAL CLUB CABESTAN

وذلك   الشركة  غرض  تعديل   II-

بإضافة: استغالل وتس ي2 ملهى ل لي.

من  ور    2 املادة   تعديل   III-

القافون األسا�سي للشركة.

-IV إعادة ص اغة النظام األسا�سي 

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القافوني لدى 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت  فوف 24 222   5 يوم  بالب ضاء 

لقم 799289.
                  للنشر والب ان

619 P

ELECTRO INDUSTRIE

تع ين مسي2ين 

مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

أكتوار 222    5 يوم  بالب ضاء 

شركة  قرلت  املدينة  بنفس  ومسجل 

شركة    ELECTRO INDUSTRIE

ولأس الها  املحدودة  املهام  ذات 

ذات   دلهم,     2.222.222,22

 : الدالالب ضاء  في  الرئي�سي   املقر  

  4, Rue Ben Ghazala (Ex Rue

Bertrandon( - Casablanca  ما يلي: 

 . تأك د تع ين مسي2ين:

 الس د دف د ترج ان.

ملدة  مرص افوا  لوزيت  والس دة   

غي2 محددة.

القافوني لدى  اإليداع: تم اإليداع 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالب ضاء يوم   8 فوف 24 222 وتحت 

لقم  79929.
للنشر والب ان

620 P
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 ATBAD
SARL   Au

لأس مال : 50،000.00 دلهم

املقر الرئي�سي: 7 ، فضاء باستول 

إقامة باستول بويلد الطابق 

السادس مكتب 5  الدال الب ضاء

العام  الج ع  قرال  على  بناًء 

الوح د  املساهم  اتخذ   ، االستثنائي 

 ATBAD SARL   Au الشركة   في 

باإلج اع القرالات التال ة:
املساهم  املال:قرل  لأس  زيادة 

من  الشركة  مال  لأس  زيادة  الوح د 

 (50،000.00( دلهم  ألف    سين 

 (1،000،000.00( دلهم  مل ون  إلى 

املحتجزة  األلااح  دمج  من  الل 

تبلغ  والتي  )االحت اط ات( 

الشركة  على  دلهم   950،000.00

اجت اع ة  حصص   9،500 وإنشاء 

جديدة.

سيتم توزيع لأس املال على النحو 

التالي:

حسن    عتابي  الس د 

1،000،000.00 دلهم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   -

 5 بتاليخ  الب ضاء    بالدال  التجالية 

فوف 24  222 تحت لقم ر4 799.

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت   -

بالدالالب ضاء   التجالي  السجل  في 

لقم  تحت  فوف 24  222   5 بتاليخ 

. 66959

621 P

STE SKYLINE LIVING
SARL AU 

لأس مالها :  100،000 دلهم 

املقر الرئي�سي: شالع عبد اللط ف 

ابن قدول تجزئة ليف ف ال لقم 2 

الدال الب ضاء

RC : رر8 رر/   IF :  526 524

تعديل قافوني
العام  الج ع  قرال  على  بناء 

بتاليخ  2/222 /29  االستثنائي 

تقرل ما يلي:

عل ا  الع ومي   الج ع  أحاط 

في شركة  سهم   ) 222( ألف  تفويت 

«SKYLINE LIVING SARL« امل لوكة 

سه ا   978 ح دو�سي  إدليس  للس د 

ألبعة  ح دو�سي  عائشة  والس دة 

عشر سه ا والس دة  ديجة بوزاوي 

لحسين  الس د  لصالحها.  أسهم   8

ألف  مائة  إج الي قدله  يسف بسعر 

دلهم )100،000.00 دلهم.

الشكل  تغ ي2  العام  الج ع  قرل 

 SKYLINE LIVING« القافوني لشركة

 SKYLINE LIVING -« إلى   »SARL

.«SARL-AU

تقبل الج ع العام استقالة الس د 

ذمة  إبراء  وتعط ه  ح دو�سي  إدليس 

كاملة ونهائ ة واال تحفظ من إدالته.

 تقرل الج ع العام تع ين:

ك سي2  يسف  لحسين  الس د 

إدليس  الس د  التي  لفت  للشركة 

ح دو�سي.

فت جة لهذا التع ين، قرل االجت اع 

تعديل املادة ر4 من النظام األسا�سي 

والتي تصبح:

  5 املادة  أحكام  من  الرغم  على 

أعاله ، يتم تع ين مسي2 الشركة لفت2ة 

غي2 محدودة:

موال د  من  يسف  لحسين  الس د 

أوالد  دوال  في  مق م   ،   5/ 2/ 967

حريز لح ة 2 دال بوعزة فواصر - الدال 

حامل  الجنس ة،  مغربي   ، الب ضاء 

للبطاقة الوطن ة لقم 296527.

يصرح املسي2، بقدل ما يعن ه ، أفه 

ال  أفه  موضًحا   ، التع ين  هذا  يقبل 

يوجد تعالض أو حظر من تلقاء ففسه 

ي كن أن يقف في طريق تع ينه.

سيتم تحديد أجره في قافون الحق.

الصالح ات  بأوسع  املسي2  يت تع 

للتصرف ف ابة عن الشركة في ج  ع 

الظروف.

اإلدالة  أع ال  لج  ع  بالنسبة 

ملزمة  الشركة  ستكون   ، ال وم ة 

الوح د  بالتوق ع  صح ح  بشكل 

لل سي2 ، الس د لحسين يسف. 

السابقة،  القرالات  اعت اد  بعد 

قرل الج ع العام، مع مراعاة التحق ق 

الكامل وا لنقل األسهم املذكول أعاله 

، تعديل املواد   و 6 و 7 من النظام 

األسا�سي للشركة الذي يصبح تلقائً ا 

و من هذا ال وم تم استبداله باألحكام 

التال ة:

ف وذج الشركة:

الشكل  بتغ ي2  الشركة  قامت 

الذي أصبح شركة  للشركة  القافوني 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

SKYLINE LIVING SARL AU :وح د

املساه ات: 

املساه ات  التالي  الشريك  يقدم 

النقدية، الس د لحسين يسف: ب بلغ 

مائة ألف دلهم
لأس املال :

ب ائة  املال  لأس  تحديد  تم 

وهي  دلهم(.   100،000( دلهم  ألف 

  22 بق  ة  سهم    222 إلى  مقس ة 

ومدفوعة  مكتتبة  للسهم،  دلهم 

بالكامل فقًدا ومخصصة للشركاء ب ا 

يتناسب مع مساه اتهم ، وهي: الس د 

لحسين يسف ألف سهم.

اإليداع  القافوني:تم  اإليداع 

بالدال  التجالية  املحك ة  في  القافوني 

الب ضاء بتاليخ 5 فوف24  222،  تحت 
 N الزمني  والسجل    99252 لقم 

8255ر.

622 P

ش8كة))أ)س)))إ)مالوك)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات شريك واحد
لأس الها: 22.222  دلهم

املقر االجت اعي: إقامة ال كريل ك 

29 شقة لقم 4 الطابق شالع العراق 

مراكش.

السجل التجالي:  9826

حـل و تصف ة الشركـة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاليخ  2 أكتوار  222،  تم 

حل الشركة و تصف تها بطريقة ودية.

جون  فرون�سي  الس د  تع ين  تم 

 FRANCI JEAN, JIMMY ج مي 

ديل ون  شالع  2ر  برقم  الساكن 

42 ر9 بوفدي فرنسا الحامل لجواز 

مصفي   22DC6462ر لقم  سفر 

ج  ع  بإت ام  توك له  و  للشركة 

الع ل ات املتعلقة بتصف ة الشركة

الشركة  لتصف ة  االجت اعي  املقر 

هو: إقامة ال كريل ك 29 شقة لقم 4 

الطابق ر شالع العراق مراكش.

باملحك ة  التسج ل  و  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ   ب راكش،  التجالية 

 222 تحت لقم  2رر2 .

623 P

STE FOBATEN

SARL 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها 222.222. دلهم.

السجل التجالي لقم :   9ررر 

ب راكش

االستثنائي  الج ع  عقد  ب قت�سى 

الشركاء  ب  27/29/222قرل  املؤلخ 

ما يلي:

تغ ي2 املقر االجت اعي للشركة من 

العنوان القديم املسي2ة   حرف برقم 

الجديد  العنوان  إلى  مراكش   589

 227 لقم  الشطر    بلقا�سي  تجزئة 

س دي يوسف بن علي مراكش.

ب بلغ   الشركة  لأس ال  في  الزيادة 

من  لفعه  ل تم  دلهم   922.222

22.222  دلهم لى 222.222.  دلهم

الرويض ة  الع ا�سي  الس د  وهب 

في  ي تلكها  التي  حصصه  فصف 

حصة   2522 ب  واملقدلة  الشركة 

البنه عبد الح  د الرويض ة.
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وذلك  االجت اعي  النشاط  تغ ي2 

في  ب قاول  نشاط  راط  بتعويض 

أع ال البناء.

لدى  لقافوني  باإليداعا  الق ام  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاليخ    2 24 لقم  تحت  ب راكش 

فاتح فوف24  222.

624 P

HORIZON MOVING ش8كة 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوح د

املقر االجت اعي : لقم    تجزئة 

العرصة إقامة الكوثر 8-6  بئ2 

الرامي القن طرة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 HORIZON لشركة  االستثنائي 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   MOVING

بتاليخ  بالقن طرة  املنعقد  الوح د 

ب ع  لعقد  وتبعا  سبت 24  222  ر2 

الحصص االجت اع ة تقرل ما يلي :

باع الس د سكحال عث ان 2.222 

حصة اجت اع ة لفائدة الس د باهني 

يدل.

في  للشركة  جديد  مسي2  تع ين 

الحامل  يدل  باهني  الس د  شخص 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

2رAB 222 القاطن بسال حي السالم 

قطاع 8 لقم 982 .

للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 

إلى العنوان : لقم 85 أوالد امبالك بئ2 

الرامي القن طرة.

تعديل الفصول 4، 6، 7 و 5  من 

النظام األسا�سي.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

 ب قت�سى محضر القرال االستثنائي

HORIZON للشريك الوح د في شركة 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   MOVING

بتاليخ بالقن طرة  املنعقد   الوح د 

 2 أكتوار  222 تقرل ما يلي :

للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 

تجزئة  لقم      : الجديد  العنوان  إلى 

العرصة إقامة الكوثر 6 -8 بئ2 الرامي 

القن طرة.

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

لهذين  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائ ة  باملحك ة  املحضرين 

فوف 24  222  ر  بتاليخ  بالقن طرة 

ب لف   222 /5282 لقم  تحت 

السجل التجالي لقم 5 556.

625 P

 STE QUINCAILLERIE

GENERALE MODERNE

SARL AU

مقرها االجت اعي : مهدية 2-476-ر 

ج اعة املهدية تجزئة ال انس دالفا، 

شطر 2 القن طرة

القرال  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي للشريك الوح د في شركة 

 QUINCAILLERIE GENARAL

ذات  ش.ذ.م.م.   ،  MODERNE

بالقن طرة  املنعقد  الوح د،  الشريك 

بتاليخ 29 أكتوار  222، تقرل ما يلي :

جديدين  نشاطين  اضافة 

لل وضوع االجت اعي :

الغذائ ة  لل واد  متجر  مقهى، 

العامة.

النظام  من   2 الفصل  تعديل 

االسا�سي.

تح ين النظام االسا�سي للشركة.

القرال   محضر  ب قت�سى 

شركة  في  الوح د  للشريك  العادي 

 ،  QUINCAILLERIE MODERNE

الوح د،  الشريك  ذات  ش.ذ.م.م. 

أكتوار   29 بتاليخ  بالقن طرة  املنعقد 

 222، تقرل ما يلي :

أبو   : للشركة  مسي2ين  تحديد 

البطاقة  لقم  مح د،  الصواب 

.W 688الوطن ة لقم 8ر

أبو الصواب مهدي، لقم البطاقة 

.W5الوطن ة لقم 58رر

النظام  من    5 الفصل  تعديل 

االسا�سي.

تح ين النظام االسا�سي للشركة.

لهذين  القافوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائ ة  باملحك ة  املحضرين 

فوف24  222،   4 بتاليخ  بالقن طرة، 

ب لف  26ر5/ 222  لقم  تحت 

السجل التجالي لقم 7 598.

626 P

ش8كة))بدل)صحالة)مغ8ب
  ش . م . م

ج  لة 4 شالع الدا لة لقم 724 

الطابق االل�سي ، الدال الب ضاء

الـسـجـل الـتـجـالي لقم :   452767

تـفـويـت الحـصـص اإلجـتـ ـاعـ ـة
إستقالة مسي2

تع ين مسي2 جديد 
مصادقة على القافون األسا�سي

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ  222/  / 2.   الدالالب ضاء 

»  شركة  مغرب  بدل صحالة  لشركة 

لأس الها.   املحدودة  املسؤول ة  ذات 

22.222   دلهم تقرل ما يلي : 

تفويت 422 حصة إجت اع ة من 

لفائدة  عبوبي  مح د  الس د  طرف 

الس د عبد املج د عبوبي.

تفويت 222 حصة إجت اع ة من 

لفائدة  عبوبي  م نة  الس دة  طرف 

الس د عبد املج د عبوبي.  

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الدالالب ضاء  في  املنعقد  اإلسـتـثـنـائي 

لشركة   فوف24  222،   فاتح  بتاليخ 

ذات  شركة   « مغرب  صحالة  بدل 

لأس الها  املحدودة  املسؤول ة 

22.222  دلهم تقرل ما يلي:

الحصص  تفويت  إقرال 

اإلجت اع ة.

عبوبي  مح د  الـسـ ـد  اسـتـقـالـة 

مـن مـهـامـه كـ ـسـ ـر للـشـركـة.

تـعـ ـ ـن الـسـ ـد عبد املج د عبوبي 

كـ ـسـ ـر للـشـركـة لـ ـدة غـ ـر مـحـددة.

الـسـ ـد  بـتـوقـ ـع  الـشـركـة  الـتـزام 

عبد املج د عبوبي. 

تغ ي2 الفصول  6، 7 من القـافون 

األسا�سي .

األسا�سي  القافون  على  املصادقة 

الجديد.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

بالدالالب ضاء  بتاليخ 4 فوف24  222،  

تحت لقم 22798998.

ب ان مختصر
627 P

PALMERAIE HOLDING

 Société anonyme à conseil

 d’administration

capital :  22.452.222 dirhams

 Siège social : Palmeraie

 Village, BP  487, Circuit de la

(Palmeraie,Marrakech Maroc

 Immatriculée au

R.C n°  : 77ر9ر

Identifiée fiscalement sous le

N° 2 222496 

العام  الج ع  مداوالت  ب قت�سى 

أكتوار   7 بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 

 222، تقرل ما يلي :

الشركةلرفعه  املال  لأس  زيادة 

إلى  دلهم    22.452.222 من 

بخلق  وذلك  دلهم  42.222.222ر  

95.522ر.2 سهم جديد من فئة 22  

بالكامل  مخصصة  للسهم   دلهم  

للس د عبد العالي برادة سني;
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القافون  من   6 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركةوفقا لذلك;

تحديث ومواءمة النظام األسا�سي 

للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ب راكش  التجالية  باملحك ة  الضبط 

في  إيداعه  وتم    29 62 لقم  تحت 

  2288 لقم  تحت  الزمني  السجل 

بتاليخ 4 فوف 24  222.

قصد النشر و االعالن
628 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

KHAMISSIA

شـركـة ذات املسـؤول ـة املحـدودة 

لأس مـالهـا 222.222 دلهـم

مقرهـا االجت اعـي : بالدال الب ضـاء 

8، ساحة االستقــــالل

الاثــــــــة

للشركاء  ج اعي  قرال  ب وجب 

بتاليخ   26 مالس  222   فان الشركاء 

قد توصلو بعقد :

- تخص ص  226 حصة اجت اع ة 

الس دة  املرحومة  ت لكها  كافت  التي 

زهرة البلغ تي  العلوي لفائدة و لثتها.

مقتض ات  عدلت  واذلك   -

الفصل 6 و 7 من القافون األسا�سي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

بالدالالب ضاء بتاليخ  22 يوف و  222  

تحت لقم 782897.

629 P

ISMAILIATY

شـركـة ذات املسـؤول ـة املحـدودة 

لأس مـالهـا :  22.222  دلهـم

مقرهـا االجت اعـي : بالدال الب ضـاء 

8، ساحة االستقــــالل

الاثــــــــة

للشركاء  ج اعي  قرال  ب وجب 
بتاليخ   26 مالس  222   فان الشركاء 

قد توصلو بعقد:
 تخص ص  24  حصة اجت اع ة 
الس دة  املرحومة  ت لكها  كافت  التي 
زهرة البلغ تي  العلوي لفائدة و لثتها.

و بذلك عدلت مقتض ات الفصل 
6 و 7 من القافون األسا�سي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ  22 يوف و  222  

تحت لقم 782898.
630 P

S.I.V.A.C
 Société Anonyme au
capital :  .222.222 DH

Siège social : Casablanca –
 Angle chemin des Glaïeuls et
des Orchidées, Ain Sebaa
استقالة وتع ين متصرفين

العادية  العامة  الج ع ة  إن 
غشت  222  ر  بتاليخ  املنعقدة  
ع نت  و  متصرفين  استقالة  عاينت 
من  يت2كب  جديد  إدالة  مجلس 

األعضاء التال ين:
الس د مح د بالل بنع ول 

الس دة لجاء بنع ول  
الس دة ياس ين القدمي2ي 

 للشركة ك ا أن هذا املجلس عين 
و  لئيسا  بنع ول  بالل  مح د  الس د 

مديرا عاما.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 
أكتوار  222    26 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم  79765 . 
631 P

 STE  ALAOUI AGRICOLE DE
OULED HARRIZ

 S.A.O.H 
شـركـة ذات املسـؤول ـة املحـدودة 

لأس مـالهـا 22.222  دلهـم
مقرهـا االجت اعـي : بالدال الب ضـاء  

دومين البيسا ، دائرة الشاوية 
الش الي

الاثــــــــة
للشركاء  ج اعي  قرال  ب وجب 

بتاليخ   26 مالس  222   فان الشركاء 

قد توصلو بعقد :

 تخص ص  64ر حصة اجت اع ة 

الس دة  املرحومة  ت لكها  كافت  التي 
زهرة البلغ تي  العلوي لفائدة و لثتها.

و بذلك عدلت مقتض ات الفصل 

6 و 7 من القافون األسا�سي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

بالدالالب ضاء بتاليخ     يوف و  222  

تحت لقم 6 7822.

632 P

STE TAWADA
شـركـة ذات املسـؤول ـة املحـدودة 

لأس مـالهـا 22.222  دلهـم

مقرهـا االجت اعـي : بالدال الب ضـاء 

8، ساحة االستقــــالل

الاثــــــــة
للشركاء  ج اعي  قرال  ب وجب 

بتاليخ   26 مالس  222   فان الشركاء 

قد توصلو بعقد :

تخص ص  2   حصة اجت اع ة 

الس دة  املرحومة  ت لكها  كافت  التي 
زهرة البلغ تي  العلوي لفائدة و لثتها.

و بذلك عدلت مقتض ات الفصل 

6 و 7 من القافون األسا�سي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

بالدالالب ضاء بتاليخ     يوف و  222  

تحت لقم 9 7822.

633 P

 CALIFORNIA BEVERLY

 HILLS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

لأس الها 22.222  دلهم 

مقرها االجت اعي بالدالالب ضاء- 5 
زفقة كال ان- اقامة سوم ة 

ع الة لقم   

هبة حصص اجت اع ــــة

الج اعي  القرال  ملحضر  تبعا 

للشركاء بتاليخ ر2 غشت  222 ، تم 

االتفاق  على :

هبة 648 سهم اجت اعي من طرف 

الس د مح د بالل بنع ول و الس دة 

لجاء بنع ول لصالح والدته ا الس دة 

الس دات  وأ واته ا  الع راني  جل لة 

  62 بنع ول  كنزة  و  وس  ة  أم  ة 

سه ا

جل لة  الس دة  هبة  على  وكذلك 

ارنسة  البنتها   
ً
سه ا  2 6 الع راني 

كنزة بنع ول.

ك ا تم تعديل مقتض ات الفصل 

6 و 7 من القافون األسا�سي.

لدى  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

بالدالالب ضاء بتاليخ  2 شتن24 222 

تحت لقم 426ر79

634 P

OMARIA PROMO

SARL AU

لأس الها : 52.222.222 دلهم

املقر االجت اعي : الدالالب ضاء 42، 

شالع عبد الكريم الخطابي

تخف ض لأس املال الـــــــى 222.222.ر 
دلهـــم

الج اعي  القرال  ملحضر  وفقا 

سبت 24  222      2 بتاليخ  للشركاء  

الى  من  املال  لأس  تخف ض  تقرل 

222.222.ر  دلهم.   52.222.222

دلهم.

ملقتض ات  املناسب  التعديل 

الفصلين 6 - 7  من القافون األسا�سي

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

أكتوار  222    22 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 26ر797. 

635 P
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ديلت2م

ش.م.م 

لأس الها 522.222.  دلهم

 مقرها االجت اعي الدال الب ضاء، 

26 شالع مح د ج ال الدلة اقامة 

الح د، املكتب  ب ل2 ب  الطابق 

الثالث عين السبع

تلقته  توث قي  عقد  ب قت�سى 

موثقة بلعلمي،  إي ان  األستاذة 

أبريل   27 بتاليخ   بالدال الب ضاء، 

الفندق  امبالك  الس د  فوت    222 

التي  إجت اع ة  حصة     252

»ديلت2م«  الشركة  لأس ال  في  ي لكها 

أح د  السادة  لفائدة  ش.م.م، 

السالم  عبد  الفندق،  علي  الفندق، 

الفندق والس دات  ديجة الفندق، 

الفندق،  سع دة  الفندق،  م نة 

الفندق. فج ة  الفندق،  عائشة 

ب قت�سى محضر قرال الج ع العام 

ش.م.م   « ديلت2م   « شركة  لشركاء 

بلعلمي  إي ان  األستاذة  تلقته  الذي 

 27 بتاليخ  الب ضاء،  بالدال  موثقة 

أبريل  222 تم تقريرما يلي :                                    

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

امبالك  الس د  اإلجت اع ة من طرف 

أح د  السادة  لفائدة  الفندق 

السالم  عبد  الفندق،  علي  الفندق، 

الفندق و الس دات  ديجة الفندق، 

الفندق،   سع دة  الفندق،  م نة 

عائشة الفندق، فج ة الفندق.

مغادلة الشريك من الشركة وإبراء 

ذمته.

7 و6  من القافون  تغ ي2 الفصل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

عدد  اكتوار 222   8 بتاليخ  الب ضاء 

. 795899

للنسخة واإلشالة

636 P

 PESCHAUD MAROC(ش8كة
TRAVEL SERVICES
ش.م.م بشريك واحد

هبة حصص اجت اع ة

تلقاها  توث ق ة  عقود  ب قت�سى 

بالدال  موثق  الخي2ي  وح د  األستاذ 

الب ضاء بتاليخ 27 أبريل  222 وهب 

كل من :

الس د أح د الوالي العلمي.

الس دة فزهة الصقلي الحس ني.

الس د اس اع ل الوالي العلمي.

الس د عزالن الوالي العلمي.

والس دة ياس ين الوالي العلمي.

االجت اع ة  الحصص  مج وع 

 PESCHAUD التي ي لكونها في شركة 

أي   MAROC TRAVEL SERVICES

يونس  الس د  لفائدة  حصة   7792

الوح د  املالك  ل صبح  العلمي  الوالي 

وهي  االجت اع ة  الحصص  لج  ع 

قرل  لذلك  وفت جة  حصة   8222

 27 في  مؤلخ  عقد  ب قت�سى  الشركاء 

أبريل  222 ما يلي :

 املصادقة على ع ل ة الهبة السالفة

الذكر.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤول ة محدودة بشريك واحد.

قبول استقالة الس د أح د الوالي 

العلمي من مهامه ك سي2 للشركة.

ياس ين  الس دة  استقالة  قبول 

ك سي2ة  مهامها  من  العلمي  الوالي 

للشركة.

تع ين الس د يونس الوالي العلمي 

شكلها  في  للشركة  وح د  ك سي2 

القافوني الجديد ملدة غي2 محدودة.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  فقل 

الخامس  مح د  شالع   299  : التالي 

بالدال الب ضاء.

األسا�سي  القافون  على  واملصادقة 

الجديد للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

أكتوار  222   28 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 9ر7982.
من أجل الخالصة واإلشهال

األستاذ وح د الخي2ي

636P مكرر

BH PAPIER((ش8كة
ش م م.  دو شريك وح د 

 املقر االجت اعي :   زفقة الفتح بن 

 فان شقة لقم ر الطابق 2 بلفدير 
الدال الب ضاء  . السجل التجالي 

لقم ر5 476

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

اإلستثنائي املنعقد بتاليخ 2ر سبت 24 

فوف 24   6 بتاليخ  واملسجل   222 

 222،  قرل الج ع العام  ما يلي  :

الشريك  قرال  العام  الج ع  قبل 

مسطرة  اغالق  يخص  ف  ا  الوح د 

«  BH PAPIER  « شركة     تصف ة  

ش م م.  دو شريك وح د.

فت جة  ب نت  التصف ة  حص لة 

 سالة صاف ة ب بلغ قدله 8 ,2 ر   

دلهم.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

لقم  تحت  الب ضاء  للدال  التجالية 

799462 بتاليخ 9 فوف 24  222.
هذا ب ثابة مقتطف وا ان

املصفي

637 P

SINVESTRA
 SARL

RUE AHMED EL MAJATTI ر  

 ETG   N°8 MAARIF

CASABLANCA

سجل تجالي لقم  977ر4

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

27 سبت 24  222 تقرل ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

معروفي  م لود  الس د  تع ين 

مصفي للشركة وا الء دمته.

ب  الكائن  الشركة  مقر  تع ين 

طابق    املجاطي  أح د  زفقة  ر  

مكان  الدالالب ضاء  املعاليف   8 لقم 

للتصف ة.

كاتب  لدى  القافوني  االيداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الب ضاء بتاليخ 9 فوف 24  222 تحت 

عدد799526.

638 P

 SAHARA TRAVEL AIRLINE

CASABLANCA

  إنهاء وإغالق الشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

بالب ضاء يوم 2  ماي  222 ومسجل 

بنفس املدينة يوم 22 أكتوار  222، 

 SAHARA شركة  مساه و  قرل 

 TRAVEL AIRLINE CASABLANCA

املقر  ذات  املهام  محدودة  شركة 

زفقة   4 الب ضاء:  الدال  في  الرئي�سي 

غوتيي  حي   2 شقة  الطابق    سبو 

ولأس الها  222.222.ر  دلهم ما يلي :

للشركة  نهائي  وشطب  إغالق   

املذكولة أعاله.

اإليداع : تم اإليداع القافوني لدى 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

فوف 24  222   8 يوم  الب ضاء  بالدال 

تحت لقم 799292.
للنشر والب ان

639 P

A.H ELEC

ش.م.م)حل الشركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

الب ضاء،  بالدال  سبت 24  222   27  

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

محدودة  شركة   A.H.ELEC لشركة 

دلهم    2.222 لأس الها  املسؤول ة، 

 2 أمل  حل   9/7 االجت اعي  مقرها   ،

الدال  مديوفة،  مل ل،  ت ط   9 طريق 

الب ضاء كالتالي :
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.A.H ELEC افحالل مسبق لشركة
املكلف  الشخص  تس  ة 

بالتصف ة الس د ح  د املحرقي.
حل   9/7  : التصف ة  مقر  تحديد 
إقل م  مل ل،  ت ط   9 طريق  أمل 

مديوفة، الدال الب ضاء.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء في 5  أكتوار 

 222 تحت لقم ر9767.
640 P

AL ARABIA METAL(ش8كة
ش.م.م

حل الشركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
29/27/ 222 بالب ضاء، قرل الج ع 
 AL ARABIA العام االستثنائي لشركة
املسؤول ة  محدودة  شركة   METAL
مقرها  دلهم    2.222 لأس الها 
س دي  حادة  أوالد  بدوال  االجت اعي 
إقل م  مل ل  ت ط  حصال  واد  حجاج 

مديوفة، الدال الب ضاء التالي :
 AL لشركة  مسبق  افحالل 

ABARIA METAL
املكلف  الشخص  تس  ة 

بالتصف ة الس د اح د حف د.
تحديد مقر التصف ة : بدوال أوالد 
حادة س دي حجاج واد حصال ت ط 
مل ل اقل م مديوفة - الدال الب ضاء.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
في  الب ضاء  بالدال  التجالية 
5 /2 / 222 تحت لقم 796728.

641P

NOUR EL AIN FER)ش8كة)
ش.م.م

ذات املسي2 الوح د
حل الشركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
29/27/ 222 بالب ضاء، قرل الج ع 
 NOUR EL العام االستثنائي لشركة
AIN FER شركة محدودة املسؤول ة 
لأس الها  الوح د  املسي2  ذات 
االجت اعي  مقرها  دلهم   222.222
مل ل  ت ط   6 لقم  السالم  زين  تجزئة 

مديوفة، الدال الب ضاء التالي :

 NOUR EL لشركة  مسبق  حل 
.AIN FER

املكلف  الشخص  تس  ة 
بالتصف ة الس د امبالك بكراوي.

تحديد مقر التصف ة : تجزئة زين 
السالم لقم 6 ت ط مل ل مديوفة الدال 

الب ضاء.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
في  الب ضاء  بالدال  التجالية 
5 /2 / 222 تحت لقم 6ر7967.

642P

 M.A STYLING(ش8كة(
ش.م.م

ذات املسي2 الوح د
حل الشركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرل  بالب ضاء،   222 /29/28
 M.A الج ع العام االستثنائي لشركة
STYLING شركة محدودة املسؤول ة  
لأس الها  الوح د  املسي2  ذات 
622.222 دلهم مقرها االجت اعي حي 
األسرة زفقة 52 لقم ر2  عين الشق، 

الدال الب ضاء التالي :
 M.A لشركة  مسبق  حل 

STYLING
املكلف  الشخص  تس  ة 
بالتصف ة الس د املصطفى امشينا.

تحديد مقر التصف ة : حي األسرة 
زفقة 52 لقم ر2  عين الشق - الدال 

الب ضاء.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
في  الب ضاء  بالدال  التجالية 
5 /2 / 222 تحت لقم 4ر7967.

643P

A L I F N A
شركة مساه ة

لأس مالها 22.222ر دلهــم
مقرها االجت اعي : بالدالالب ضــاء 
42، شالع عبد الكريم الخطابي

حل الشركة
العادية  غي2  العامة  الج ع ة  إن 
سبت 24  222  2ر  بتاليخ  املنعقدة 

قد :

للشركة  املسبق  الفسخ  قرلت 

وجعلها في حالة تصف ة،

الكتاني  موف ة  الس دة  ع نت 

مصف ا للشركة.

التصف ة  مقر  حددت 

عبد  شالع   ،42 بالدالالب ضاء، 

الكريم الخطابي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

أكتوار   26 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222 تحت لقم  797652.

644 P

SOCIETE EL HILALIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 لأس مالها 22.222  دلهم

مقرها االجت اعي : بالدالالب ضاء 8-، 

ساحة االستقالل

ا تتــــام التصف ـــة
العادية  غي2  العامة  الج ع ة  إن 

يول وز  222   فاتح  بتاليخ  املنعقدة 

قد :

وافقت على حسابات التصف ة،

أعطت اإلبراء لل صفى،

عاينت اال تتام النهائي للتصف ة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

أكتوار   26 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

 222  تحت لقم 797652.

645 P

HADANA
شركة مساه ة

لأس مالها 22.222ر دلهـــــــــــــــــــــم

مقرها االجت اعي : بالدالالب ضــاء 

42، شالع عبد الكريم الخطابي

حل الشركة
العادية  غي2  العامة  الج ع ة  إن 

سبت 24  222   2ر  بتاليخ  املنعقدة 

قد :

للشركة املسبق  الفسخ   قرلت 

 و جعلها في حالة تصف ة،

الكتاني  لق ة  الس دة  ع نت 

مصف ا للشركة.

بالدال  التصف ة  مقر  حددت 

الكريم  عبد  شالع   ،42 الب ضاء، 

الخطابي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

أكتوار  222   26 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 797649.

646 P

AL KATERA IMMOBILIER

SARL

لأس املال : 22.222  دلهم.

املقر الرئي�سي : الدال الب ضاء، 4 ، 

زفقة ماب لون، فال فلولي.

 RC :  525 ر IF :   2 2ر  TP :

6ر57922ر.

تصف ة الشركة

بنهاية محضر اجت اع الج ع العام 

االستثنائي بتاليخ 29/  / 222.

 AL KATERA شركة  شركاء  قرل 

واملق  ين  املسجلين   IMMOBILIER

على لأس هذه الشركة ما يلي :

- املوافقة على حسابات الختام ة 

للتصف ة.

إبراء ذمة املصفي :  الس د مح د 

 27 الب ضاء،  الدال  في  مق م  غالب، 

للبطاقة  حامل  أففا،  ديت2يت  زفقة 

الوطن ة لقم B5472 إلدالتها وإعفائه 

من واليتها،

أعلن إغالق ع ل ات التصف ة من 

يوم االجت اع املذكول.

التجالي  السجل  على  تشط ب 

لقم 525 ر  - الدال الب ضاء.

647P
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STE EMAAR TINJA
.S.A

شركة مساه ة

لاس الها : 82.626.422  دلهم

مقرها االجت اعي : 42 شالع مح د 

الخامس الشقة لقم 6 طنجة

السجل التجالي لقم :  2898

التعريف الجبائي لقم : 24928722

ICE N° : 22 526625222269

بناءا على محضر الج ع ة العامة 

  2 بتاليخ  املنعقد  االستثنائ ة، 

أكتوار  222، تقرل ما يلي :

قراءة تقرير مجلس االدالة وتقرير 

بخفض  املتعلق  الحسابات  مراجع 

العام  االجت اع  هذا  في  لاس ال 

االستثنائي.

تح  د  بدافع  لاس ال   فض 

622.ر9.67 2  قدله  ب ا  الخسائر 

دلهم.

االعت2اف بخفض لاس ال الناجم 

عن الخسائر.

تعديل النظام االسا�سي.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 

بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف24  222،    2 بتاليخ 

.247788
من أجل املستخرج واالشالة

الج ع ة العامة االستثنائ ة

648 P

 STE EMAAR MOROCCO

HOLDING OFFSHORE
.S.A

شركة مساه ة

لاس الها : 22.222ر.428 دلهم

مقرها االجت اعي : 42 شالع مح د 

الخامس الشقة لقم 6 طنجة

السجل التجالي لقم : 7 289

التعريف الجبائي لقم : 24928727

ICE N° : 22 526525222295

الشركة  ادالة  محضر  على  بناءا 

االم للفرع، بتاليخ 2  أكتوار  222، 

تقرل ما يلي :

املادة  ب وجب  الديون  تصف ة 

99  من القافون لقم 7-95 .

لزيادة  النهائي  بالتحق ق  االقرال 

لاس ال فقدا و/أو ب عاوضة بالديون 

مع  دلهم   28.222.222 قدله  ب ا 

الحفاظ على حق االكتتاب التفض لي 

الذي قرله االجت اع العام االستثنائي 

لل ساه ين في 8 سبت 24  222.

االقرال بتعديل النظام االسا�سي.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 

بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت  فوف24  222،    2 بتاليخ 

.247789

من أجل املستخرج واالشالة

مجلس اإلدالة

649 P

STE LE TRILLOT

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

متعددة الشركاء

ب وجب عقد عرفي بتاليخ ر يوف و 

قرل مساه وا  بالدالالب ضاء   ،222 

 ،LE TRILLOT املس اة  الشركة 

محدودة،  غي2  مسؤول ة  ذات  شركة 

لاس الها 2.522.222  دلهم، الكائن 

مقرها االجت اعي بالدالالب ضاء 9 2 

شالع الزيراوي ما يلي :

تجديد وكالة التس ي2 واال تصاصات.

مدة  تجديد  العام  الج ع  قرل 

الس دة  من  لكل  الشركة  تس ي2 

الوازاني فاط ة واالنسة بنع ول مريم 

 6 محدودة  ملدة  للشركة  ك سي2تين 

سنوات واعطائهن ج  ع الصالح ات 

توق عه ا  ب وجب  الشركة  لتس ي2 

املشت2ك.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

  6 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

يوف و  222، تحت لقم 782847.

650 P

STE TISSAGES BEDAMO

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

متعددة الشركاء

ر  بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 

قرل  بالدالالب ضاء  ماي  222 

 TISSAGE مساه وا الشركة املس اة 

مسؤول ة  ذات  شركة   ،  BEDAMO

 2. 62.222 لاس الها  محدودة،  غي2 

االجت اعي  مقرها  الكائن  دلهم، 

بالدالالب ضاء 4  طريق كاليو ما يلي :

تجديد وكالة التس ي2 واال تصاصات.

مدة  تجديد  العام  الج ع  قرل 

الس دة  من  لكل  الشركة  تس ي2 

الوازاني فاط ة واالنسة بنع ول مريم 

 6 محدودة،  ملدة  للشركة  ك سي2تين 

سنوات واعطائهن ج  ع الصالح ات 

توق عه ا  ب وجب  الشركة  لتس ي2 

املشت2ك.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

  6 بتاليخ  بالدالالب ضاء  التجالية 

يوف و  222، تحت لقم 782846.

651 P

STE ARELI CAR

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

وتع ين  املسي2  الستقالة  االستثنائي 

مسي2 جديد والنظام االسا�سي  املحين 

بتاليخ 4 فوف24  222، ما يلي :

نع م  الس د  املسي2  استقالة 

عبد  الس د  املسي2  وتع ين  بوفالز 

الحق بوفالز.

للشركة  االسا�سي  النظام  تح ين 

وتعديل الفصول التي ش لها التغ ي2.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  وتم 

الضبط باملحك ة التجالية في الرااط 

لقم  تحت  فوف24  222،    2 بتاليخ 

.  8975

652 P

استدلاك  طإ وقع بالجريدة 

 الرس  ة عدد 5668 بتاليخ

6  يوف و  222 الصفحة 6ر22  

4 9 P إعالن لقم

MOB EQUIPEMENT

ش م م

بدال من :

 MOB  : االجت اع ة  السنة 

.EQUIPEMENT

......................................................

...........................................................

............................................................

املختال  الس د   : الشريك 

بحي  والقاطن  شركة  مسي2  بعزاوي 

ر  لقم  دلهم    22 ع الة  املسي2ة 

الدال الب ضاء.

يقرأ :

 MOB  : االجت اع ة  التس  ة 

.EQUIPEMENT

......................................................

...........................................................

............................................................

بعزاوي  املختال  الس د   : الشريك 

املسي2ة  بحي  والقاطن  شركة  مسي2 

ع الة 22  لقم ر الدال الب ضاء.

)الباقي ال تغ ي2 ف ه.(.
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EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER  7
 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC

 AL BORAQ
 CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 28 شالع 
اللة فاط ة الزهرة عزيزية - 92222 
طنجة 28 شالع اللة فاط ة الزهرة 

عزيزية.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
2247ر.

اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
حل  تقرل   2222 دجن24    8 في  املؤلخ 
 AL املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   BORAQ CONSTRUCTION
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
اللة  28 شالع  اإلجت اعي  مقرها 
فاط ة الزهرة عزيزية - 92222 طنجة 
عزيزية  الزهرة  فاط ة  اللة  28 شالع 

فت جة ل : تصف ة بالت2ا�سي.
28 شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 92222  - عزيزية  الزهرة  فاط ة  اللة 

طنجة املغرب.
و عين:

الوزاني و عنوافه)ا(  الس د)ة( هشام 
 25 الصنوار  إقامة  قادلية  تجزأت 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
املفروضة  الحدود  اإلقتضاء  وعند 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بطنجة بتاليخ  2 يناير  222 

تحت لقم 7ر84ر2.

  I

POLYNOME
 ،CASABLANCA ، 20230

الدالالب ضاء املغرب
POLYNOME شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 

زفقة ايت أوليرالطابق 2 بولكون 

الدالالب ضاء 22222 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر49227

ب قت�سى عقد حر مؤلخ في 5  أكتوار 
األسا�سي  القافون  إعداد  تم   2222
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

الشريك الوح د بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.POLYNOME
ترك ب   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أجهزة  ج  ع  وص افة  وإصالح 
اإللكت2وف ة  واألجهزة  الك ب وتر 

والس ع ة والبصرية.
- تثب ت برامج الشبكة والحاسوب.

تكنولوج ا  منتجات  تسويق   -
واملواد  واالتصاالت  املعلومات 

االستهالك ة
في  املواد  ومب عات ج  ع  مشت2يات   -

النشاط أعاله.
- تقديم الخدمات بكافة أشكالها.

-استي2اد وتصدير..
عنوان املقر االجت اعي : ر2 زفقة ايت 
الدالالب ضاء  بولكون   2 أوليرالطابق 

22222 الدالالب ضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: املغرب سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
222.  حصة   : الس دة سهام طلحة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 45 عنوافه)ا(  طلحة  سهام  الس دة 
حي   5 شقة  ر  ط  باهي  مح د  زفقة 
النخ ل 22222 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

 45 عنوافه)ا(  طلحة  سهام  الس دة 
حي   5 شقة  ر  ط  باهي  مح د  زفقة 

النخ ل 22222 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  7 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف24اير  222 تحت لقم 765972.

2 I

MASTER PROD
 ،CASABLANCA ، 20230

الدالالب ضاء املغرب
MASTER PROD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
ص24ي بوج عة طابق   شقة لقم 
6 دلب ع ر - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.228869

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2222 دجن24    5 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( مح د ليحان 22  
حصة اجت اع ة من أصل 22  حصة 
لفائدة الس د )ة( مني2 ايت منغي2 بتاليخ 

5  دجن24 2222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

مالس  222 تحت لقم 2 7692.

I ر

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 MAISON MC
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
64 الطابق االل�سي الشقة االدالية 
زفقة لقم  82 مع ل العلف قدي ا 
الحي الصناعي س دي إبراه م - 

2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69 29

 24 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يوف و  222 تم إعداد القافون األسا�سي 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

الشريك الوح د بامل يزات التال ة:

شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAISON MC
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير األثاث وشراء وتجالة املعدات 
املتاجر  في  الز رف ة  والعناصر 

املتخصصة.
لقم  مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االدالية  الشقة  االل�سي  الطابق   64
قدي ا  العلف  مع ل  لقم  82  زفقة 
 - إبراه م  س دي  الصناعي  الحي 

2222ر فاس املغرب.
 املدة التي تأسست من أجلها الشركة :

99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
: هللا  بنعبد  شاوني  من ة   الس دة 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  بنعبد  شاوني  من ة  الس دة 
القاهرة طريق  ر5 زفقة  عنوافه)ا( لقم 

عين الشقف 2 22ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  بنعبد  شاوني  من ة  الس دة 
القاهرة طريق  ر5 زفقة  عنوافه)ا( لقم 

عين الشقف 2 22ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس بتاليخ 26 غشت  222 

تحت لقم 7757 2 2   ر42.

4 I

FIDLOUK
6 2,شالع 22 غشت القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

 DIAL(TRAVAUX(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

بعابشة العكلة النويرات بلقصي2ي - 
52 6  مشرع بلقصي2ي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

729
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  8 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

شكل الشركة : شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DIAL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX SARL

أو  أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنشاءات متنوعة

عنوان املقر االجت اعي : دوال بعابشة 

  6 52  - بلقصي2ي  النويرات  العكلة 

مشرع بلقصي2ي املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .

 92.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د ديال : 22ر بق  ة 22  

دلهم.

بق  ة  22ر   : الشايط  قاسم  الس د 

22  دلهم.

الس د ديال عبدالجل ل : 22ر بق  ة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوال  عنوافه)ا(  ديال  مح د  الس د 
بلقصي2ي  النويرات  العكلة  بعابشة 

52 6  مشرع بلقصي2ي املغرب.

عنوافه)ا(  الشايط  قاسم  الس د 

52 ر9  مرت ل  زمول  شالع  الديزة  حي 

مرت ل املغرب.

عنوافه)ا(  عبدالجل ل  ديال  الس د 

الفرف ل   94 42 فرنسا  الفرف ل 

فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

دوال  عنوافه)ا(  ديال  مح د  الس د 
بلقصي2ي  النويرات  العكلة  بعابشة 

52 6  مشرع بلقصي2ي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 االبتدائ ة ب شرع بلقصي2ي بتاليخ 

شتن24  222 تحت لقم ر9 .

5 I

socogese

Bd. Prince Héritier Résidence Mly El-

Kamel Fès ، 30000، Fès Maroc

 «VISIOLUM»
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

اللة أم نة - 2222ر فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.558 5
اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
إنشاء  تقرل  يوف و  222   28 في  املؤلخ 
التس  ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
بالعنوان  الكائن  و   »VISIOLUM»
لقم  أم نة  اللة  زفقة  األل�سي،  الطابق 
 - الخ ل  ملعب  الخ ام.  ع ر  إقامة   9
2222ر فاس املغرب و املسي2 من طرف 

الس د)ة( سوبعي جهان.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس بتاليخ 28 شتن24  222 

تحت لقم  4287/222.

6 I

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni 6ème étage Appt 11 ،

20060، casablanca maroc

 IPB MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الزلقطوني لقم 92  شالع 

مح د الزلقطوني لقم 92  22262 

الدال الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

4294ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تحويل  تم  يوف و  222  في  2  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
  92 لقم  الزلقطوني  مح د  »شالع 
  92 لقم  الزلقطوني  مح د  شالع 
إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال   22262
فلولدا   2 تجزئة  فصري  زل خة  »شالع 
 ٣٧ مكتب   ٦ الطابق   2 بالك  سوتر 
شالع  الب ضاء  الدال  معروف  س دي 
 22522   92 لقم  الزلقطوني  مح د 

الدال الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 794975.

7 I

FIDLOUK
6 2,شالع 22 غشت القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

 AGRI NCIRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
مكناسات ق ادة سوق الثالثاء 
الغرب سوق االلبعاء الغرب - 
24ر4  سوق االلبعاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
97ر27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AGRI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NCIRI
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات الزلاع ة.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الغرب  الثالثاء  ق ادة سوق  مكناسات 
سوق  24ر4    - الغرب  االلبعاء  سوق 

االلبعاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د امح د فصي2ي : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د امح د فصي2ي عنوافه)ا( دوال 
الغرب  الثالثاء  ق ادة سوق  مكناسات 
سوق  24ر4   الغرب  االلبعاء  سوق 

االلبعاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د امح د فصي2ي عنوافه)ا( دوال 
الغرب  الثالثاء  ق ادة سوق  مكناسات 
سوق  24ر4   الغرب  االلبعاء  سوق 

االلبعاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بسوق االلبعاء الغرب بتاليخ 

24 أكتوار  222 تحت لقم 589.

8 I

BRIGHTIN CONSULTING

99 ب ي2 بالفت الطابق 25 لقم 2  ، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

 LB CORPORATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقاطع 
شالع لال ياقوت و زفقة العرعال 9 

إقامة غاليس الطابق 4 شقة لقم 7  
- 22222 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 975 

ر   في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LB  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CORPORATION
االستشالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهاتف  ع24  التسويق  مجال  في 
لتقديم  ب صادل  الج ة  واالستعافة 
 دمات تكنولوج ا املعلومات وأفظ ة 

الك ب وتر
)مركز  هاتفي  اتصال  مركز   -
وج  ع  الخدمات  تقديم  االتصال(، 
مساعدة  األع ال،  لدعم  األنشطة 

الع الء، التدليب
- التفاوض، شراء، ب ع، إدالة وتأجي2 
والسكن ة،  الزلاع ة  العقالات  ج  ع 

الصناع ة واملباني.
-  دمات التجالة اإللكت2وف ة

املنتجات  ج  ع  وتصدير  استي2اد   -
دون حصر.
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واإلدالي  التجالي  الت ث ل   -
التجالية،  امللفات  متابعة  )التنق ب، 
التجالية  واإلدالة  التحص ل  الفواتي2، 
مراقبة  الكبي2ة،  املحل ة  للحسابات 

العروض واملتابعة اإلدالية لألع ال
ال ت2اق  است2ات ج ات  تقديم   -
واالستشالة  الدلاسة  األسواق، 
وإطالق  ترويج   ، والتجالية  التسويق ة 

املنتجات والخدمات(.
- شراء ، ب ع ، تجالة ، وساطة تجالية 

، توزيع
أو  ل صة  ألي  التجالي  الت ث ل   -
في  أو  املغرب  في  ُصنعت  تجالية  عالمة 

الخالج
فظم  وتسويق  إعداد  شراء،   -

املعلومات.
عنوان املقر االجت اعي : تقاطع شالع 
إقامة   9 العرعال  زفقة  و  ياقوت  لال 
 -   7 لقم  شقة   4 الطابق  غاليس 

22222 الدالالب ضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 BENLATRECH LAZHAR الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة   :  .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BENLATRECH LAZHAR الس د 
 LA TRONCHE 8722ر LA )عنوافه)ا

TRONCHE فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 BENLATRECH LAZHAR الس د 
 LA TRONCHE 8722ر LA )عنوافه)ا

TRONCHE فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

9 I

ipb maroc
 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage Appt 11 ، 20060،
casablanca maroc

 LE GOLFEUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
زل خة فصري فلولدا سوتر بالك 

2 الطابق السادس املكتب لقم 7ر 
س دي معروف الدالالب ضاء الدال 
الب ضاء 22522 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2 522
 29 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يول وز  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOLFEUR
 Exploitant  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.de restaurant
عنوان املقر االجت اعي : شالع زل خة 
الطابق   2 بالك  سوتر  فلولدا  فصري 
س دي  7ر  لقم  املكتب  السادس 
الب ضاء  الدال  الدالالب ضاء  معروف 

22522 الدال الب ضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: املغرب سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   822  : زينب  فتوحي  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة   222  : ادليس  فتوحي  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زفقة  زينب عنوافه)ا(  الس دة فتوحي 
7ر الدالالب ضاء  مو�سى بن فصي2 لقم 

22262 الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  ادليس  فتوحي  الس د 
فندق اص ال حي االفدلس جدة امل لكة 
امل لكة  جدة   222 السعودية  العرا ة 

العرا ة السعودية.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
زفقة  زينب عنوافه)ا(  الس دة فتوحي 
7ر الدالالب ضاء  مو�سى بن فصي2 لقم 

22262 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم رر7974.

 2 I

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

 SANTÉ & FORMATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
زل خة فصري فلولدا سوتر بالك 

2 الطابق السادس املكتب لقم 7ر 

س دي معروف الدالالب ضاء الدال 

الب ضاء 22522 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر72ر
 22 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يناير  222 تم إعداد القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 santé & : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.formation
 organisation : غرض الشركة بإيجاز
.des événements professionnels

عنوان املقر االجت اعي : شالع زل خة 
الطابق   2 بالك  سوتر  فلولدا  فصري 
س دي  7ر  لقم  املكتب  السادس 
الب ضاء  الدال  الدالالب ضاء  معروف 

22522 الدال الب ضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
252 حصة   : فدى  نع ة هللا  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د حدو جواد : 752 حصة بق  ة 

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة نع ة هللا فدى عنوافه)ا( لقم 
 4 طابق  الروياني  املحاسن  ابو  زفقة   7
22262 الدال  املعاليف الدال الب ضاء 

الب ضاء املغرب.

لقم  عنوافه)ا(  جواد  حدو  الس د 
 4 طابق  الروياني  املحاسن  ابو  زفقة   7
22262 الدال  املعاليف الدال الب ضاء 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة نع ة هللا فدى عنوافه)ا( لقم 
 4 طابق  الروياني  املحاسن  ابو  زفقة   7
22262 الدال  املعاليف الدال الب ضاء 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 798252.

   I

MH COMPTA SHENGEN
 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68
 ET.1 2– TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

أويس)ألومن وم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 شالع 
9ر  حي حبيبة بن ديبان - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 275

ب قت�سى عقد حر مؤلخ في 22 شتن24 
األسا�سي  القافون  إعداد  تم   222 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

الشريك الوح د بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
أويس   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ألومن وم.
فجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومن وم .
عنوان املقر االجت اعي : 6 شالع 9ر  
طنجة   92222  - ديبان  بن  حبيبة  حي 

املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة  

99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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  22  : السع دي  يوسف  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  السع دي  يوسف  الس د 
ر2  لقم   22 زفقة  الجي2الي    حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  السع دي  يوسف  الس د 
ر2  لقم   22 زفقة  الجي2الي    حي 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم رر92.
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SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE ISMALIA BOIS
 TRAVAUX(DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 

26 باب سيبا باب جديد مكناس - 
2 522 مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7 8ر2.
اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
تقرل  يول وز  222   29 في  املؤلخ 
 SOCIETE ISMALIA BOIS حل 
ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
باب  سيبا  باب   26 لقم  اإلجت اعي 
مكناس   522 2  - مكناس  جديد 

املغرب فت جة اللخسالة.
و عين:

عنوافه)ا(  و  االمين  ل�سى  الس د)ة( 
 rue sherbrook 822ر est appt 2ر 
 monterial h n c  qc82 522 22ر

منت2يال كندا ك صفي )ة( للشركة.
الختام ة  الج ع ة  انعقاد  تم  قد  و 
 26 لقم  وفي  يول وز  222   29 بتاليخ 
باب سيبا باب جديد مكناس - 2 522 

مكناس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 297.

I ر 

FIDUCIAIRE ADIB SARL- AU

 N° 47 RUE SAKA RIAD MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

بل8يان-حببي
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 74 
مكرل زفقة أهل سوس باب كبيش 
الزيتون مكناس - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
54482

 25 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
الريان-  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

حببي .
غرض الشركة بإيجاز : بائع منتوجات 
و   / النظافة  منتوجات  بائع   / غذائ ة 

االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 74 مكرل 
الزيتون  كبيش  باب  سوس  أهل  زفقة 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : فوفل  مح د  حببي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فزفل  مح د  حببي  الس د 
الزلقاء  الدلقاوية  الزاوية    2 لقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فوفل  مح د  حببي  الس د 
الزلقاء  الدلقاوية  الزاوية    2 لقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    5 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 2 45.
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Flavour Masters
لقم 25  إقامة ل نا الداوديات ، 

42822، مراكش املغرب

 FLAVOUR MASTERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

25  إقامة ل نا الداوديات 42822 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.  6545

اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 522 علي  فاصر  )ة(  الس د  تفويت 
  .222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
البقالي  )ة( سعد  الس د  لفائدة  حصة 

العساوي بتاليخ 4  أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
دجن24   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 944  .
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Flavour Masters
لقم 25  إقامة ل نا الداوديات ، 

42822، مراكش املغرب

 FLAVOUR MASTERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي : لقم 
25  إقامة ل نا الداوديات 42822 

مراكش .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.  6545
اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
تحويل  تم  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 
»شركة  من  للشركة  القافوني  الشكل 
»شركة  إلى  املحدودة«  املسؤول ة  ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 944  .
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MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS
 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

دبلفي)إي)إس)إفت2نس وفال
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي ر شالع 
عبد الكريم الخطابي - 22252 الدال 

الب ضاء املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
رر4 44.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي2  تم  شتن24  222   27 في  املؤلخ 
استي2اد   -« من  الشركة  نشاط 
ع24  الرياض ة  السلع  وا ع  وتصدير 

اإلفت2فت ؛
وتصديرها  البناء  مواد  استي2اد   -

وا عها ع24 اإلفت2فت ؛
- واصفة عامة ، ج  ع املعامالت 
أو  املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 
التي  العقالية  أو  املنقولة  أو  املدف ة 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بأحد األش اء املشال إليها أعاله أو بأي 
مك لة«  أو  مرتبطة  أو  م اثلة  أش اء 
واستي2اد  وشراء  لب ع  نشاط  »أي  إلى 
وتوزيع  تسويق  بضاعة.  أي  وتصدير 

هذه السلع وأي نشاط ذي صلة.
بالج لة  الب ع  أو  بالتجزئة  الب ع 

لل نتجات املستولدة أو املصنعة
صنع أو شراء أو ب ع في املتجر أو ع24 
اإلفت2فت أو استي2اد أو تصدير ج  ع 
وأي  التج  ع  ملحقات  أو  املنتجات 
لصنع  وضرولية  مف دة  أ رى  مواد 

اإلبداعات.
والنس ج  والغزل  النس ج  صناعة 
والتشط ب  والصباغة  والطباعة 
النس ج  أصناف  لج  ع  والتصن ع 

وكذلك صناعة ج  ع املالبس.
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أو  شركة  إنشاء  أو  ب ع  أو  شراء 
ج  ع  توزيع  أو  ت ث ل  أو  ع ولة 
املتعلقة  الخدمات  وج  ع  املنتجات 

بنفس املنتجات ؛
املكوفات  ج  ع  وتصدير  استي2اد 
واملعدات  وارالت  الخام  املواد  أو 

واألجزاء الالزمة لنشاط الشركة ؛
املعامالت  ج  ع   ، عامة  واصفة 
أو  املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 
التي  العقالية  أو  املنقولة  أو  املدف ة 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بأحد األش اء املشال إليها أعاله أو بأي 
أش اء م اثلة أو مرتبطة أو مك لة.«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5ر7982.

 7 I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN  ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 STE NAJITAMR GLOBALE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي توسعة 

السالم بلوك اش لقم 22 الس الة - 
72222 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
59ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NAJITAMR GLOBALE
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء.
توسعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الس الة   22 بلوك اش لقم  السالم 

72222 الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د تامري ابراه م : 252 حصة 

بق  ة 25.222 دلهم للحصة .
 252  : سع د  الع اي�سي  الس د 
حصة بق  ة 25.222 دلهم للحصة .
 252  : مح د  الكنتوح  الس د 
حصة بق  ة 25.222 دلهم للحصة .
252 حصة   : اح د  امزيل  الس د 

بق  ة 25.222 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ابراه م  تامري  الس د 
الدشي2ة    25 لقم  بنيزفاسن  تجزئة 

افزكان 82222 افزكان املغرب.
الس د الع اي�سي سع د عنوافه)ا( 
حي التقدم بلوك  2 لقم 6  الس الة 

72222 الس الة املغرب.
عنوافه)ا(  مح د  الكنتوح  الس د 
 82222 اكادير  اولير  الزفاكي  حي 

اكادير املغرب.
الس د امزيل اح د عنوافه)ا( دوال 
ملول  ايت  الن س ة  بع راني  عل وة 

82222 ايت ملول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  الكنتوح  الس د 
 82222 اكادير  اولير  الزفاكي  حي 

اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   29 بتاليخ  بالس الة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 47 .
 8 I

fidomek
 N 4 رEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE AICHA CHAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

املستخرج من املنزل لقم 46 مرجان 

2 توس ع مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5459 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AICHA CHAS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSFERT D’ARGENT

املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مرجان   46 لقم  املنزل  من  املستخرج 

مكناس   52222  - مكناس  توس ع   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : ابلول  عائشة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ابلول  عائشة  الس دة 

املنصول    ر2  شقة  باء    ع الة 

52222 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ابلول  عائشة  الس دة 

املنصول    ر2  شقة  باء    ع الة 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4686.

 9 I

sacompta sarl au

244 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

252رر، ميسول املغرب

 AYA-KAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحسن الثاني حي القدس ميسول - 

252رر ميسول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2245

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

AYA-  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KAM

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة أو البناء + متحادث.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ميسول  القدس  حي  الثاني  الحسن 

252رر ميسول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : املالكي  عبد  فت حة  الس دة 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املالكي  عبد  فت حة  الس دة 

عنوافه)ا( حي القدس ميسول 252رر 

ميسول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((82(

املالكي  عبد  فت حة  الس دة 
عنوافه)ا( حي القدس ميسول 252رر 

ميسول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  ببوملان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  42/222ر.
22 I

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 K.P.I
شركة ذات مسؤل ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 شالع 
مح د الخامس ع الة قادا وجدة - 

62222 وجدة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.22655

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«822.222 دلهم« أي من »222.222 
دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 2 7ر.
2  I

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN رEM
 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE VOLAILLE
 NASSER-(SARL(A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
األل�سي بلوك سكولي 246 لقم 

22 لعري الش خ الناظول. - 62222 
الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22ر2
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE VOLAILLE NASSER-

.SARL A.U

مزلعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

دواجن.

في  والب ض  الدواجن  وتوزيع  ب ع   -

املغرب.

- استي2اد وتصدير..

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم   246 سكولي  بلوك  األل�سي 

 62222  - الناظول.  الش خ  لعري   22

الناظول املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها الشركة  

99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة    .222  : فاصر  زهول  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

بق  ة    222  : فاصر  زهول  الس دة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة زهول فاصر عنوافه)ا( سكتول 

سلوان  بوعرك  7ر  بلوك  الناظول 

الناظول 62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة زهول فاصر عنوافه)ا( سكتول 

سلوان  بوعرك  7ر  بلوك  الناظول 

الناظول 62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ 28 أكتوار 

 222 تحت لقم 4278.

22 I

garrigues maroc, sarlau
 n° ر, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 GERBERTEC MAROC
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تقاطع 

شالع عبدهللا غنون و حي أبي جرير 
التبالي إقامة أ تسن م بالزا مكتب 

72 طنجة - - طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.
االستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
اتخاذ  تم  غشت  222  ر   في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
مايلي:  على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
 Jérôme Claude الس د  تع ين 
 Olivier Yves و الس د Sylvain Viala
Marie Duval du Chesnay ك سي2ي 
الشركة إلى جافب املسي2تين الحال تين

مايلي:  على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
معاينة تغ ي2 االسم العائلي ملسي2ة من 

Gibbs إلى Watson
مقتض ات  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظام األسا�سي التال ة:
مايلي:  على  ينص  الذي   : 2 لقم  بند 

مسي2ي الشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    2 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 246858.

I ر2

ائت اف ة الفض لة
لقم 529 شقة لقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شالع عالل الفا�سي 
مراكش ، 42272، مراكش املغرب

TINILALE SPORT CLUB
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الحاجب تامسولت ج اعة أغ ات 
دائرة أيت أولير - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر985  

في  2  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TINILALE SPORT CLUB
غرض الشركة بإيجاز : إدالة وتس ي2 
كرة  القدم،  )كرة  الرياض ة  املنشآت 

ال د، كرة السلة، التنس، السباحة...
عنوان املقر االجت اعي : دوال الحاجب 
أيت  دائرة  أغ ات  ج اعة  تامسولت 

أولير - 42222 مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة 

: 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الزيتوني ج ال : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ج ال  الزيتوني  الس د 
 42222 دوال القرية أغ ات أيت أولير 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ج ال  الزيتوني  الس د 
 42222 دوال القرية أغ ات أيت أولير 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 28927 .

24 I

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

TERRE D’ORIENT
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 شالع 

مح د الخامس ع الة قادا وجدة - 

62222 وجدة املغرب.



ر82)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22459
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«842.222 دلهم« أي من »62.222  
دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 696ر.
25 I

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 SWEET NAILS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

الروداني زفقة عبد هللا الهبطي إقامة 
القدس لقم 4ر، طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2299 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SWEET : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.NAILS
غرض الشركة بإيجاز : - التج  ل 
للس دات  التج  ل  وعالجات 
واألظافر  واملك اج  الشعر  وتصف ف 

وعالجات الوجه والجسم.

والخدمات  املنتجات  ج  ع  ب ع   -
بنشاط  املتعلقة  واإلكسسوالات 
صالوفات التج  ل وتصف ف الشعر.
الص افة  مراكز  وتشغ ل  إنشاء   -
باألقدام،  العناية  التج  ل ة: 
والوجه،  والش اتسو،  واألظافر، 

والخدمات ذات الصلة.
مراكز  ج  ع  وإدالة  إنشاء   -

التج  ل.
مواد  كافة  وتسويق  استي2اد   -

التج  ل ومستحضرات التج  ل.
ج  ع  ب ع  أو  ح ازة  أو  إنشاء   -
أو  االمت ازات  أو  التجالية  األصول 
العالمات التجالية أو براءات اال ت2اع 
أو  الصناع ة  والن اذج  الرسوم  أو 
غي2ها من األصول التي قد تعزز تن  ة 

الشركة.
وإدالتها  الشركة  مشالكة   -
الشركات  ج  ع  في  الوسائل  بج  ع 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات  أو 
سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.
املعامالت  ج  ع  عام،  بشكل   -
أو  املال ة  أو  الصناع ة  أو  التجالية 
بشكل  املتعلقة  العقالية  أو  املنقولة 
مباشر أو غي2 مباشر بأحد األنشطة 
املذكولة أعاله أو التي قد تعزز تطوير 

الشركة.
ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الروداني زفقة عبد هللا الهبطي إقامة 
 92222  - طنجة  4ر،  لقم  القدس 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة الحوتي منال : 22  حصة 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  ألس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  منال  الحوتي  الس دة 
طابق  لضا  مح د  إقامة  فاظول  زفقة 
طنجة   92222 طنجة   82 شقة    2

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  منال  الحوتي  الس دة 
طابق  لضا  مح د  إقامة  فاظول  زفقة 
طنجة   92222 طنجة   82 شقة    2

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    8 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 46 9.
26 I

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

BITU ETANCHEITE
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة لقم ر9 زفقة م9 طريق تازة - 
62222 وجدة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7ر256.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  شتن24  222   22 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«422.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 
أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 667ر.
27 I

SOCIETE RKF CONSULTING
 N2 5  AVENUE MER MORTE
 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،

30000، FES MAROC

 CRÈCHE MATERNELLE LE
 PETIT COIN DU PARADIS

 PRIVEE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 57 

شالع عبد الرح ان بلقر�سي بولمافة 
فاس لقم 57 شالع عبد الرح ان 

بلقر�سي بولمافة فاس 2222ر فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69799

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Crèche : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
 MATERNELLE LE PETIT COIN

. DU PARADIS PRIVEE
الحضافة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولياض األطفال.
 57 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بولمافة  بلقر�سي  الرح ان  عبد  شالع 
الرح ان  عبد  شالع   57 لقم  فاس 
فاس  2222ر  فاس  بولمافة  بلقر�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بنكي2ان  هاجر  الس دة 
لقم 8 4 بلوك ز/س تجزئة الحديقة 

تغات فاس 2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بنكي2ان  هاجر  الس دة 
لقم 8 4 بلوك ز/س تجزئة الحديقة 

تغات فاس 2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    2 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 4487.

28 I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((822

garrigues maroc, sarlau
 n° ر, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 EVERIS CENTERS
 MOROCCO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي مركب 
تطوان كابو نغرو شول ج اعة 
مالت ل - 222ر9 تطوان املغرب.

تغ ي2 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 
 Everis« من  الشركة  تس  ة  تغ ي2 
 NTT Data« إلى »Centers Morocco

. «Morocco Centers
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    8 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 7ر49ر.
29 I

SOCIETE RKF CONSULTING
 N2 5  AVENUE MER MORTE
 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،

30000، FES MAROC

ZARO LIFE
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 
القرويين لقم 8ر8 طريق عين 
الشقف فاس تجزئة القرويين 

لقم 8ر8 طريق عين الشقف فاس 
2222ر فاس املغرب.
تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
6257 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي2  تم  غشت  222    7 في  املؤلخ 
 »  ZARO LIFE« من  الشركة  تس  ة 

. » CHAWARMA SEBTI 2« إلى
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 4454.
I 2ر

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

KOOS TOO
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي, حي فولة زفقة األمل لقم 75 

سبع ع ون ع الة الحاجب 52  5 

سبع ع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

54627

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  شتن24  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 KOOS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TOO

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقل  التي  املصاحبة  غي2  األمتعة 

ح ولتها عن 522ر كجم.

محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 75 لقم  األمل  زفقة  فولة  حي  تجالي, 

 5  52 الحاجب  ع الة  ع ون  سبع 

سبع ع ون املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

222.  حصة  الس د زفود اح د : 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  اح د  زفود  الس د 
 28 لقم   22 دلب  تطوان  زفقة  االمل 

ويسالن 52245 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  اح د  زفود  الس د 
 28 لقم   22 دلب  تطوان  زفقة  االمل 

ويسالن 52245 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4727.

I  ر

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
SMMO

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي     شالع 

مح د الدلفوفي - 62222 وجدة 
املغرب .

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2262
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 شتن24  222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك مفضل العلج و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

غشت  222   27 في  املؤلخ  اإللاثة 
بالشكل األتي :

الس د)ة( العلج محسين، 47.522 
حصة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 666ر.

I 2ر

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE
 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 HARAMENAGE

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
املاللين تطوان تطوان 252ر9 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر22ر

 26 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يول وز  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HARAMENAGE

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وته ىئة املواقع.

مركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 

252ر9  تطوان  تطوان  املاللين 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
العيساوي  البقالي  ازالدين  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العيساوي  البقالي  ازالدين  الس د 

السفلى  م2ط بوجراح  عنوافه)ا( 

222ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العيساوي  البقالي  عزيز  الس د 

السفلى  لقم2ط بوجراح  عنوافه)ا( 

222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   22 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  492/2.

I رر



((825 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTر 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

فطوياج)جغدفاج)د)فوغد
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 8  
كلفاف مولود تجزئة ياس  نة لقم 
القطعة 87 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22989

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يول وز  222    4
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : فطوياج 

جغدفاج د فوغد .
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظ ف والبستنة
أع ال مختلفة .

  8 : زفقة  عنوان املقر االجت اعي 
لقم  ياس  نة  تجزئة  مولود  كلفاف 
طنجة   92222  - طنجة   87 القطعة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22  : املج د  عبد  عال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املج د عنوافه)ا(  الس د عال عبد 
تجزئة البنك الشعبي زفقة ر7 لقم 24 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

املج د عنوافه)ا(  الس د عال عبد 
تجزئة البنك الشعبي زفقة ر7 لقم 24 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    8 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 45 9.

I 4ر

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR 
SARL AU
 AV EL MOUTANABI RUE  

 N°183 2EME ETAGE ، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 OR(IMPORT(EXPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الرمافة الرقم 8 - 222ر2 بني مالل 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2579
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222   27 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 OR IMPORT ذات الشريك الوح د 
  22.222 لأس الها  مبلغ   EXPORT
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
222ر2   -  8 الرقم  الرمافة  تجزئة 
توقف   : ل  فت جة  املغرب  مالل  بني 

النشاط.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
مالل  بني  222ر2   -  8 الرقم  الرمافة 

املغرب.
و عين:

صنهاجي لضوان   الس د)ة( 

 8 الرقم  الرمافة  تجزئة  عنوافه)ا(  و   
222ر2 بني مالل املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 299 .
I 5ر

 Zerktouni 6ème étage Appt 11 ،
20060، casablanca maroc

 SURA.MO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
زل خة فصري فلولدا سوتر بالك 
2 الطابق السادس املكتب لقم 7ر 
س دي معروف الدالالب ضاء الدال 
الب ضاء 22522 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر59ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
SURA. : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.MO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Hébergement touristique et

.autres hébergement
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 2 بالك  سوتر  فلولدا  فصري  زل خة 
7ر  لقم  املكتب  السادس  الطابق 
الدال  الدالالب ضاء  معروف  س دي 
الب ضاء  الدال   22522 الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الشركة SURA SRL : 522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 KHADIJA AIT الس دة 
CHAGUER : 522 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   SURA SRL الشركة 
 CASALMAGGIORE CE VIA
.AZZO  9 AZZO PORZ ITALIE

 KHADIJA AIT الس دة 
ر  عنوافه)ا(   CHAGUER
 GRAMIGNAZZO  9 SANT

.ANTONIO ITALIE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 AIT CHAGUER الس دة 
ر  عنوافه)ا(   KHADIJA
 GRAMIGNAZZO  9 SANT

ANTONIO ITALIE
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 796884.
I 6ر

ABEDUL IMMOBILIER
24 دال البالود ، 92222، طنجة 

املغرب

 ABEDUL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 24، دال 
البالود - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2657.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   ABEDUL IMMOBILIER
وعنوان  دلهم  922.ر42.   لأس الها 
البالود  دال   ،24 اإلجت اعي  مقرها 
 : ل  فت جة  املغرب  طنجة   92222  -

تصف ة إلادية.
و حدد مقر التصف ة ب 24، دال 

البالود - 92222 طنجة املغرب.
و عين:

لويس جاالطاس  الس د)ة(  وان 
البالود  دال   ،24 عنوافه)ا(  و  لوفي2ا 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 24، دال 

البالود

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 7ر2474.

I 7ر

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 20160، 4ر

Casablanca MAROC

CLINIQUE BELVEDERE

)ش)م)م)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 52  شالع 

با ح اد - 22ر22 الدالالب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.592 5

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

و  الشرادي  ملح دي  اح د  الس د 

الشرادي  ملح دي  االاله  عبد  الس د 

باعوا مج وع الحصص التي ي تلكان 

من  كل  الى  6.622ر  اي  الشركة  في 

الس دة اي ان مهراوي 622.ر حصة. 

فضلي  الزهراء  فاط ة  اللة  الس دة 

8.542 حصة . الس د عادل بوصابر 

املنجرة  امين  الس د   . حصة   6. 22
ح اوي  فب ل  الس د  حصة.  22ر.7 
علوي  مريم  الس دة   . حصة  662.ر 

بوح  د 22ر.7 حصة

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

 27 في  املؤلخ  العام  الج ع  مايلي: 

ب ع  املصادقة على  شتن24  222 قرل 

مع  الشركة  جدا ل  حصة  6.622ر 

تغ ي2 البند السادس من القوافين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
لاس ال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  4 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5 7966.
I 8ر

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 22 APP
 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسل  ان املغرب

 JARDIN DE LA
 GENERATION VERTE

 SARL A.U
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

ب اقامة 5 تجزئة لقم   حي عث ان 
بوزف قة - 22 ر  بنسل  ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7 79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر  
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 JARDIN DE LA GENERATION

.VERTE SARL A.U
ج  ع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
بإفتاج  املتعلقة  األنشطة  أشكال 

وتطوير النباتات أو الح وافات.
الزلاعي-س لفو- النشاط   *

الرعوي.
* نشاط الس احة الزلاع ة..

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
عث ان  حي  لقم    تجزئة   5 اقامة  ب 
بوزف قة - 22 ر  بنسل  ان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مروان زملاط : 222  بق  ة 
22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زملاط  مروان  الس د 
ر  طابق   24 شقة  بالفك ط  زفقة   2 
بلفدير 22222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زملاط  مروان  الس د 
ر  طابق   24 شقة  بالفك ط  زفقة   2 
بلفدير 22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  سل  ان  ب4ن  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 558.
I 9ر

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE AYMOMO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
فدان الع ول تيسة تاوفات - 4222ر 

تاوفات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر96 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AYMOMO SARL
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطوب و االس نت .
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - تاوفات  تيسة  الع ول  السالم فدان 

4222ر تاوفات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : االدلي�سي  الجناتي  الس د مح د 

422 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

االدلي�سي  الجناتي  ايوب  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة  22ر   :

للحصة.

الجناتي االدلي�سي  الس د منصف 

دلهم    22 بق  ة  حصة  22ر   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االدلي�سي  الجناتي  مح د  الس د 

تاوفات  تيسة  السالم  حي  عنوافه)ا( 

4222ر تاوفات املغرب.

االدلي�سي  الجناتي  ايوب  الس د 

تاوفات  تيسة  السالم  حي  عنوافه)ا( 

4222ر تاوفات املغرب.

الجناتي االدلي�سي  الس د منصف 

تاوفات  تيسة  السالم  حي  عنوافه)ا( 

4222ر تاوفات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

االدلي�سي  الجناتي  مح د  الس د 

تاوفات  تيسة  السالم  حي  عنوافه)ا( 

4222ر تاوفات املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بتاوفات  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  57.

42 I

بروفكس

بشالع مح د الخامس اقامة ال24صة 

وجدة ، 62222، وجدة املغرب

 SMT ELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 

  مجاول جامع الخي2 وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر792ر
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 25 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  يول وز  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SMT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELEC

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفئات  ج  ع  الكهراائ ة  الت2ك بات 

ف ابة عن املنظ ات العامة او الخاصة

االع ال  ملختلف  العام  املقاول 

عن  ف ابة  الفئات  ج  ع  البناء  في 

املنظ ات العامة او الخاصة..

عنوان املقر االجت اعي : متجر لقم 

  مجاول جامع الخي2 وجدة - 62222 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة    22  : سل م  ط بة  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  سل م  ط بة  الس د 

الحسني الحداد زفقة ال قين 2 لقم 9 

62222 وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  سل م  ط بة  الس د 

الحسني الحداد زفقة ال قين 2 لقم 9 

62222 وجدة املغرب

تم اإليداع القافوني ب- بتاليخ    

غشت  222 تحت لقم  289.

4  I

JBE PARTNERS

  4RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

كاب ني)دوديت)إي)دو)كوفصيي

)دو)ديط8وب)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4  ع الة 

كوفتينوفطال شالع الفاي ط الطابق 

5 لقم 47 - 92222 طنجة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.97575

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تع ين  تم  شتن24  222  ر   في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( مرصو 

ح اة ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24  ر2  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 56ر8.

42 I

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

 HADI.M(EXPRESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 966 شالع 

مح د بنوفة الطابق 2 الشقة 6 - 

222ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2487ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222    6

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HADI.M EXPRESS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للغي2.
 966  : االجت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   2 الطابق  بنوفة  مح د  شالع 

6 - 222ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد الهادي الهلولي : 222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهلولي  الهادي  عبد  الس د 
عنوافه)ا( شالع  وس ه أفدويزا ،لقم 
مدليد   28225 إلبالدو  فوينكالال   2

اسباف ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الهلولي  الهادي  عبد  الس د 
عنوافه)ا( شالع  وس ه أفدويزا ،لقم 
مدليد   28225 إلبالدو  فوينكالال   2

اسباف ا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 265ر.
I ر4

KHM CONSULTING
  زفقة ايت باع ران امل ر ب الطابق 
االول الرقم 26  تقاطع شالع مح د 
الخامس و املقاومة ، 22252، الدال 

الب ضاء املغرب

 SEVEN COFFEE POOL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7  زفقة 
ابو العباس - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر5222

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SEVEN : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.COFFEE POOL

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.
7  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الدالالب ضاء   22222  - العباس  ابو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بن  سع د  مح د  س دي  الس د 

بق  ة  حصة   522  : االدلي�سي  عدو 

22  دلهم للحصة .

 : جوطي  طاهري  زينب  الس دة 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن  سع د  مح د  س دي  الس د 
عدو االدلي�سي عنوافه)ا( 2 زفقة امام 

 49 ش  ب  دول  بول  اقامة  البخالي 

72ر22 الدالالب ضاء املغرب.

جوطي  طاهري  زينب  الس دة 
البخالي  امام  زفقة   2 عنوافه)ا( 

72ر22   49 ش  ب  دول  بول  اقامة 

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بن  سع د  مح د  س دي  الس د 
عدو االدلي�سي عنوافه)ا( 2 زفقة امام 

 49 ش  ب  دول  بول  اقامة  البخالي 

72ر22 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6 7974.

44 I
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MIMOFID SARL AU
42 حي مسرول   ت الة ، 2222 ، 

ت الة املغرب

 GOLD MENAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 54 
ع الة لقم 24 محل   املغرب العربي 

ت الة - 2ر22  ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

4525ر 
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في ر  
أكتوار  222 تم إعداد القافون 
األسا�سي لشركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GOLD : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.MENAGE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  ع أفواع املنتجات والسلع واألواني 

ومستلزمات املطبخ
املنتجات  ب ع  وإعادة  شراء 

والبضائع
املواد  كافة  وتصدير  استي2اد 

واملنتجات املتعلقة لغرض الشركة
التجالة واألع ال املتنوعة.

عنوان املقر االجت اعي : اقامة 54 
ع الة لقم 24 محل   املغرب العربي 

ت الة - 2ر22  ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد االاله االدلي�سي : 522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522  : االدلي�سي  لحال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االدلي�سي  االاله  عبد  الس د 
الرقم  العربي  املغرب  حي  عنوافه)ا( 

2994 ت الة 2ر22  ت الة املغرب.
عنوافه)ا(  االدلي�سي  لحال  الس د 

حي املغرب العربي الرقم 2994 ت الة 
2ر22  ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

االدلي�سي  االاله  عبد  الس د 
الرقم  العربي  املغرب  حي  عنوافه)ا( 

2994 ت الة 2ر22  ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6695.
45 I

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر
20160، Casablanca MAROC

L.M.F.L)ش)م
 »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 62 طريق 
الجديدة ملتقى شالع عبد الرح م 
بوعب د - 22262 الدالالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر49 8ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

است رال استغالل الشركة
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
2ر  في  املؤلخ  العام  الج ع  مايلي: 
 Marocaine الشركة  شتن24  222 
 Frigorifique et logistique
L.M.F.L»« وبعد است اع قرال مجلس 
االدالة املؤلخ في 2ر يوف و  222 قرل 
است رال استغالل الشركة واالحاطة 
القافون  و  57ر  املادة  باحكام  عل ا 
بالشركات املساه ة  املتعلقة    7-95

العامة ست را
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ر79748.
46 I

NOUVAFISC

ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 

ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب

O SAVEURS EPICERIE

SARL AU 
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك 

A كراج لقم 2  اقامة هبة شالع 

املقاومة اكادير - 82222 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

87ر49

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 O  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAVEURS EPICERIE SARL AU

-التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة

-االستي2اد والتصدير.

بلوك   : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع  هبة  اقامة    2 لقم  كراج   A

أكادير   82222  - اكادير  املقاومة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
البواكراوي  الدين  عز  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة .

 : البواكراوي  الدين  عز  الس د 

222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البواكراوي  الدين  عز  الس د 
حي  ر9  لقم  ل  القطاع  عنوافه)ا( 
فوفتي اكادير 2 822 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

البواكراوي  من ة  الس دة 
تجزئة   59 لقم  ا  بلوك  عنوافه)ا( 
ملول  ايت   86 52 ملول  ايت  ادمين 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 27288 .
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HASSAN KHOUY
 N°7ر AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
 STE SERVICES ET

 MONEYTRANSACTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املرس 
لقم 56 قلعة السراغنة - 222ر4 

قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

469 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
متبوعة  الشركة  تس  ة 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 STE SERVICES ET  : تس  تها 

.MONEYTRANSACTIONS
 avance  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ou de prets, de recettes ou de
 paiements, garantie (fonds
 de garantie( ou de caution (

.(effectuant opération d



((829 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

عنوان املقر االجت اعي : حي املرس 
222ر4   - السراغنة  قلعة   56 لقم 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   52  : الباز  مح د  الس د 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .

بوطلى  الزهراء  فاط ة  الس دة 

دلهم    .222 بق  ة  حصة   52  :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الباز  مح د  الس د 

قلعة  222ر4   56 لقم  املرس  حي 

السراغنة املغرب.

بوطلى  الزهراء  فاط ة  الس دة 

عنوافه)ا( قصر ادلاوة لقم 65 مكرل 

222ر4 قلعة السراغنة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الباز  مح د  الس د 

قلعة  222ر4   56 لقم  املرس  حي 

السراغنة املغرب

بوطلى  الزهراء  فاط ة  الس د 

عنوافه)ا( قصر ادلاوة لقم 65 مكرل 

222ر4 قلعة السراغنة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 28 

يول وز  222 تحت لقم -.

48 I

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM    LOT EL HANSALI R+4

،APPT 6 TEMARA ، 12000

TEMARA MAROC 

 DENTALIKA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 بالص 

ابو بكر الصديق شقة لقم 6 اكدال 

الرااط - 2292  الرااط املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 22625

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تحويل  تم  يوف و  222  في  2  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«2 بالص ابو بكر الصديق شقة لقم 

الرااط    2292  - الرااط  اكدال   6
املغرب« إلى »لقم 24  ع الة ف بالمي 

  2222  - ت الة  ت سنا  دول  مالينا  ر 

ت سنا املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 7ر85  .

49 I

IR DIGITAL PHOTO

 AVENUE ABDELKARIM

 ELKHATABI RESIDENCE

 JAWAD IMMEUBLE  29

 APPARTEMENT 4ر رEME

 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LE (5 IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
ليحافا شالع آَسفي شالع ابراه م 

ابراه م - 422222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  99 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LE 25 : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز : 
• وكالة عقالية

)أداء  والتصدير  االستي2اد   •
تجالي أو وس ط(

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ابراه م  شالع  آَسفي  شالع  ليحافا 

ابراه م - 422222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : زينون  سبحان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زينون  سبحان  الس د 
غ ليز  ب  املبنى  مي2اماس  إقامة   2 8

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زينون  سبحان  الس د 
غ ليز  ب  املبنى  مي2اماس  إقامة   2 8

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 29224 .
52 I

KOLORIA TRANS
تجزئة البنك الشعبي زفقة 85 لقم 7 

طنجة، 92222، طنجة املغرب

 KOLORIA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البنك الشعبي زفقة 85 لقم 7 طنجة 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر  2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KOLORIA TRANS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو:
والدولي  املحلي  ال24ي  النقل 

للبضائع.
والع ولة  والشحن  الت ث ل 
واملقطولات  الشاحنات  واستئجال 

لالستي2اد والتصدير.
والتست ف  والتفريغ  التح  ل 
والوزن  والتأشي2  واملناولة  واملناولة 
ج  ع  وفقل  والتخزين  واملراقبة 
 ، و الجه  امل ناء  دا ل   ، البضائع 

والعبول والتخل ص الج ركي.
 ، عنصر  أي  وتصدير  استي2اد 
اقتناء   ، ب ع  إعادة  أو  ب ع   ، شراء 
 ، تسل ح   ، تبادل   ، إدالة   ، تأجي2   ،
املباشر  والتشغ ل  معدات   ، تأجي2 
الشاحنات  لج  ع  املباشر  غي2  أو 
بج  ع  واملركبات  واملقطولات 

أفواعها وأي مناولة معدات.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
البنك الشعبي زفقة 85 لقم 7 طنجة 

92222 طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  كريم  الحراق  الس د 

اسباف ا 445   اسباف ا اسباف ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
لجاء  الكريم  عبد  فاس  الس دة 
لقم   47 زفقة  الدولة  ألض  عنوافه)ا( 

42 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 9287.

5  I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((852

عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

دبل)بلض انة
قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 REST AND أعطى  فوف24  222   2 
التجالي  بالسجل  املسجل   DREAM
ب راكش  التجالية  باملحك ة  ر6869 
التجالي  لألصل  الحر  التس ي2  حق 
الكائن ب ج اعة الويدان دائرة البول 
 42252  - مراكش  زاي2  أوالد  دوال   ،
 Les copains مراكش املغرب لفائدة 
من  2  تبتدئ  سنة  ملدة     du sud
أكتوار  في  ر  تنتهي  و  فوف24  222 
ق  ته  شهري  مبلغ  مقابل   2222

8.522ر دلهم.

52 I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN  ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 BAGUETTE ANOOR
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزثة 
الزيتون ور8 ت ك وين اكادير - 

82222 اكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.47257

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  فوف24  222   25 في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
مايلي: تفويت 222 حصة اجت اع ة 
الى  حاجب  الد  الس د  طرف  من 

فائدة الس دة ح  دوش لط فة
على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 
حاجب  املسي2  استقالة  مايلي: 
الس دة  ونع ين  الشركة  من   الد 

ح  دوش لط فة ك سي2ة للشركة
على  ينص  الذي  ر2:  لقم  قرال 
ح  دوش  الس دة  تولي  تم  مايلي: 

لط فة كاملوقعة الوج دة للشركة
على  ينص  الذي   :24 لقم  قرال 
االسا�سي  النظام  تح ين  مايلي: 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة:

على  ينص  الذي  ر :  لقم  بند 
مايلي: تفويت 222 حصة اجت اع ة 
الى  حاجب  الد  الس د  طرف  من 

فائدة الس دة ح  دوش لط فة
بند لقم 9 : الذي ينص على مايلي: 
من  حاجب  الد  املسي2  استقالة 
ح  دوش  الس دة  ونع ين  الشركة 

لط فة ك سي2ة للشركة
على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 
ح  دوش  الس دة  تولي  تم  مايلي: 

لط فة كاملوقعة الوج دة للشركة
على  ينص  الذي  لقم  2:  بند 

مايلي:
تح ين النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 8 269 .
I ر5

عبد الرح ان اعب بي
لقم 227 حي مرجان 2،مكناس ، 

52222، مكناس املغرب

 YARJAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 
  لقم 227 حي مرجان 2،مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
54597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YARJAN

سناك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االشتغال الفالحي..

عنوان املقر االجت اعي : متجر لقم 

 - 2،مكناس  مرجان  حي   227 لقم    

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 72.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة الحي2ش مل اء : 722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مل اء  الحي2ش  الس دة 

2،مكناس  مرجان  حي   227 لقم 

52222 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مل اء  الحي2ش  الس دة 

2،مكناس  مرجان  حي   227 لقم 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم  469.

54 I

excofi

الشق ر ع الة لحبابي شالع الجوالن 

ل دو فاس ، 222 ر، فاس املغرب

 ARABICA FES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 26 

ب شالع مح د الكغاط - 2222ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7224 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ARABICA FES
 // مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب ع القهوة بالتقس ط .
عنوان املقر االجت اعي : محل 26 
2222ر   - الكغاط  مح د  شالع  ب 

فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : الصفصافي  الس د سف ان 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522  : الوفاني  بشرى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفصافي  سف ان  الس د 
املنزل  السوق  قرن  حي  عنوافه)ا( 

222 ر صفرو املغرب.
عنوافه)ا(  الوفاني  بشرى  الس دة 
 ر زفقة ع ر االدلي�سي اقامة الخضال 
الثالث م ج فاس  الطابق    2 الشقة 

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصفصافي  سف ان  الس د 
املنزل  السوق  قرن  حي  عنوافه)ا( 

222 ر صفرو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم ر478.

55 I

األستاذة هدى أمن ول
موثقة بأكادير

ع الة تفاوين بلوك 2E الطابق 
الثاني لقم 4

ملتقى شالع املقاومة وزفقة واد زيز 
- اكادير

«CEASTUS STUDIOS(«(ش8كة
شر كة محدودة املسؤول ة
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تفويت حصص  عقد  ب قت�سى   .I
هدى  األستاذة  تلقته  اجت اع ة 
في  مؤلخ  بأكادير  موثقة   أمن ول، 

5  أكتوار  222 تقرل ما يلي:
-تفويت لفائدة الس د سل وهشام 
توف ق  الس د  و  ادلي�سي   لي�سي 
من  إجت اع ة،  حصة   662 الرايس 
التي  االجت اع ة  الحصص  مج وع 
في  امسروي،  املهدي  الس د  ي تلكها 
املس اة  املسؤول ة  املحدودة  الشركة 
.م  .م  » ش   CEASTUS STUDIOS  »
، لأس الها 22.222  دلهم، و مقرها 
شالع  ملتقى  بأكادير،  االجت اعي 
املقاومة و شالع قا�سي ع اض، ع الة 
السابع،  الطابق  أ،  بلوك  ياس ين، 

لقم 95، مكتب لقم  .
- تحويل الطابع القافوني للشركة

II. تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
باكادير،  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار  222،   28 بتاليخ 

. 26997
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم   .III
باكادير،  التجالية  باملحك ة  التجالي 
لقم  تحت  أكتوار  222،   28 بتاليخ 

ر59ر.
للب ان و النشر

األستاذة هدى أمن ول

موثقة

56 I

AMJ MANAGEMENT
زفقة االلدن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول لقم 2ر طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

 ASR SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

االلدن اقامة ي نا 2 في الطابق األول 
لقم 2ر ، طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
89ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ASR  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : االستشالة 
االدالية. املواكبة . تس ي2 و الخدمات 

الشركات االجافب بصفة عامة ..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق األول  في   2 ي نا  اقامة  االلدن 
طنجة   92222  - طنجة   ، 2ر  لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ANIS ASRAOUI :  22 الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANIS ASRAOUI الس د 
عنوافه)ا( حي الجي2الي22 زفقة او لقم 

   طنجة 92222 طنجة املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 ANIS ASRAOUI الس د 
عنوافه)ا( حي الجي2الي22 زفقة او لقم 

   طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم  24748.
57 I

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,2 
 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

بلشادلي)و)ديوب
 CHADLI & DIOP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
كل   ة ، ع الة اللوفر، لقم ر65 
، الطابق الرابع ، شقة    ، الدال 
الب ضاء. - 22 22 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522259
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : الشادلي 

.CHADLI & DIOP و ديوب
تسويق   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات الزلاع ة - استي2اد وتصدير 

املنتجات الزلاع ة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر65  لقم  اللوفر،  ع الة   ، كل   ة 
الدال   ، شقة      ، الرابع  الطابق   ،
الب ضاء  الدال   22 22  - الب ضاء. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 42  : الشادلي  الس د ل�سى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
2ر   : ولدي  هند  الس دة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
2ر   : ابره  ا  أبو  ديوب  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشادلي  ل�سى  الس د  الس د 
 ، الحسين  طه  شالع   67 عنوافه)ا( 
 22 22   2 شقة   ، الرابع  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.
ولدي  هند  الس دة  الس دة 
 ، الحسين  طه  شالع   67 عنوافه)ا( 
 22 22   2 شقة   ، الرابع  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.

الس د ديوب أبو ابره  ا عنوافه)ا( 
السنغال   السنغال السنغال.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

الشادلي  ل�سى  الس د  الس د 
 ، الحسين  طه  شالع   67 عنوافه)ا( 
 22 22   2 شقة   ، الرابع  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم -.

58 I

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
EME ETAGE APPARTEMENTر 

  4 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 WORTH PRIVÉ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة املسال مبنى 26  الطابق 
األول شقة لقم   أبادو 422222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9977

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. WORTH PRIVÉ
مركز   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدليب
املالبس  وا ع  إفتاج 

واإلكسسوالات.
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االستشالات اإلدالية.

املنطقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق    26 مبنى  املسال  الصناع ة 

 422222 أبادو  لقم    شقة  األول 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة وفاء بو يوحى : 22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوحى  بو  وفاء  الس دة 

 28 شقة   27 مبنى  أولاد  جنان 

422222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  يوحى  بو  وفاء  الس دة 

 28 شقة   27 مبنى  أولاد  جنان 

422222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 29262 .

59 I

BEFEC

2ر شالع الجيش امللكي ، 22222، 

الدال الب ضاء املغرب

 TREHO HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

الزلقطوني - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

4.428ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«  «992.222.ر 

 4.222.222« إلى  دلهم«    2.222»

حصص  تقديم   : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  2ر.795.

62 I

ADUMUCA IMMOBILIER

24، دال البالود ، 92222، طنجة 

املغرب

ADUMUCA IMMOBILIER

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24، دال 

البالود - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر 26.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   ADUMUCA IMMOBILIER

وعنوان  دلهم   872.222 لأس الها 

البالود  دال   ،24 اإلجت اعي  مقرها 

 : ل  فت جة  املغرب  طنجة   92222  -

تصف ة إلادية.

و حدد مقر التصف ة ب 24، دال 

البالود - 92222 طنجة املغرب.

و عين:

لويس جاالطاس  الس د)ة(  وان 

البالود  دال   ،24 عنوافه)ا(  و  لوفي2ا 

)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 24، دال 

البالود

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 8ر2474.

6  I

Maître ADIL BOUGHA
  9Angle Rue des Moineaux et
 Rue Rossignols-Riviéra Quartier
 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc

 OPTIMMOB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67 زفقة 
الزهراوي أبو القاسم شقة 62 - 
maroc 22222 الدال الب ضاء
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 ر522
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMMOB
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  املساعدة  و  االستشالة  العقالي، 

مجال العقال؛
ج  ع  شراء  و  ب ع  البناء؛  اع ال 

العقالات
الع ل ات  كل  عام،  وبشكل 
العقالية،  الصناع ة،  التجالية، 
غي2  أو  مباشرة  والعقالات  املال ة، 

مباشرة لغرض املذكول أعاله
67 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 -  62 شقة  القاسم  أبو  الزهراوي 

. maroc 22222 الدال الب ضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : اجبابدي  مح د  الس د 
حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .
 : اجبابدي  الدين  صالح  الس د 
دلهم   52.222 بق  ة  حصة   522

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اجبابدي  الدين  صالح  الس د 
عنوافه)ا( 46 زفقة مح د بن الرا�سي 
الدال   22222 بلفدير  السالوي 

الب ضاء املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مح د اجبابدي عنوافه)ا( 
57 زفقة الزهراوي ابو القاسم اقامة 
 62 شقة  ع الة  2  باستول  جنان 

22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  79776.

62 I

BIG HOUSE CONSEIL SARL
 N° 592 LOT ZERKTOUNI
 LAMHAMID ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE BAB AL
 IKRAM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
الغالي محل التجالي لقم 22 ور2 
املسي2ة 2 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22ر  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE BAB AL IKRAM
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غرض الشركة بإيجاز : ب ع االدوية 
بللتقس ط

ب ع املواد الطب ة و الشبه طب ة .
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ور2   22 لقم  التجالي  محل  الغالي 
مراكش   42222  - مراكش   2 املسي2ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : اكرام  بله  م  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  اكرام  بله  م  الس دة 
  8 لقم  الهناء  اقامة  اغلي  2 

املحام د 422222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  اكرام  بله  م  الس دة 
  8 لقم  الهناء  اقامة  اغلي  2 

املحام د 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس  2ر  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 82ر22 .

I ر6

فوغلب
شقة 7 ، طابق4 تقس م ليزافا 
م24وكة طريق أكولاي مكناس ، 

52222، مكناس املغرب

 TOPUP GAMING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب ابن 
 لدون لقم 24 الحاجب - 222 5 

الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر5458
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOPUP GAMING

التجالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكت2وف ة

- التسويق الرقمي

- االستي2اد والتصدير.

عنوان املقر االجت اعي : دلب ابن 

 5 222  - الحاجب   24 لقم   لدون 

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 522  : سف ان  بشي2ي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

522 حصة   : بواكر  الس د عزابي 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سف ان  بشي2ي  الس د 

لقم      6 زفقة  افزلان  بئ2  ساحة 

الحاجب 222 5 الحاجب املغرب.

عنوافه)ا(  بواكر  عزابي  الس د 

الحاجب   4 لقم  ابن  لدون  دلب 

222 5 الحاجب املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سف ان  بشي2ي  الس د 

لقم      6 زفقة  افزلان  بئ2  ساحة 

الحاجب 222 5 الحاجب املغرب

عنوافه)ا(  بواكر  عزابي  الس د 

الحاجب   4 لقم  ابن  لدون  دلب 

222 5 الحاجب املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4672.

64 I

GUENNOUNI IKHWAN
 HAY LAHRARCHA KARIA

 TAOUNATE HAY LAHRARCHA
 KARIA TAOUNATE، 34050،
KARIA BA MOHAMED maroc

 STE GUENNOUNI IKHWAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 89 ع الة 
  تجزئة عث اف ة مج ع سكني 2 
املكناس - 52222 املكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
545  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    6
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GUENNOUNI IKHWAN
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة أو البناء.
عنوان املقر االجت اعي : 89 ع الة 
 2 سكني  مج ع  عث اف ة  تجزئة    

املكناس - 52222 املكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : الكنوني  العالي  عبد  الس د 
222.  حصة بق  ة 22.222  دلهم 

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنوني  العالي  عبد  الس د 
كام ل ا  سلمى  تجزئة  ر7  عنوافه)ا( 

52222 املكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكنوني  العالي  عبد  الس د 
كام ل ا  سلمى  تجزئة  ر7  عنوافه)ا( 

52222 املكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4569.
65 I

FIDUBAM
 N°ر Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED NADOR N°ر
 Bd PRINCE SIDI MOHAMED
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

 LOCATION KARCHI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي حي 

السكة الحديدية اعروي حي السكة 
الحديدية اعروي الناظول 62222 

الناظول املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.22947

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي2  تم  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
كراء  »تأجي2و  من  الشركة  نشاط 
الس الات« إلى »كراء الس الات بدون 

سائق«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6 ر4.
66 I

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .62
 MANSOUR BILLAH  ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 EF(S CONSULTING GROUP
 PRIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
حسناء 2 ف ال 2 طابق السفلي 

الجديدة - 24222 الجديدة املغرب



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((852

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر854 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EF2S  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING GROUP PRIVE

-تدليب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منهي

-التدليب

-مستشال.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

السفلي  طابق   2 ف ال   2 حسناء 

الجديدة - 24222 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة مريم فنان : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فنان  مريم  الس دة 

ع الة  الرقم    الجديدة  تجزئة 

 24222 الجديدة  ر  ذال  شقة    6

الجديدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فنان  مريم  الس دة 

ع الة  الرقم    الجديدة  تجزئة 

 24222 الجديدة  ر  ذال  شقة    6

الجديدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالجديدة بتاليخ 26 غشت 

 222 تحت لقم  2687.

67 I

MBH PRO BAT
 LOT AL AZHAR GH56 IMM 42
 APPT 1 OULFA CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

مبأش)ب8و)بات
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

ابراه م الروداني  2 زفقة عبد هللا 
فافع املعاليف إقامة ابن ع ر طابق 
4 شقة 2  الدال الب ضاء - 22222 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522575
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
مبأش   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

برو بات.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
هللا  عبد  زفقة  الروداني  2  ابراه م 
طابق  ع ر  ابن  إقامة  املعاليف  فافع 
 22222  - الب ضاء  الدال    2 4 شقة 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مبالك الحفراوي عنوافه)ا( 
تجزئة االزهر مج56 ع الة42 شقة  
االلفة الب ضاء 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  حرات  فج ب  الس د 
عين الشق زفقة 28 لقم 4  الب ضاء 

2222 الدال الب ضاء املغرب.

الس د مصطفى بداوي عنوافه)ا( 
شقة2  2ر  اقامة  الحضرية  الوكالة 
الدال   2222 الب ضاء  الدال  الولفة 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مبالك الحفراوي عنوافه)ا( 
تجزئة االزهر مج56 ع الة42 شقة  
االلفة الب ضاء 2222 الدال الب ضاء 

املغرب
عنوافه)ا(  حرات  فج ب  الس د 
عين الشق زفقة 28 لقم 4  الب ضاء 

2222 الدال الب ضاء املغرب
الس د مصطفى بداوي عنوافه)ا( 
شقة2  2ر  اقامة  الحضرية  الوكالة 
الدال   2222 الب ضاء  الدال  الولفة 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 798266.

68 I

AMJ MANAGEMENT
زفقة االلدن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول لقم 2ر طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

 ANSARI CONSULTANCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

االلدن اقامة ي نا 2 في الطابق األول 
لقم 2ر ، طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 9ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ANSARI CONSULTANCY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشالات الت2بوية والدعم اإلدالي 
والخدمات اإلدالية للشركات االجافب 

بشكل عام.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق األول  في   2 ي نا  اقامة  االلدن 
طنجة   92222  - طنجة   ، 2ر  لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 SHARUKH AHSAN : الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SHARUKH AHSAN الس د 
 BRITISH CIZITEN عنوافه)ا( 

.SW 2 BRITISH BRITISH
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 SHARUKH AHSAN الس د 
 BRITISH CIZITEN عنوافه)ا( 

SW 2 BRITISH BRITISH
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247482.

69 I

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

 ARRAKIS PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 

بول فالد أففا إتاج 9 شقة  9 إقامة 
الرا ع أففا 22222 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5225  



((855 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARRAKIS PRODUCTIONS
تنظ م   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحدث.
املتحركة  والرسوم  الفعال ات   -
وتنظ م  الب ع  فقاط  في  والت2ويج 
والنقاط  واملؤت رات  الندوات 

الصحف ة والرعاية.
االتصال  في  االستشالات   -

والخدمات..
 96  : االجت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  9 شقة  9  إتاج  أففا  بول فالد 
الب ضاء  الدال   22222 أففا  الرا ع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 DUNESCANDANCE، « الشركة
دلهم    22 بق  ة  INC» : 99 حصة 

للحصة .
الوالي  عبده  الس د مح د  الس د 
:   حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 DUNESCANDANCE، « الشركة
شالع  ديالوير  65  عنوافه)ا(   »INC
م دلتاون    9729  226 جناح  واسع 

الواليات املتحدة األمريك ة.
عبده  مح د  الس د  الس د 
الدين  جالل  شالع  عنوافه)ا(  الوالي 
الدال   22222  4 شقة.  الس وطي 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبده  مح د  الس د  الس د 
الدين  جالل  شالع  عنوافه)ا(  الوالي 
الدال   22222  4 شقة.  الس وطي 

الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797964.

72 I

NEOPLEC

 MAG N° 2ر LOT LAALAJ ETG

 2 RUE   BD BEN BARKA

 BOURGOGNE ، 20040،

Casablanca Maroc

 NEOPLEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر إقامة 

لعلج الطابق الثاني زفقة بن بركة 

بولغون - 22242 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

67ر8 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEOPLEC

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  ع معدات العقاقي2.

عنوان املقر االجت اعي : 2ر إقامة 

بركة  بن  زفقة  الثاني  الطابق  لعلج 

الب ضاء  الدال   22242  - بولغون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د زكرياء   ري : 522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زكرياء   ري  الس د 

ر7ر  الرقم  س  بلوك  ر  ليساسفة 

92 22 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  زكرياء   ري  الس د 

ر7ر  الرقم  س  بلوك  ر  ليساسفة 

92 22 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 4478ر.

7  I

beta conseil

  49BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

 BARANI IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدال 

الب ضاء. - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522585

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARANI IMMO

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي لج  ع أشكاله.

2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
الدال   5 الثالت شقة  الطابق  الحرية 
الب ضاء  الدال  22ر22   - الب ضاء. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : ع ر  صابري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ع ر  صابري  الس د 
 42 لقم  زفقة  2  الخي2  الض  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22422 الشق  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ع ر  صابري  الس د 
 42 لقم  زفقة  2  الخي2  الض  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22422 الشق  عين 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 798272.
72 I

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av   

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب

STE ROUDAYNA FISH
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 
زفقة تطوان املر�سى الع ون - 72222 

املر�سى املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8677ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((856

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROUDAYNA FISH

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتقس ط- بالج لة  االس اك 

االستي2اد والتصدير-فقل البضائع.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

النهضة زفقة تطوان املر�سى الع ون - 

72222 املر�سى املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العبا�سي عنوافه)ا(  الس د عصام 
املر�سى  لقم  2  طف ل  ابن  زفقة 

الع ون 72222 املر�سى املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العبا�سي عنوافه)ا(  الس د عصام 
املر�سى  لقم  2  طف ل  ابن  زفقة 

الع ون 72222 املر�سى املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

8  أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

 222 تحت لقم  ر2ر.

I ر7

Expertax

2 ، زفقة واشنطن الطابق السفلي 
لقم ٤ ، 22262، الدال الب ضاء 

املغرب

 SERVICES DISTRIBUTION

 DOUKKALA ABDA S(D
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 

أح د املجاتي اقامة األلب الطابق 

  لقم 8 معاليف - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52999 
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SERVICES الوح د  الشريك  ذات 
 DISTRIBUTION DOUKKALA
ABDA S2D مبلغ لأس الها 22.222  
ر   اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
األلب  اقامة  املجاتي  أح د  زفقة 
 22222  - معاليف   8 لقم  الطابق   
الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 

تحق ق الغرض االجت اعي.
و حدد مقر التصف ة ب ر  زفقة 
الطابق  األلب  اقامة  املجاتي  أح د 
الدال   22222  - معاليف   8 لقم    

الب ضاء املغرب.
و عين:

و  ع اض  الحسن  الس د)ة( 
املكانسة  تجزئة   228 لقم  عنوافه)ا( 
الدال   22222 النواصر  بوسكولة   2
الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798777.
74 I

JADAOUI CONSEIL
4ر شالع طرابلس الطابق االول لقم 

2 ، 2222، الدال الب ضاء املغرب

 NEWLIFE FES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

غافدي غافدي مول مبنى 8 مكتب 
2  الدال الب ضاء. 2222 الدال 

الب ضاء. املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.422   2 2 5725

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يناير  222   29 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   NEWLIFE FES
مقرها  وعنوان  دلهم   52.222
مول  غافدي  غافدي  اإلجت اعي شالع 
الب ضاء.  الدال    2 مكتب   8 مبنى 
فت جة  املغرب  الب ضاء.  الدال   2222

ل : توقف النشاط.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
غافدي غافدي مول مبنى 8 مكتب 2  
الدال الب ضاء. 2222 الدال الب ضاء. 

املغرب.
و عين:

و  مكوال  عائشة  الس د)ة( 
عنوافه)ا( تجزئة ب ال املدينة   لقم 6 
الب ضاء  الدال  كال فولف ا  طريق مكة 
الب ضاء  الدال  الب ضاء  الدال   2222

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  9 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف24اير  222 تحت لقم 766582.
75 I

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة األمي2ة 
ر الطابق األول لقم 5 ، 42222، 

مراكش املغرب
PHONE INSTITUTE

 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
بلقزيز لقم 8 الطابق الثالث شالع 
طالق ابن زياد جليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  995 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHONE INSTITUTE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع  الثالث  الطابق   8 لقم  بلقزيز 
طالق ابن زياد جليز - 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : اغ دي  لبنى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  اغ دي  لبنى  الس دة 
 4 لقم   2 اس ل  القنطرة  اقامة 
 42222 أكدال  الس اح ة  التجزئة 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  اغ دي  لبنى  الس دة 
 4 لقم   2 اس ل  القنطرة  اقامة 
 42222 أكدال  الس اح ة  التجزئة 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 7ر292 .

76 I

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY
 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،92222 ،52/ENTRE SOL N  

TANGER MAROC

 SALMAN INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي فج بة 
شالع 88 لقم    الطابق السفلي - 

92222 طنجة املغرب



((857 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

87ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SALMAN INVEST

تس ي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالات.

عنوان املقر االجت اعي : حي فج بة 
 - السفلي  الطابق  لقم      88 شالع 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

722 حصة   : الس د بوكي2 مح د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر   : مريم  الحضري  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

722 بق  ة   : الس د بوكي2 مح د 

22  دلهم.

22ر   : مريم  الحصري  الس دة 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  بوكي2  الس د 

لقم  القرففل  شالع  ر  سناء  ال24افص 

96 92222 طنجة املغرب.

الس دة الحضري مريم عنوافه)ا( 

لقم  القرففل  شالع  ر  سناء  ال24افص 

96 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  بوكي2  الس د 

لقم  القرففل  شالع  ر  سناء  ال24افص 

96 92222 طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247482.
77 I

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

Mly El-Kamel
2222ر فاس املغرب.

«VISIOLUM»
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
اللة أم نة - 2222ر فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر47776.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 28 يوف و  222 تقرل إنشاء 
التس  ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
«VISIOLUM« و الكائن بالعنوان 2  
22252 الدال الب ضاء   - زفقة مول ي2 
الس د)ة(  املسي2 من طرف  و  املغرب 

سوبعي جهان.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
لقم  تحت  فوف24  222   22

.222 /798572
78 I

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شالع املرابطين وزفقة 

البخالي إقامة بغدادي مكتب لقم 
25 ، 62222، وجدة املغرب

 TIB TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 زفقة 
الخضر غ الن الطابق ر لقم 6 - 

62222 وجدة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ررر22.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 أكتوار  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ر  الطابق  غ الن  الخضر  زفقة  «ر2 
إلى  املغرب«  وجدة   62222  -  6 لقم 

«2   شالع عالل بن عبد هللا الطابق 
2 مروى ر  - 62222 وجدة املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 754ر.
79 I

CSTA
 OULFA LOT 62GROUPE  

 IMMEUBLE ر RUE  22 2EME
 ETAGE N°2 CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOMA(B-R(MEX
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي الزفقة 
ر6  الرقم 22 حي موالي عبد 

هللا الدال الب ضاء - 22672 الدال 
الب ضاء املغرب.

تغ ي2 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر9422ر
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي2  تم  يوف و  222   24 في  املؤلخ 
 SOMA B-R« من  الشركة  تس  ة 

. «SOMATIX« إلى »MEX
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 785847.
82 I

DELIXI(ELECTRIC(MAROC
شركة ق د التصف ة

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
مع الشريك الوح د

برأس مال قدله 622,22.ر2.79 
دلهم

املقر الرئي�سي: اقامة 4 فصول 
الطابق الرابع الكولين س دي 

معروف الدال الب ضاء
السجل التجالي: 45ر85 

تصف ة الشركة
املساهم  قرال  محضر  ب قت�سى 
يول وز  222،   26 بتاليخ  الوح د 

تقرل ما يلي:

- قراءة تقرير املصفي؛

حسابات  واعت اد  فحص   -

التصف ة للشركة؛

- إغالق التصف ة النهائ ة للشركة 

والشطب من السجل التجالي؛

من  وإعفائه  املصفي  ذمة  إبراء   -

مه ته؛

إيداع  القرال بشأن مكان  اتخاذ   -

مستندات الشركة؛

- صالح ات اإلجراءات القافوف ة؛

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت الرقم.رر7985
املستخلص والب افات.

8  I

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI, ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

إغي)ت8نس
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

: 75، زفقة الفرات، إقامة 

الفرات،الطابق5،الشقة 

22،املعاليف،الدالالب ضاء 

 CASABLANCA 22622

الدالالب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

45رر ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  2ر غشت  222  في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة  ترنس  إغي 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

لأس الها 22.222,22  دلهم وعنوان 

الفرات،  زفقة   ،75 اإلجت اعي  مقرها 

الفرات،الطابق5،الشقة  إقامة 

ء  لب ضا لا ا لد ا ، ليف ملعا ا ،2 2

 CASABLANCA 22622

لعدم  فت جة  املغرب  الدالالب ضاء 

تحق ق الراح التجالي.
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و عين:
و  فوكري  نع  ة  الس د)ة( 
الفرات،  زفقة   57 عنوافه)ا( 
الفرات،الطابق5،الشقة  إقامة 
 22622 22،املعاليف،الدالالب ضاء 
)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.
الج ع ة  انعقاد  تم  قد  و 
غشت  2ر  بتاليخ  الختام ة 
الفرات،  زفقة   57 وفي   222 
الفرات،الطابق5،الشقة  إقامة 
22،املعاليف،الدالالب ضاء - 22622 

الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797792.

82 I

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE CAF CONCEPT
 SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 82  
زفقة    حي االفالة مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.52 45

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  يول وز  222  في  2  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 SOCIETE CAF CONCEPT SARL
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
  82 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
زفقة    حي االفالة مكناس - 52222 
جائحة   : ل  فت جة  املغرب  مكناس 

كروفا .
 N°  82 و حدد مقر التصف ة ب
 RUE    HAY AL INARA MEKNES

52222 - مكناس املغرب.

و عين:

الس د)ة(  الد وهبي و عنوافه)ا( 
لقم 82  زفقة    حي االفالة مكناس 

)ة(  املغرب ك صفي  52222 مكناس 

للشركة.

الس د)ة( عث ان وهبي و عنوافه)ا( 
لقم 82  زفقة    حي االفالة مكناس 

)ة(  املغرب ك صفي  52222 مكناس 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت    6 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 274.

I ر8

GREEN CAP
لقم   تجزئة الفتح توالل مكناس ، 

52222، مكناس املغرب

GREEN CAP
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم   

تجزئة الفتح توالل مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

45 9ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

املسؤول ة  GREEN CAP شركة ذات 

  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم   

تجزئة الفتح توالل مكناس - 52222 

املال ة  لالزمة  فت جة  املغرب  مكناس 

في  عجز  الى  ادت  التي  االقتصادية  و 

امليزان التجالي للشركة..

و عين:

الس د)ة( فب ل اسرال و عنوافه)ا( 

توالل  الرااط  طريق  اسرال  ض عة 

املغرب  مكناس   52222 مكناس 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
لقم    وفي  شتن24  222   22 بتاليخ 
تجزئة الفتح توالل مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 52ر.

84 I

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE L ELEVAGE EL
AMINE SNC

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
)في طول التصف ة(

 AIT ALLA وعنوان مقرها اإلجت اعي
 AIT BOURZOUINE EL HAJEB -

222 5 الحاجب املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 72ر4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  ر2 غشت  222  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 SOCIETE L ELEVAGE EL AMINE
22.222  دلهم  SNC مبلغ لأس الها 
 AIT ALLA وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 AIT BOURZOUINE EL HAJEB -
 : ل  فت جة  املغرب  الحاجب   5 222

جائحة كروفا .
 AIT ALLA و حدد مقر التصف ة ب
 AIT BOURZOUINE EL HAJEB -

222 5 جائحة كروفا املغرب.
و عين:

الس د)ة( ل�سى االمين و عنوافه)ا( 
 RUE CHERBROOK EST 22ر8 
 APT 2ر  MONTREAL H N 
مكناس   C  QC CANADA 5 222

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  ح دان  فاط ة  الس د)ة( 
 IMM  2 APPT  ر عنوافه)ا( 
 RUE ABDELMOUMEN EL

 MOUAHIDI VN MEKNES 5 222
مكناس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت  ر2  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 296.

85 I

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°28 RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC

 GREEN SERRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
الرابع بع الة الوفاء لقم 8 بزفقة 
ال24يد ب وكرى املغرب 87222 

ب وكرى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 245
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN SERRE
ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشتل.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بزفقة   8 لقم  الوفاء  بع الة  الرابع 
ال24يد ب وكرى املغرب 87222 ب وكرى 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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52 حصة   : زع م  الحسن  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

 52  : امغال  ايت  مح د  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زع م  الحسن  الس د 
ع ي2ة  ايت  عالل  عدي  تن  دوال 
اشتوكة ايت باها 87252 ايت ع ي2ة 

املغرب.
الس د مح د ايت امغال عنوافه)ا( 
الشالي  حي  بي2وت  زفقة    6 لقم 

ب وكرى 87222 ب وكرى املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زع م  الحسن  الس د 
ع ي2ة  ايت  عالل  عدي  تن  دوال 
اشتوكة ايت باها 87252 ايت ع ي2ة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    5 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2222.
86 I

LMT AUDITING
 N°424 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE
 FABRICATION ET DE

 COMMERCIALISATION
 DES PRODUITS
 PLASTIQUES

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ع الة 
74ر شقة 24 الطابق ر شالع مح د 
الخامس كم   طريق تالودافت ايت 
ملول - 52 86 ايت ملول املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر2256.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  28 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الس د  طرف  من  سهم   282 ب ع 
الوطن ة  للبطاقة  صفالالحامل  زهي2 
ب ع   ;ERI SER شركة  إلى   Cر6762ر
وديع  الس د  طرف  من  سهم    82
الوطن ة  للبطاقة  صفالالحامل 
ب ع   ;ERI SER شركة  إلى   C72977ر
اسامة  الس د  طرف  من  سهم   42
الوطن ة  للبطاقة  صفالالحامل 

.ERI SER إلى شركة C562 رر
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مايلي: تم لفع لأس ال الشركة ب بلغ 
من  أي  دلهم   4.922.222 قدله 
22.222 دلهم إلى 5.222.222 دلهم 
ديون  مع  مقاصة  إجراء  طريق  عن 
الشركة املحددة املقدال واملستحقة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ة

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس املال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 22ر2.
87 I

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
 ATS DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8  زفقة 
كرينوال الطابق 2 لقم ر لوش 

فوال, الدالالب ضاء - 22222 الدال 
الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر529.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
5  شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ر  لقم   2 الطابق  كرينوال  زفقة    8»
 22222  - الدالالب ضاء  فوال,  لوش 
الدال الب ضاء املغرب« إلى »لقم 4.5 - 
22222 مج ع ،مج ع 22 زفاتة،عين 

حرودة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 7ر7986.
88 I

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE
 MAURITANIA  ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED
 V RUE MAURITANIA  ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

بملوبطنة)صالح)كوفطا)
 ALMOUWATINA
 SALAHCOMPTA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي احداف 

ص ب لقم 27 مركز اوفوس 
الرش دية - 52222 اوفوس 

الرش دية .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.8549
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 9  يول وز  222 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

يول وز  222 تحت لقم ر5ر.
89 I

F.C.G.E
 N°422, APPT.22 ,ر EME ETAGE,
 ، MASSIRA   A, MARRAKECH
MARRAKECH MAROC ،42 42

 YASSINI CHARAH SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
7ر اقامة لاف ا أسكجول ملحام د 
مراكش - 62 42 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9949

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YASSINI CHARAH SERVICES
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التلف ف و التعبئة و مواد مختلفة.
ب ع األدوات املدلس ة و املعلوم ات 

و الطباعة..
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 7ر اقامة لاف ا أسكجول ملحام د 

مراكش - 62 42 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : شراح ل  الرح ان  عبد  الس د 
22ر حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
22ر حصة   : الس د لش د يس ني 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شراح ل  الرح ان  عبد  الس د 
  6 بلوك  الحسني  الحي  عنوافه)ا( 
مراكش   42222 مراكش  لقم447 

املغرب.
عنوافه)ا(  يس ني  لش د  الس د 
ايت  الفتح  تجزئة   22 لقم   26 بلوك 

ملول 52 86 ايت ملول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
شراح ل  الرح ان  عبد  الس د 
  6 بلوك  الحسني  الحي  عنوافه)ا( 
مراكش   42222 مراكش  لقم447 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 6ر292 .

92 I
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F.C.G.E
 N°422, APPT.22 ,ر EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

 BFV
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 422 
املسي2ة   حرف أ شقة لقم ر الطابق 

الثاني مراكش - 42 42 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9625

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
.BFV : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزجاج و الديكول

أشغال البناء و التجديد وأشغال 
أ رى.

عنوان املقر االجت اعي : لقم 422 
املسي2ة   حرف أ شقة لقم ر الطابق 
مراكش   42 42  - مراكش  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
ف الط  فرانسوا  جون  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ف الط  فرانسوا  جون  الس د 
اقامة  الغول  تكنة  عنوافه)ا( 
مراكش  جليز   22 لقم  املراكش ة 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ف الط  فرانسوا  جون  الس د 

اقامة  الغول  تكنة  عنوافه)ا( 

مراكش  جليز   22 لقم  املراكش ة 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 28688 .

9  I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM 2 BUR AL WAHA ETG

 2 N°   RUE MACHRAA

 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC

 CHAFAI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤل ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 4 

الطابق االل�سي شالع موالي الكامل 

شالع ولي العهد ف ال ماكس م ملعب 

الخ ل فاس - 2 22ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤل ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يناير  222   25

مسؤل ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤل ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CHAFAI CAR SARL AU

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء الس الات بدون سائق.
 4 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الكامل  موالي  شالع  االل�سي  الطابق 

العهد ف ال ماكس م ملعب  شالع ولي 

الخ ل فاس - 2 22ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : الشافعي  أس اء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة أس اء الشافعي عنوافه)ا( 
اي وزال  طريق  بجاية  زفقة    4 لقم 

فاس 2252ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة أس اء الشافعي عنوافه)ا( 
اي وزال  طريق  بجاية  زفقة    4 لقم 

فاس 2252ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

مالس   25 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 426 .

92 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع موليتاف ا صندوق ال24يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

 H MD CONSTRUCTION
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي ابن 

تاشفين شالع الش خ لابحي اقامة 

 الد شقة لقم ر - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.6225 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  5  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

االجت اع ة  الحصص  ج  ع  ب ع 

الس د  ي تلكها  التي  حصة(    .222(

في  هالل  الحس ني  مح د  س دي 

 H MD CONSTRUCTION « شركة

فولة  الس دة  لفائدة   (SARL AU

كحل الع ون.

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مايلي: استقالة الس د س دي مح د 
الحس ني هالل و تع ين الس دة فولة 

كحل الع ون مسي2ة وح دة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
منح توق ع الشركات املصرف ة بشكل 
ق ود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

للس دة فولة كحل الع ون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 
7 , ر , 6  املواد   املوافقة على تعديل 
 و تحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم ر  29 .

I ر9

CETUS PRO
الحي ااصناعي ثجزءت زكرياء زفقه 8 

لقم رر-5ر الطابق الرابع
 حي ءفا له عين الشق ، 2،
 الدال الب ضاء املغرب

 CETUS PRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الحي 

الصناعي, تجزئة  زكرياء, زفقه 8 لقم 
رر-5ر ,الطابق الرابع, حي
 ءفا له ,عين ااشق - 22462 

الدال الب ضاء اامغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 879 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CETUS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PRO
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اامالبس ااجاهزة.
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الحي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 8 زفقه  زكرياء,  ثجزءت  ااصناعي, 
,لقم 5ر-رر ,الطابق الرابع, حي ءفا له 
الب ضاء  الدال   22462  - الشق  ,عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 422.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : كريم  مح د  مرفي�سي  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة  222.ر 

للحصة .
الس دة بن لحودي مل كة : 222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كريم  مح د  مرفي�سي  الس د 
عنوافه)ا( تجزءة االس اعـل ه لقم 25 
كال فوف ا اادال ااب ضاء 52 22 الدال 

الب ضاء املغرب.
مل كة  لحودي  بن  الس دة 
حي  التهامي  موالي  طريق  عنوافه)ا( 
املرس لقم ر7  شقة 7 22ر22  الدال 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كريم  مح د  مرفي�سي  الس د 
عنوافه)ا( تجزءة االس اعـل ه لقم 25 
كال فوف ا اادال ااب ضاء 52 22 الدال 

الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2ر49ر.

94 I

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 ع الة العبدي شالع مح د 
السادس ، 24222، الجديدة املغرب

 MOUAD TRANSFERT
 D’ARGENT ET SERVICE

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
الدع جات موالي عبد هللا - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 752 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
لفائدة  لشركة  كافة حصص  تفويت 

الس د بنغنو بوشع ب
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بنغنو و تع ين  الس د معاد  استقالة 
جديد  مسي2  بنغنو  بوشع ب  الس د 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديد املالك الجديد لألسهم
على  ينص  الذي   : 2 لقم  بند 
مايلي: تع ين املسي2 الجديد للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 27299.

95 I

ائت اف ة الشريفي مبالك
حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 25 
لقم ر2 كل  م ، 222 8، كل  م 

املعرب
سالمدان

 SARMADAN 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز اقا 
يغان فم الزك ط - 84222 طاطا 

املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.545
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في ر  يول وز  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»مركز اقا يغان فم الزك ط - 84222 
القدس  »تجزئة  إلى  املغرب«  طاطا 
 84222  -  497 لقم  املوحدين  شالع 

طاطا املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    8 بتاليخ  بطاطا  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/   .

96 I

 GROUPE SCOLAIRE RENE
DESCARTES

 ،CASABLANCA ، 20230
الدالالب ضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE RENE
 DESCARTES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 LOTISSEMENT SOUFIANE LOT
 N°4 SIDI MAAROUF - 22222

الدالالب ضاء مغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.42662 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222  ر   في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«22.222ر دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   422.222« إلى  دلهم« 
أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798527.

97 I

POLYNOME
 ،CASABLANCA ، 20230

الدالالب ضاء املغرب

 POLYNOME
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة ايت 
أولير الطابق 2 موالي يوسف - 
72ر22 الدالالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر49227.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 

املصادقة على :
طلحة  سهام  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة  حصة    .222
أكتوار    4 بتاليخ  الريحان  مح د 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798628.

98 I

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 AMSONE(TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

مكاتب بالدي الطابق الرابع الرقم 
26 - 222ر2 الفق ه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMSONE TRAVAUX
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللوازم  في  تاجر   - مختلفة  اع ال 

املكتب ة بالتقس ط - تاجر.
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مكاتب بالدي الطابق الرابع الرقم 26 

- 222ر2 الفق ه بن صالح املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  لأس ال  مبلغ 
422.222,22 دلهم، مقسم كالتالي:

 4.222  : اح د  حضري  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  حضري  الس د 
بن  الفق ه  222ر2  بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  اح د  حضري  الس د 
بن  الفق ه  222ر2  بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  صالح  بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

22 فوف24  222 تحت لقم 287.
99 I

FIDURADOU
 N°252 ETG 2 RUE SAAD BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

كشت2بف)أل م)ك8وب
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 
792 مكرل الطابق االل�سي تجزئة 

معطى هللا اسكجول مراكش مراكش 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كشت2اف أل م كروب.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وفجالة  البناء  اشغال  مختلف  في 

االلوم ن وم.

عنوان املقر االجت اعي : متجر لقم 

تجزئة  االل�سي  الطابق  مكرل   792

معطى هللا اسكجول مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22  : هللا  عبد  ادلى  بن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بن ادلى عبد هللا عنوافه)ا( 

شطر 6 مكرل حرف دوال في لقم 5 ر 

تامنصولت 42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة بن ادلى سهام عنوافه)ا( 

5 ر  لقم  في  دوال  حرف   6 شطر 

تامنصولت 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم  86  .

 22 I

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE  ,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

 SOPRAZIZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر لحال 

املسك ني الطابق 2 الرقم 5 - 22رر2 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52289 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOPRAZIZ
كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال واالفجازات الزلاع ة.
عنوان املقر االجت اعي : 2ر لحال 
املسك ني الطابق 2 الرقم 5 - 22رر2 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
ال  العربي  مح د  س دي  الس د 
بق  ة  حصة   522  : العلوي  الش خ 

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي  مح د  س دي  الس د 
زفقة  عنوافه)ا(  العلوي  الش خ  ال 
دلج  اوشتال  اقامة  النخعي  ابراه م 
222رر  املعاليف   4 2 شقة  طابق  ر 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العربي  مح د  س دي  الس د 
زفقة  عنوافه)ا(  العلوي  الش خ  ال 
دلج  اوشتال  اقامة  النخعي  ابراه م 
222رر  املعاليف   4 2 شقة  طابق  ر 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 
 22 فوف24  222 تحت لقم 798529.

 2  I

PRAG ALAMAL شركة

حي الخراة قرية با مح د تاوفات ، 

5222ر، تاوفات املغرب

 PRAG ALAMAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الخراة 

قرية با مح د تاوفات تاوفات 5222ر 

تاوفات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 PRAG : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ALAMAL

غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة في 

الحبوب والبذول بنصف الج لة.

عنوان املقر االجت اعي : حي الخراة 

قرية با مح د تاوفات تاوفات 5222ر 

تاوفات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

252 حصة   : لوليد  يونس  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د عبد الكامل اجع دل : 252 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د ع ال الفاطن : 252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252  : العاللي  العني  عبد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د يونس لوليد عنوافه)ا( حي 

الخراة قرية با مح د تاوفات 5222ر 

تاوفات املغرب.
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اجع دل  الكامل  عبد  الس د 
بلوك     26 زفقة   7 لقم  عنوافه)ا( 
2222ر  فاس  الخ يس  طهر  الب طا 

فاس املغرب.
الس د ع ال الفاطن عنوافه)ا( حي 
الخراة القرية تاوفات 5222ر تاوفات 

املغرب.
العاللي  العني  عبد  الس د 
تاوفات  القرية  الخراة  حي  عنوافه)ا( 

5222ر تاوفات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د يونس لوليد عنوافه)ا( حي 
الخراة قرية با مح د تاوفات 5222ر 

تاوفات املغرب
اجع دل  الكامل  عبد  الس د 
بلوك     26 زفقة   7 لقم  عنوافه)ا( 
5222ر  فاس  الخ يس  طهر  الب طا 

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    2 بتاليخ  بتاوفات  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/رر5.

 22 I

CABINET ACHAWR
 TANGER BD MED 25 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
90000، tanger maroc

ص دل ة)مل اء
 (PHARMACIE LAMIAE(

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي بني 
سع د بوع ال القطعة 55  الطابق 
االل�سي ج اعة اجزفاية طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2296 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : ص دل ة 

.(PHARMACIE LAMIAE(مل اء
غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

بني  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق    55 القطعة  بوع ال  سع د 
 - طنجة  اجزفاية  ج اعة  االل�سي 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة حراقي مل اء : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مل اء  حراقي  الس دة 
 92222 طنجة  لقم4  مالا2  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مل اء  حراقي  الس دة 
 9222 طنجة  لقم4  مالا2  تجزئة 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    8 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247256.
I ر2 

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE  ,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

 FRACTAL SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر لحال 
املسك ني الطابق 2 الرقم 5 - 222رر 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر5225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    4
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRACTAL SOLUTIONS
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الك ب وتر وتصديرها وشرائها  أجهزة 

وا عها وتسويقها واالتجال بها ؛.
عنوان املقر االجت اعي : 2ر لحال 
املسك ني الطابق 2 الرقم 5 - 222رر 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : بن خلف  مروان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
522 حصة   : الس د مبالك وزلاغ 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بن خلف  مروان  الس د 
اقامة شرف بوسكولة ع الة ر  لقم 
5 بوسكولة 222رر الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  وزلاغ  مبالك  الس د 
 2 الشقة  طابق    الغضفة  زفقة   4

املعاليف 222رر الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بن خلف  مروان  الس د 
اقامة شرف بوسكولة ع الة ر  لقم 

5 بوسكولة 222رر الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  وزلاغ  مبالك  الس د 
 2 الشقة  طابق    الغضفة  زفقة   4

املعاليف 222رر الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797982.

 24 I

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

لقم 8 زفقة  2 غشت السوق 
القديم  ريبكة ، 25222،  ريبكة 

املغرب

 HARRY UP SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 4  
بلوك د الطابق 2 السوق القديم 
شالع  2 غشت  ريبكة - 25222 

 ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6475
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2222 غشت   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HARRY UP SERVICE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدل�سي لحساب الغي2
فقل املستخدمين لحساب الغي2.

الرقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
4  بلوك د الطابق 2 السوق القديم 
 25222  - غشت  ريبكة  شالع  2 

 ريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : الس د شابو مح د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د الكوبي مح د : 522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  شابو  الس د 
مساكن  املحبس  شالع   8 الرقم 
25222  ريبكة  الشهداء  ريبكة 

املغرب.
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عنوافه)ا(  مح د  الكوبي  الس د 
الدا لة  حي  ا  بلوك  الرقم  22 
22 25  ريبكة  بوجنيبة  ريبكة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  شابو  الس د 
مساكن  املحبس  شالع   8 الرقم 
25222  ريبكة  الشهداء  ريبكة 

املغرب
عنوافه)ا(  مح د  الكوبي  الس د 
الدا لة  حي  ا  بلوك  الرقم  22 
22 25  ريبكة  بوجنيبة  ريبكة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2 غشت  االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 

 222 تحت لقم 622.
 25 I

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN
 WALID APPT  2 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SAR CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املح دي وحدة   لقم   تجزئة 
أحباس مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.78 5 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :
العربي  موالي  )ة(  الس د  تفويت 
حصة  822.ر  الهروني  علوي 
حصة   5.222 أصل  من  اجت اع ة 
لفائدة الس د )ة( هند العدمي بتاليخ 

   أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 28867 .
 26 I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N°  8 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 STE MY PNEU CHEZ

 LENJASSE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 LOT N : وعنوان مقرها اإلجت اعي

LOTISSEMENT رMAG  2 8ر2 

 BEL AIR RTE SIDI HRAZEM -

FES MAROC 22 2ر .

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.62 65

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

 STE MY PNEU CHEZ LENJASSE

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

 LOT N 28ر MAG  2ر اإلجت اعي 

 LOTISSEMENT BEL AIR RTE SIDI

 HRAZEM - 22 2ر FES MAROC

النشاط  استئناف  لعدم  فت جة 

التجالي فت جة جائحة كوف د 9 .

و عين:

و  اللنجاص  مح د  الس د)ة( 

الهواء  تجزئة  8ر2  لقم  عنوافه)ا( 

الحرازم  س دي  طريق  الج  ل 

)ة(  ك صفي  مغرب  فاس  22 2ر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 LOT N وفي  ر2 شتن24  222  بتاليخ 

LOTISSEMENT رMAG  2 8ر2 

 BEL AIR RTE SIDI HRAZEM -

22 2ر فاس مغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم  2/ 484.

 27 I

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI, ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

هابي)ديفزيون)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : دل لة 

زفقة 6 لقم 9 الحي الصناعي 

البالفو�سي الب ضاء الدالالب ضاء 

22622 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر622 4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  2ر غشت  222  في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة  ديفزيون  هابي 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

لأس الها 22.222,22  دلهم وعنوان 

مقرها اإلجت اعي دل لة زفقة 6 لقم 9 

الب ضاء  البالفو�سي  الصناعي  الحي 

الب ضاء  الدال   22622 الدالالب ضاء 

الهدف  تحق ق  لعدم  فت جة  املغرب 

الرئي�سي.

و عين:

و  شعالة  ابو  اح د  الس د)ة( 

الحي   9 لقم   6 زفقة  دل لة  عنوافه)ا( 

الصناعي البالفو�سي الب ضاء 22622 

)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

دل لة  وفي  غشت  222  2ر  بتاليخ 

الصناعي  الحي   9 لقم   6 زفقة 

 22622  - الدالالب ضاء  البالفو�سي 

الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798425.

 28 I

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 LOT EL MADINA   N 8-ر8 
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 ASKOUR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2ر 
زفقة ع ر الريفي شقة   الطابق 

االول الدال الب ضاء الدال الب ضاء 
26222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2  52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASKOUR IMMOBILIER
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي .
2ر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  شقة    الريفي  ع ر  زفقة 
الب ضاء  الدال  الب ضاء  الدال  االول 

26222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اسكول علي : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  علي  اسكول  الس د 
الدلوة   2 9 الرقم  تجزئة  ديجة 
برش د 26222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه)ا(  علي  اسكول  الس د 

الدلوة   2 9 الرقم  تجزئة  ديجة 

برش د 26222 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  772ر.

 29 I

 SOLUTION AND QUALITE

WORK SARL AU

 N  AV ABDELALI

 BENCHEKROUN IMM

BELGHAZI ، 30000، FES Maroc

صول ص ون)أفد)كال تي)ولك
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم   

شالع عبد العالي بنشقرون إقامة 

بلغازي - 2222ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6466.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  غشت  222  2ر  في  املؤلخ 

ولك  كال تي  أفد  صول ص ون  حل 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

عبد  شالع  لقم    اإلجت اعي  مقرها 

 - بلغازي  إقامة  بنشقرون  العالي 

ملنافسة  فت جة  املغرب  2222ر فاس 

غي2 متكافئة .

و عين:

و  الروزي  سعاد  الس د)ة( 

عنوافه)ا( فاس 2222ر فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

لقم    وفي  غشت  222  2ر  بتاليخ 

إقامة  شقرون  بن  العالي  عبد  شالع 

بلغازي - 2222ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم  486.

  2 I

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 LOT EL MADINA   N 8-ر8 
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 EL MSYAH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2ر 
زفقة ع ر الريفي شقة   الطابق 

االول الدال الب ضاء الدال الب ضاء 
26222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر28 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MSYAH IMMOBILIER
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي .
2ر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  شقة    الريفي  ع ر  زفقة 
الب ضاء  الدال  الب ضاء  الدال  االول 

26222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : املس ح  محسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املس ح  محسن  الس د 
الدلوة   242 الرقم   2 الوحدة  تجزئة 

26222 برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  املس ح  محسن  الس د 
الدلوة   242 الرقم   2 الوحدة  تجزئة 

26222 برش د املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر 77ر.

    I

fidomek
 N 4 رEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

DECO ADDOULI
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة باء 
شقة 2  الطابق 2 السك نة 5 توالل 

- 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 546
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 DECO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. ADDOULI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TAPPISSERIE GENERALE
. TRAVAUX DE DECORATION
عنوان املقر االجت اعي : ع الة باء 
شقة 2  الطابق 2 السك نة 5 توالل 

- 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : العدولي  فب ل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العدولي  فب ل  الس د 
ع الة باء شقة 2  الطابق 2 السك نة 

5 توالل 52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  العدولي  فب ل  الس د 
ع الة باء شقة 2  الطابق 2 السك نة 

5 توالل 52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 2 47.

  2 I

gefoco
 N 2ر BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 2ر BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 ECOLE MAALIM ANNOUR
 PRIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 
52 زفقة واد الدهب اعزيب الدلعي 

اسفي - 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ECOLE : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. MAALIM ANNOUR PRIVE
التعل م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االولي .
عنوان املقر االجت اعي : الرقم 52 
زفقة واد الدهب اعزيب الدلعي اسفي 

- 46222 اسفي املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د  ي2 الدين منصولي : 22  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  ي2 الدين منصولي : 22  

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

منصولي  الدين  الس د  ي2 

م.ج  حي  امللكي  تجزىة    4 عنوافه)ا( 

اسفي 46222 اسفي املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  منصولي  ع ر  الس د 

اسفي  م.ج  حي  امللكي  تجزىة    4

46222 اسفي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار    5 بتاليخ  بآسفي  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم -.

I ر  

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة ولدة ب الشقة 9 زفقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 

مراكش املغرب

 TECHNOLAVAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة رر أ 

الشقة لقم 6  ع ل ة ابواب مراكش 

املج وعة 2  املسي2ة 2 42222 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر4662.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

4  شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ع ل ة    6 لقم  الشقة  أ  رر  »ع الة 

املسي2ة    2 املج وعة  مراكش  ابواب 

2 42222 مراكش املغرب« إلى »املتجر 
النجوم  ع ل ة  البديع  حي    67 لقم 

امرشيش - 42222 مراكش املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 27 29 .

  4 I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB  ر LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA  ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

بن8بح)بملدينة)بلعت قة
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

الطابق االل�سي الع الة 77 اس اء 
طريق عين الشقف فاس - 2222ر 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7 64ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 5  أكتوار  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 77 الع الة  االل�سي  الطابق  »املحل 
 - فاس  الشقف  عين  طريق  اس اء 
»املحل  إلى  املغرب«  فاس  2222ر 
الطابق االل�سي الع الة 7ر  ب تجزئة 
الشقف  ال اس ين طريق عين  لياض 

فاس - 2222ر فاس املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 4864.

  5 I

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°87 رeme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 IMRAN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البنك الشعبي زفقة 85 لقم 7 طنجة 
طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر  2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يول وز  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMRAN CONSTRUCTION

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  ع  وفي  املغرب  في  الشركة  من 

البلدان:

أع ال متنوعة وتأجي2 ارالت.

العامة  األشغال  كافة  تأجي2 

ومعدات وآالت البناء

األشغال  مختلف   ، البناء  أع ال 

العامة والخاصة

أع ال إصالح وص افة املعدات.

االستي2اد والتصدير.
تكون  قد  تجالية  معاملة  أي 

مرتبطة مباشرة بهذا الكائن.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
البنك الشعبي زفقة 85 لقم 7 طنجة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بركة  الوزاني  الس د 

 92222 طنجة  اتفدي ة  ات24انس  حي 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بركة  الوزاني  الس د 

 92222 طنجة  اتفدي ة  ات24انس  حي 

طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 9286.

  6 I

س8بي)ل  ب
تجزئة الولد القطعة 64  العوامة 

طنجة، 92222، طنجة املغرب

سراي ل  ب 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مقر يقع في 

شالع تالودافت أبراج طنجة مج ع 
لقم 6 مكتب لقم ر  مكرل طنجة 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

255ر2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2222 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: سراي  تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ل  ب.

:  دمة  بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظ ف املباني والصناعة.

عنوان املقر االجت اعي : مقر يقع 

في شالع تالودافت أبراج طنجة مج ع 
طنجة  مكرل  ر   لقم  مكتب   6 لقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : القزيني  سلوى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

بق  ة     : القزيني  الس دة سلوى 

22  دلهم.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  القزيني  سلوى  الس دة 
العوامة    64 القطعة  الولد  تجزئة 

92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  القزيني  سلوى  الس دة 
العوامة    64 القطعة  الولد  تجزئة 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير    4 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2222 تحت لقم  24722.

  7 I

cabinet jdaini
2BD BIR ANZARANE   ETAGEر 
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 CHEZ BEN
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 
شالع الحسن الثاني وشالع عالل 
بن عبد هللا السع دية - 622ر6 

السع دية املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.2627

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
الحكم  ملف  على  بناًء  مايلي: 
لقم  الحكم   245/222 /8 2 
في  8/8/222   الصادل   278/222 
بناًء   * بوجدة  التجالية  باملحك ة 
الخبي2  فؤاد  قازوز  الس د  على  24ة 
بلعو�سي  الس د  عين  الذي  بوجدة 
لقم  الوطن ة  البطاقة  حامل  مح د 
الحسن  الساكن ب شالع   FE 2 96
سنة  ك سي2ملدة  السع دية  الثاني 
 28 ابتداء من  للتجديد  واحدة قابلة 

سبت 24  222
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

على  ينص  الذي   : 6 لقم  بند 

الحكم  ملف  على  بناًء  مايلي: 

لقم  الحكم   245/222 /8 2 

في  8/8/222   الصادل   278/222 

بناًء   * بوجدة  التجالية  باملحك ة 

الخبي2  فؤاد  قازوز  الس د  على  24ة 

بلعو�سي  الس د  عين  الذي  بوجدة 

لقم  الوطن ة  البطاقة  حامل  مح د 

الحسن  الساكن ب شالع   FE 2 96

سنة  ك سي2ملدة  السع دية  الثاني 

 28 ابتداء من  للتجديد  واحدة قابلة 

سبت 24  222

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار    8 بتاليخ  ب24كان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  2/222 6.

  8 I

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 C.E.T.E.A.I
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9   شالع 

املقاومة ، الطابق الخامس ، مكتب 

22 - 22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522985

ر2  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

..C.E.T.E.A.I

تنف ذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتخصصات  واألسال ب  الوسائل 

واملشولة  واإلشراف  واملراقبة 

والدلاسات والخ24ة والتنظ م.

   9  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ، الخامس  الطابق   ، املقاومة  شالع 
الب ضاء  الدال   22222  -  22 مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 APAVE الشركة 
 INTERNATIONAL SAS : 9.999

حصة بق  ة 52 دلهم للحصة .
حصة     : مالتن  جي2وم  الس د 

بق  ة 52 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 APAVE الشركة 
عنوافه)ا(   INTERNATIONAL SAS
املنطقة الصناع ة شالع غاي لوساك 
 Artigues-près-Bordeaux 72ررر 

فرنسا.
الس د جي2وم مالتن عنوافه)ا(  7 
7222  ال لوش ل  ، شالع الكولديلي2 

فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د جي2وم مالتن عنوافه)ا(  7 
7222  ال لوش ل  ، شالع الكولديلي2 

فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
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CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 PISCINE PLUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي س دي 
غافم لقم 474 مكتب لقم   الطابق 
الثاني ب راكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9897

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24   22 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PISCINE PLUS

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناع ة

عنوان املقر االجت اعي : حي س دي 

474 مكتب لقم   الطابق  غافم لقم 

مراكش   42222  - ب راكش  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : كولون  مالس ل  إيريك  الس د 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة

 522  : كولون  ل و  مات و  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 : كولون  مالس ل  إيريك  الس د 

522 بق  ة 22  دلهم.

 522  : كولون  ل و  مات و  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كولون  مالس ل  إيريك  الس د 

ف ال   2 النج ل  برج  اقامة  عنوافه)ا( 

 42222 مراكش  جنوبي  النخ ل  ر6 

مراكش املغرب.

الس د مات و ل و كولون عنوافه)ا( 

سوليا  شالع    2 الرا�سي  اقامة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مات و ل و كولون عنوافه)ا( 

سوليا  شالع    2 الرا�سي  اقامة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
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كولون  مالس ل  إيريك  الس د 
ف ال   2 النج ل  برج  اقامة  عنوافه)ا( 
 42222 مراكش  جنوبي  النخ ل  ر6 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية ب راكش بتاليخ - تحت لقم 
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SIEMRE NEGOCIOS
 DIOURI ETG   N 7 ر ,

 RESIDENCE IBN BATOUTA
 ANGLE IBN BATOUTA ET
 ABDELKRIM ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SIEMPRE NEGOCIOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  7 

زفقة ابن بطوطة ، زاوية زفقة ابن 
بطوطة و عبد الكريم الديولي ، 
الطابق االول الرقم ر2 - 22222 

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر998 5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SIEMPRE NEGOCIOS
غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 
الدلاجات  وتوزيع  وتصدير  واستي2اد 
والس الات  النالية  والدلاجات 
الجديدة واملستع لة وقطع غ الها..

:  7 زفقة  عنوان املقر االجت اعي 
ابن بطوطة ، زاوية زفقة ابن بطوطة و 
عبد الكريم الديولي ، الطابق االول 
الدالالب ضاء   22222  - ر2  الرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اح وني عبد الخالق : 522 
بق  ة 22  دلهم.

الس د اح وني عالء الدين : 522 
بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  اح وني  الس د 
عنوافه)ا( حي الهناء زفقة 26 لقم 6ر 

22522 الب ضاء املغرب.
الدين  عالء  اح وني  الس د 
عنوافه)ا( حي الهناء زفقة 26 لقم 6ر 

22522 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخالق  عبد  اح وني  الس د 
عنوافه)ا( حي الهناء زفقة 26 لقم 6ر 

22522 الب ضاء املغرب
الدين  عالء  اح وني  الس د 
عنوافه)ا( حي الهناء زفقة 26 لقم 6ر 

22522 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797742.
 2  I

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°  
 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

COMAPEX
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ض عة 

توالل 2 الطريق الس ال مكناس غرب 
توالل مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.422 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 52.222 لأس الها  مبلغ   COMAPEX
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الس ال  الطريق   2 توالل  ض عة 
مكناس غرب توالل مكناس - 52222 
عدم   : ل  فت جة  املغرب  مكناس 

تشغ ل الشركة .
ض عة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
توالل 2 الطريق الس ال مكناس غرب 
مكناس   52222  - مكناس  توالل 

املغرب.
و عين:

الس د)ة( مهدي ملحي و عنوافه)ا( 
الس ال  الطريق   2 توالل  ض عة 
 52222 مكناس  توالل  مكناس غرب 
مكناس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
ض عة   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
توالل 2 الطريق الس ال مكناس غرب 

توالل مكناس
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم ر5ر.
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ائت اف ة ياقوت
22 الطابق السفلي ع الة لقم ر2 

اشراق سكن تامنصولت ، 22ر42، 
مراكش املغرب

 TRAVAUX(SARGHINNI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي البافكة 
لقم 652 - 222ر4 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر48

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX SARGHINNI

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعددة للبناء ..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

قلعة  222ر4   -  652 لقم  البافكة 

السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : سع د  امزي  الشركة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سع د  امزي  الس د 

قلعة  222ر4   652 لقم  البافكة  حي 

السراغنة 222ر4.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سع د  امزي  الس د 

قلعة  222ر4   652 لقم  البافكة  حي 

السراغنة 222ر4

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 2  

أكتوار  222 تحت لقم  457/222.

I ر2 

 STRUCTURAL MODELING

ETUDES

25 شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب لقم 8 ، 

22222، الدا الب ضاء املغرب

 STRUCTURAL MODELING

 ETUDES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 

شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 28 - 22222 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52277

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 STRUCTURAL MODELING

.ETUDES

-هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدف ة.

عنوان املقر االجت اعي : 25 شالع 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق 

الدالالب ضاء   22222  -  28 7املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : الساخي  الحسن  موالي  الس د 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة

الس د اسامة قدوش : 522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الساخي  الحسن  موالي  الس د 

عنوافه)ا( االمافة ع الة ب أوه ر لقم 

الدال   22222 الغالم  اهل   2  رر ط 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الساخي  الحسن  موالي  الس د 

عنوافه)ا( االمافة ع الة ب أوه ر لقم 

الدال   22222 الغالم  اهل   2  رر ط 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
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YATEK AUDIT & CONSEIL
SARL AU

 IMMEUBLE  24 N° ر
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LMC DIGITAL
CONSULTING

 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مساكنة 
في 55 ش مح د الخامس ع الة 

جكال شقة رر ج ليز 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 24549
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2ر شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الخامس  مح د  55 ش  في  »مساكنة 
 42222 رر ج ليز  ع الة جكال شقة 
طابق   8 ا  »لقم  إلى  املغرب«  مراكش 
اللة  اقامة   8 لقم  ع الة  االول 
شريفة طريق امزميز 42222 مراكش 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 2297 .
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MOTO PICKUP AFRICA
25 شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب لقم 8 ، 
22222، الدا الب ضاء املغرب

 MOTO PICKUP AFRICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 
شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 28 - 22ر22 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52277 

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MOTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. PICKUP AFRICA

-فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متفق  بح ولة  بالس الات  البضائع 
ً
عليها تساوي أو تزيد عن 5  طنا

النقل بين املدن

شركة التوص ل

-تجالة

-شركة التوص ل و السباق.

عنوان املقر االجت اعي : 25 شالع 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق 

الدالالب ضاء  22ر22   -  28 7املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة اس اء فراح : 522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 : الساخي  الحسن  موالي  الس د 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فراح  اس اء  الس دة 

اقامة البدل ع الة  2 شقة 28 م س 

الدال   22222 ال24فو�سي  س دي    5

الب ضاء املغرب.

الساخي  الحسن  موالي  الس د 
عنوافه)ا( االمافة ع الة ب اوه ر لقم 

الدال   22222 الغالم  اهل   2  رر ط 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فراح  اس اء  الس دة 

اقامة البدل ع الة  2 شقة 28 م س 

الدال   22222 ال24فو�سي  س دي    5

الب ضاء املغرب.

ع الة  2  البدل  اقامة  الس د 

ال24فو�سي  5  س دي  28 م س  شقة 
عنوافه)ا( االمافة ع الة ب اوه ر لقم 

الدال   22222 الغالم  اهل   2  رر ط 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
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 24ة الشرق
49 شالع البكاي لهب ل اقامة لياض 

املدينة شقة لقم ر بركان 49 شالع 

البكاي لهب ل اقامة لياض املدينة 

شقة لقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب

 ORIENTAL MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 28 طريق 

وجدة حي الد لة بركان - 22رر6 

بركان املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر669.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 

 ORIENTAL MANAGEMENT حل 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

حي  وجدة  طريق   28 اإلجت اعي 

الد لة بركان - 22رر6 بركان املغرب 

على  الشركة  توفر  للعدم  فت جة 

االمكاف ات املال ة الك ال النشاط.

و عين:
الس د)ة( ليان شالحي و عنوافه)ا( 

بركان  السعدية  تريفة    تجزئة 

)ة(  ك صفي  املغرب  بركان  22رر6 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ    أكتوار  222 وفي 28 طريق 

22رر6   - بركان  الد لة  حي  وجدة 

بركان املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب24كان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/رر6.

 27 I

 24ة الشرق

49 شالع البكاي لهب ل اقامة لياض 

املدينة شقة لقم ر بركان 49 شالع 

البكاي لهب ل اقامة لياض املدينة 

شقة لقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب

 JANNALYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

تريفة   تجزئة لقم 54 السعدية 

بركان - 22رر6 بركان املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر557.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في    أكتوار  222 تقرل حل 

مسؤول ة  ذات  شركة   JANNALYA

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

تريفة    تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 

 - بركان  السعدية   54 لقم  تجزئة 

للعدم  فت جة  املغرب  بركان  22رر6 

املال ة  االمكاف ات  على  الشركة  توفر 

الك ال النشاط.

و عين:
الس د)ة( ليان شالحي و عنوافه)ا( 

بركان  السعدية  تريفة    تجزئة 

)ة(  ك صفي  املغرب  بركان  22رر6 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  أكتوار  222  بتاليخ    

السعدية   54 لقم  تجزئة  تريفة   

بركان - 22رر6 بركان املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب24كان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  4/222ر6.

 28 I

ائت اف ة ماهر
  ع الة العبا�سي شالع عالل بن 
عبد هللا ، 26252، ابن أح د 

املغرب
 STE CARRIERES AIT

 LAMINES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجت اعي
 LAAGABA CR LAHLAF MZAB -
.26252 BEN AHMED MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

 ر2.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    6 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 ABDESSLAM )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   SABRI  .422
أصل 422.  حصة لفائدة الس د )ة( 
أكتوار    6 بتاليخ   AHMED SABRI

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
24 فوف24  االبتدائ ة ب4ن اح د بتاليخ 

 222 تحت لقم 52.
 29 I

إئت اف ة الواحة
2 زفقة الحرية ، 52222، الرش دية 

املغرب
 BTP MRANI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : مرآب 
منزل لقم ر 4 تجزئة بوتالمين - 

52222 الرش دية املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر99ر .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   BTP MRANI
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي مرآب منزل لقم ر 4 
الرش دية   52222  - بوتالمين  تجزئة 

املغرب فت جة النعدام الت ويل.

و عين:
و  علوي  امراني  ادليس  الس د)ة( 
بوتالمين  تجزئة  ر 4  لقم  عنوافه)ا( 
ك صفي  املغرب  الرش دية   52222

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
مرآب  وفي  شتن24  222   22 بتاليخ 
 52222  - بوتالمين  تجزئة  ر 4 

الرش دية املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 475.

I 2ر 

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 CONCEPTCHIRINGUITO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: محل 

لقم 4 قطعة 9 تجزئة النخ ل شالع 
عالل بن عبد هللا فاس - 2222ر 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.665 7

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  يوف و  222  في  2  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي  األول:  لقم  قرال 

مايلي: توس ع نشاط الشركة
قرال لقم التاني : الذي ينص على 

مايلي: تفويت أسهم الشركة
قرال لقم الثالت: الذي ينص على 

مايلي: تغ ي2 الشكل القافوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
على  ينص  الذي  األول:  لقم  بند 
: شراء  الشركة  نشاط  توس ع  مايلي: 
لالستخدام  ارالت  وتأجي2  وا ع 

الس احي - استي2اد و تصدير.

على  ينص  الذي   : التاني  لقم  بند 

مايلي: تفويت أسهم الشركة : تفويت 

من  522 حصة  كريم  اقصبي  الس د 

الس دة  لفائدة  بالشركة  أسه ه 

علمي مريم

على  ينص  الذي  الثالت:  لقم  بند 

مايلي: تغ ي2 الشكل القافوني : شركة 

شريك  ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د لشركة ذات مسؤول ة محدودة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يوف و  ر2  بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم  252/222ر.

I  ر 

fidmanar

ر   شالع عبد الكريم الخطابي 

ع الة املهندز لقم د شقة لقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc

 ADG CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق ر الشقة 

4  باب دكالة - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر92  

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ADG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT

غرض الشركة بإيجاز : -مقاولة في 

فجالة األملن وم.
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شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الشقة  ر  الطابق  مسلم تجزئة بوكال 

مراكش   42222  - دكالة  باب    4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : امزيل  الحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  222  : امزيل  الحسن  الس د 

بق  ة 22.222  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  امزيل  الحسن  الس د 

ب بي  س دي  منصول  علي  تن  دوال 

اكادير   87 22 باها  ايت  اشتوكة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  امزيل  الحسن  الس د 

ب بي  س دي  منصول  علي  تن  دوال 

اكادير   87 22 باها  ايت  اشتوكة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ  2  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 2  28 .

I 2ر 

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2ر

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LABOMAG
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

بنكوك س دي ال24فو�سي - 

 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

929ر2 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  مالس  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
تس ي2  مدة  نهاية  على  الشركاء  تأك د 
 JEAN كوكوان  مالي  جان  الس د 
MARIE COQUANT للشركة بتاليخ 

9  مالس  222
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798928.
I رر 

بروفكس
بشالع مح د الخامس اقامة ال24صة 

وجدة ، 62222، وجدة املغرب

 ZOULAL ENERGY THERAPY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القدس 
تجزئة لقم 8 ءاقامة  ضرة الطابق 
4 شقة 2  - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 8 8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZOULAL ENERGY THERAPY
التدليب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
علي الح اة املدلس ة واملهن ة املشولة 

بشان التن  ة الشخص ة. .
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ءاقامة  ضرة   8 تجزئة لقم  القدس 
وجدة   62222  -   2 شقة   4 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22  : اساليلي  سعدية  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة سعدية اساليلي عنوافه)ا( 

ر  د  زفقة  الكرم  تجزئة  برمضان  حي 
لقم 8ر 62222 وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة سعدية اساليلي عنوافه)ا( 

ر  د  زفقة  الكرم  تجزئة  برمضان  حي 
لقم 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

 222 تحت لقم 78رر.

I 4ر 

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 Sté(SUPER(TRAVAUX(ET

 SERVICES DIVERS
 SSTSD

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم52ر، 

سوق الريحان، برج موالي ع ر - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

54547

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Sté  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SUPER TRAVAUX ET SERVICES

.DIVERS *SSTSD

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة و البناء.
عنوان املقر االجت اعي : لقم52ر، 

 - ع ر  موالي  برج  الريحان،  سوق 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د معاد ش خي : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ش خي  معاد  الس د 

 52222 ع  م  ب  مج وعة9،   ، 2 

مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ش خي  معاد  الس د 

 52222 ع  م  ب  مج وعة9،   ، 2 

مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 5 46.

I 5ر 

Ste AQUA SALZARO SARL

حي مح د بن عبدهللا زفقة املح دية 
لقم 24 الس الة، 72222، الس الة 

املغرب

 STE PIOTRAV SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجت اعي

 HAJARI N° 29 ESEMARA 72222

الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2459



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((87(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PIOTRAV SARL AU
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.
 HAY EL  : عنوان املقر االجت اعي 
 HAJARI N° 29 ESEMARA 72222

الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د موالي عبد العزيز بلقا�سي 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د موالي عبد العزيز بلقا�سي 
 72222 27 عنوافه)ا( زفقة وزان لقم 

الس الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د موالي عبد العزيز بلقا�سي 
 72222 27 عنوافه)ا( زفقة وزان لقم 

الس الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بالس الة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  4/222 2.

I 6ر 

Ste AQUA SALZARO SARL
حي مح د بن عبدهللا زفقة املح دية 
لقم 24 الس الة، 72222، الس الة 

املغرب

 STE SIMATRAV SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفتح 
لقم  ر ESEMARA 72222 الس الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2425

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SIMATRAV SARL AU

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : حي الفتح 
لقم  ر ESEMARA 72222 الس الة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

222.  حصة   : بهالي  أيوب  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  بهالي  أيوب  الس د 

 72222 لقم  ر  دال  حرف  الفتح 

الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  بهالي  أيوب  الس د 

 72222 لقم  ر  دال  حرف  الفتح 

الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالس الة بتاليخ  2 أكتوار 

 222 تحت لقم  222/ 8 .

I 7ر 

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

 M.C.N.M PROMO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزاة 

ج زة قطعة ر4 الطابق   طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر46 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. M.C.N.M PROMO SARL
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي .
تجزاة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - طنجة  الطابق    ر4  قطعة  ج زة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ايرير مصطفى : 622 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة    22  : ماهر  ايرير  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة    22  : شهد  ايرير  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 222  : ح دؤش  فولة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مصطفى  ايرير  الس د 
الطابق    ر4  قطعة  ج زة  تجزاة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

الس د ايرير ماهر عنوافه)ا( تجزاة 
طنجة  الطابق    ر4  قطعة  ج زة 

92222 طنجة املغرب.
عنوافه)ا(  شهد  ايرير  الس دة 
الطابق    ر4  قطعة  ج زة  تجزاة 

طنجة 92222 طنجة املغرب .
عنوافه)ا(  ح دؤش  فولة  الس دة 
الطابق    ر4  قطعة  ج زة  تجزاة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مصطفى  ايرير  الس د 
الطابق    ر4  قطعة  ج زة  تجزاة 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247548.

I 8ر 

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

 HJ CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 J وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك
، لقم 82 ، الطابق الثالث ، ديول 
الح ر ، يعقوب املنصول - 22 2  

الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 55725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HJ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT
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غرض الشركة بإيجاز : الدلاسات 
التقن ة متعددة التخصصات

تنس ق الع ل
األشغال العامة أو البناء.

 J بلوك   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ديول   ، الثالث  الطابق   ،  82 لقم   ،
  2 22  - املنصول  يعقوب   ، الح ر 

الرااط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : هاجر  جرافي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هاجر  جرافي  الس دة 
4ر  الع الة  النع م  السكني  املج ع 
لقم 6  تابريكت 222   سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  هاجر  جرافي  الس دة 
4ر  الع الة  النع م  السكني  املج ع 
لقم 6  تابريكت 222   سال املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 96 2 .
I 9ر 

FADIFISC
شالع املقاومة لقم 2 الطابق االول 
ع الة امزيل و الزلكدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°22  ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 DOESAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
4 ع الة GH27A  46 السعادة 

2 الحي املح دي ا - 82222 اكادير 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر62 ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوح د DOESAL مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
ع الة   4 لقم  اإلجت اعي شقة  مقرها 
الحي   2 السعادة   GH27A   46
املغرب  اكادير   82222  - ا  املح دي 
تصف ة  و  املسبق  الفسخ   : ل  فت جة 

الشركة.
شقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
GH27A  46 السعادة  4 ع الة  لقم 
اكادير   82222  - املح دي  الحي   2

املغرب.
و عين:

و  ضنج  مصطفى  الس د)ة( 
 FAGELSTRAAT  252 عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  هولندا  امست2دام   76

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  باكادير  التجالية 

 222 تحت لقم 22 27 .
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
لقم 4ر2، شالع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222،  ريبكة 
املغرب

 MAJAZIR OUARDIGHA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكازة، 
دوال اوالد سعد والد عبدون  ريبكة 

- 25222  ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 4ر7
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  ماي  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAJAZIR OUARDIGHA
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحوم وحفظها
تحضي2 منتجات اللحوم

مسلخ.
مكازة،   : االجت اعي  املقر  عنوان 
دوال اوالد سعد والد عبدون  ريبكة 

- 25222  ريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522 الس د طلباوي عبد العزيز : 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522  : ف وفد  ولديغة  الشركة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  طلباوي  الس د 
عنوافه)ا( دوال اوالد سعد والد عبدون 

 ريبكة 25222  ريبكة املغرب.
عنوافه)ا(  ف وفد  ولديغة  الشركة 
 25222 ياس  نة    أ،   69 لقم 

 ريبكة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز  عبد  طلباوي  الس د 
عنوافه)ا( دوال اوالد سعد والد عبدون 

 ريبكة 25222  ريبكة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاليخ  بخريبكة  االبتدائ ة 

لقم  ر5.

 4  I

 LA CHOUQUETTE
BOUSKOURA GOLF CITY

شركة محدودة املسؤول ة
 ذات الشريك الوح د

لأس الها 100.000،00 دلهم
املقر اإلجت اعي ،  2 املركز التجالي 
بريست ج ا بوسكولة بالدال الب ضاء.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

الب ضاء  بالدال  املؤلخ  للشركة 

فقد  شتن24  222    5 بتاليخ 

الشركة  لأس ال  في  الزيادة  قرل 

دلهم   1.400.000،00 قدله  ب ا 

إلى  دلهم   100.000،00 من  لرفعه 

1.500.000،00 دلهم.

تح ين القافون األسا�سي للشركة

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   2-

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

شتن24  222   29 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 2 7946
قصد النشر و االعالن
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HIDSI FRERES(ش8كة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تصف ة و حل الشركة

لقم التق  د في السجل 

التجالي:  95ر4

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركاء  قرل   222 /27/27 بتاليخ 

شركة   HIDSI FRERES شركة 

لأس الها  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

حي  االجت اعي  مقرها  دلهم    2.222

الدكالي  بوشع ب  شالع   2 االدليس ة 

لقم 597-595 الدال الب ضاء ما يلي

- تصف ة وحل الشركة.

حد�سي  هشام  الس د  تع ين   -

لقم  الوطن ة  لبطاقة  الحامل 

افدلس  ب  القاطن  و   BK  726 

الب ضاء  الدال  2ر  لقم    6 زفقة   4

ك صفي للشركة.

ب قر  التصف ة  مقر  تحديد   -

عنوان الشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت  بتاليخ  22/29/222  الب ضاء 

لقم 4 2ر79.

I ر4 
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
لقم 4ر2، شالع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222،  ريبكة 
املغرب

 OUARDIGHA VIANDES
 SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 69 
أ، ياس  نة   الشطر   - 25222 

 ريبكة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 729

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  يول وز  222   28 في  املؤلخ 
ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
دلهم«   27.282.222« قدله 
إلى  دلهم«   5.222.222« من  أي 
 : طريق  عن  دلهم«  «2.282.222ر 

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 غشت  االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 

 222 تحت لقم 676.
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FIDUCIAIRE
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 MAISON N
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 N° 292 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 MAGASIN RDC LOT MARJAN 2

- 52222 MEKNES MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر ر5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAISON N
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
 N° 292 : عنوان املقر االجت اعي
 MAGASIN RDC LOT MARJAN 2

.- 52222 MEKNES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة هرو نع  ة : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 5 عنوافه)ا(  نع  ة  هرو  الس دة 
 22 الرقم  الطابق    جهي2  ابن  زفقة 
جهي2  ابن  زفقة   5  22222 بولكون 

الطابق   الرقم 22 بولكون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 5 عنوافه)ا(  نع  ة  هرو  الس دة 
 22 الرقم  الطابق    جهي2  ابن  زفقة 
جهي2  ابن  زفقة   5  22222 بولكون 

الطابق   الرقم 22 بولكون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم ر4 2.
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األستاذ مح د بن عبد الجل ل
ر  شالع جوالن لقم 6  و 7  
الطابق الثالث ، 2222ر، فاس 

املغرب

 CAFES LATASSE  S.A.R.L 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 زفقة 
الحس  ة األطلس - 2272ر فاس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
  ر45.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :

مراني  الحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  62ر.9  علوي 

أصل 62ر.9 حصة لفائدة الس د )ة( 

يوسف مراني علوي بتاليخ    أكتوار 

.222 

مراني  اح د  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  22ر.4  علوي 

أصل 22ر.4 حصة لفائدة الس د )ة( 

فوف24   27 بتاليخ  علوي  مراني  يوسف 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 4829.
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األستاذ مح د بن عبد الجل ل

ر  شالع جوالن لقم 6  و 7  

الطابق الثالث ، 2222ر، فاس 

املغرب

 ASYM IMMOBILIER S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي:  ر زفقة 

القطال - 2252ر فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

5755ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة:

حصص  صدقة  لقم  قرال 

مايلي:  على  ينص  الذي  اجت اع ة: 

الصنهاجي  مالية  الس دة  تصدقت 

 (5( اإلجت اع ة  الحصص  ب ج وع 

علمي  مريم  االنسة  أحفاذها  لفائدة 

كرفطي و الس د عبد الرح ان علمي 

كرفطي و الس د يوسف علمي كرفطي

الذي  مسي2:  استقالة  لقم  قرال 

الس د  استقالة  مايلي:  على  ينص 

تسيي  من  كرفطي  علمي  مح د 

الشركة.

جديدة:  مسي2ة  تع ين  لقم  قرال 
الذي ينص على مايلي: تع ين االنسة 

مريم علمي كرفطي ك سي2ة جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
علمي  الرح ان  عبد  الس د  ي تلك 
الس د  ي تلك  و  ررر حصة  كرفطي 
حصة  ررر  كرفطي  علمي   يوسف 
كرفطي  علمي  مريم  االنسة  ت تلك  و 

4رر
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 2 48.
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M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°2ر 

، 14000، KENITRA MAROC
 R.Z GOLDEN TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ر شالع 
مالتي2 عبد السالم بن مح د فال 
فلولي اقامة لياض الزيتون مكتب 
لقم 2 - 4222  القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر6289

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 R.Z  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN TRANS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل االشخاص لحساب الغي2.
عنوان املقر االجت اعي :  ر شالع 
فال  مح د  بن  السالم  عبد  مالتي2 
مكتب  الزيتون  لياض  اقامة  فلولي 

لقم 2 - 4222  القن طرة املغرب.



((875 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : لش د  الزالل  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لش د  الزالل  الس د 
 92222   7 لقم   9 زتقة   5 م24وكة 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ياسين  الزالل  الس د 
  4 لقم   75 زفقة  املختال  الحاج  حي 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 88729.
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AUDINA
 Bd Zerktouni ، 22360، ,55

Casablanca Maroc

 INSTIN
»شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 97  شالع 
املقاومة -، 22222 الدالالب ضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5 9797
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    2
بامل يزات  املساه ة  لشركة  األسا�سي 

التال ة:
شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INSTIN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوم ات.
  97  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع املقاومة - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

22.222ر  الشركة  لأس ال  ويبلغ 

دلهم،

مقسم كالتالي:

 5.996  : ح  دة  بل ل ح  الس دة 

حصة بق  ة 52 دلهم للحصة .

حصة     : يوسف  فاضل  الس د 

بق  ة 52 دلهم للحصة .

حصة     : لجاء  فاجم  الس دة 

بق  ة 52 دلهم للحصة .

الس دة املرفي�سي سك نة :   حصة 

بق  ة 52 دلهم للحصة .

:   حصة  املهدي  محبوب  الس د 

بق  ة 52 دلهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة:

الس دة بل ل ح ح  دة بصفته)ا( 

عنوافه)ا(  آالدآلة  مجلس  لءيس 

الدالالب ضاء   22222 كال فولف ا 

املغرب

بصفته)ا(  يوسف  فاضل  الس د 

الشق  عين  عنوافه)ا(  متصرف 

22222 الدالالب ضاء املغرب

بصفته)ا(  لجاء  فاجم  الس دة 

مومن  س دي  عنوافه)ا(  متصرف 

22222 الدالالب ضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا( عبداملج د  نعومي  الس د 

بصفته  بي2 محاسب عنوافه)ا( شالع 

الدالالب ضاء   22222 الزلقطوني 

املغرب

األسا�سي  النظام  مقتض ات 

توزيع  و  االحت اطي  بتكوين  املتعلقة 

األلااح :

%5 احت اط.

املنصوص  الخاصة  اإلمت ازات 

عليها لكل شخص :

ال امت ازات.
بقبول  متعلقة  مقتض ات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتع ين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  ر64ر.
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AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 5 ر

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 COOL SKY MAROC
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ر2 شالع 
ابن مني2 طابق تحت ال�سي - 2رر22 

.MAROC الدال الب ضاء
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.488625

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  27 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي   :/ - لقم  قرال 
الس د  حصص  ج  ع  ب ع   - مايلي: 
جون لويس م و م ي لواافت املت ثلة 
من  استقالته  بعد  حصة   522 في 
املشالكة في التس ي2 إلى الس د كومبود 
باعتباله  لواي2  كلود  جان  س بست ان 

أصبح شريكا ومسي2ا وح د ا
على  ينص  الذي   :/2- لقم  قرال 
القافوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
محدودة  شركة  من  للشركة: 
محدودة  شركة  إلى  املسؤول ة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
على  ينص  الذي   :/ - لقم  بند 
األسا�سي  النظام  تجديد  مايلي: 

للشركة
على  ينص  الذي   :/2- لقم  بند 

مايلي: الحق في التس ي2
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 26 799.
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SOPHORA CONSULTING
SARL AU 

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC

 MEKNES AZZAYTOUNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 
القروية ايت والل س دي عبد القادل 
بولكرينات - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

 ر454.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222    6 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
الغزاوي 2.522 حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة  حصة   5.222 أصل 
6  غشت  بتاليخ  الغزاوي مح د  )ة( 

.222 
الغزاوي  هناء  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
)ة(  الس د  لفائدة  حصة    .222
فاط ة طالق بتاليخ 6  غشت  222.
الغزاوي  هناء  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
222.  حصة لفائدة الس د )ة( فادية 

الثلث بتاليخ 6  غشت  222.
الغزاوي  امين  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة  حصة    .222
فاط ة طالق بتاليخ 6  غشت  222.
تفويت الس د )ة( مح د الغزاوي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة  حصة    .222
فاط ة طالق بتاليخ 6  غشت  222.
)ة(  ديجة  الس د  تفويت 
الغزاوي 222.  حصة اجت اع ة من 
أصل 222.  حصة لفائدة الس د )ة( 
فادية الثلث بتاليخ 6  غشت  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4752.

 5  I
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 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
 MEKNES AZZAYTOUNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 
القروية ايت والل س دي عبد القادل 
بولكرينات - 52222 مكناس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 ر454.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  6  غشت  222  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الغزاوي عبد الرح م ك سي2 وح د
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4752.
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ANEXIS CONSEIL
2  زفقة ص24ي بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدال الب ضاء، 
Casablanca ،22  2 املغرب

GREEN AG
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 , زفقة 
ص24ي بوج عة الطابق األول شقة 

لقم 6 - 2  22 الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52  9 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أبريل  222    4
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN AG

التحول   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

الصناع ة  الع ل ات  طريق  عن 

لج  ع املواد الخام الزلاع ة ؛

ج  ع  وإدالة  وتص  م  ملك ة   -

املصانع.

- التجالة في ج  ع املواد الخام أو 

شبه  املنتجات  أو  النهائ ة  املنتجات 

بشكل  بنشاطها  املرتبطة  املصنعة 

مباشر أو غي2 مباشر..

عنوان املقر االجت اعي : 2 , زفقة 

شقة  األول  الطابق  بوج عة  ص24ي 

لقم 6 - 2  22 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

622 حصة   : الس د ياسين طراقي 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د ادليس طراقي : 22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  طراقي  ياسين  الس د 

 maison lffitte 78600 maison

lffitte فرنسا.

 8 عنوافه)ا(  طراقي  ادليس  الس د 

زفقة ل كسوس 222ر2 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  طراقي  ياسين  الس د 

 maison lffitte 78600 maison

lffitte فرنسا

 8 عنوافه)ا(  طراقي  ادليس  الس د 

زفقة ل كسوس 222ر2 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ماي  222 تحت لقم 6628 7.
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 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC

 MEKNES AZZAYTOUNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي الج اعة 
القروية ايت والل س دي عبد القادل 
بولكرينات - 52222 مكناس املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 ر454.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222    6 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بج  ع  الغدائ ة  الصناعات   -

أشكالها.
األلا�سي  ج  ع  شراء  و  ب ع   -

الفالح ة.
األلا�سي  استغالل  و  استصالح   -

الفالح ة.
- االستحواذ على مشالكة مباشرة 
أو غي2 مباشرة في ج  ع الع ل ات أو 

الشركات
- ب ع، شراء و تبادل ج  ع الق م 

املنقولة.
- شراء كراء، تدبي2، تطوير و ب ع 
ج  ع العقالات املبن ة و الغي2 مبن ة.
الع ل ات  ج  ع  عام،  بشكل   -
املرتبطة بشكل مباشر او غي2 مباشر 

بنشاط الشركة. .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم 4752.
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FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

Angle Rue Loubnane et ,6ر 
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

 ETAVEG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 82 شالع 
زفقة مع ولة وشالع مح د الخامس 
شقة لقم  ر املد ل ا الطابق ر - 

4222  القن طرة املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.546  

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تع ين  تم  يول وز  222   27 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

بل ق ص ة ه ثم ك سي2 وح د
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

شتن24  222 تحت لقم   47.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

ت ودة)شاطو)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 
شالع عبد هللا كنون و زفقة أبي 
جرير الط24ي تسن م بالزا إقامة أ 

األول مكتب لقم   - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

 ررر9.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:



((877 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 2   96.222,22 الشركة:  لأس ال 
حصة   2  962 من  مكون  دلهم 
دلهم    22  .22 بق  ة  اجت اع ة 
مح د  يلي:  ك ا  موزعة  للحصة 
اجت اع ة  حصة  552ر2  بشي2  ابن 
على  حصص  ر  أصل  من  ر/ 8  و 
الش اع - مصطفى ابن بشي2  55ر2 
أصل  من  ر/ 8  و  اجت اع ة  حصة 
الدين  فول   - الش اع  على  ر حصص 
اجت اع ة  حصة  بشي2  785  ابن 
على  حصص  ر  أصل  من   8 / 2 و 
بشي2  785  ابن  حسام   - الش اع 
حصة اجت اع ة و 2 / 8 من أصل ر 
حصص على الش اع - عالء ابن بشي2 
7852 حصة اجت اع ة و 2 / 8 من 
أصل ر حصص على الش اع - حل  ة 
اجت اع ة  حصة     775 بشي2  ابن 
على  حصص  ر  أصل  من   8 / 5 و 
   775 بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 
5 / 8 من أصل  حصة اجت اع ة و 
ابن  نع  ة   - الش اع  على  ر حصص 
و  اجت اع ة  حصة     775 بشي2 
على  حصص  ر  أصل  من   8 / 5
حصة   74 85 هوم  أمافة   - الش اع 
  5896 هولدينغ  إأش   - اجت اع ة 
هولدينغ  إكس ل   - اجت اع ة  حصة 

5896  حصة اجت اع ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247565.
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CREASTE MAROC
 IMM    RUE HADJ OMAR RIFFI
 N°6 رEME ETAGE CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

 PHARMACIE BEN
 MAAROUF

شركة ذات مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الع ون 
شالع ايت بفل ان فداء لقم  4ر 
طابق 2 - 22252 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 4449

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  غشت  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE BEN MAAROUF

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PHARMACIE

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  فداء  بفل ان  ايت  شالع  الع ون 

 4ر طابق 2 - 22252 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : بن عروف  ش  اء  الس دة 

222.  حصة بق  ة 22.222  دلهم 

للحصة األس اء الشخص ة والعائل ة 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن عروف  ش  اء  الس دة 

5ر  لقم  باس  نة  تجزءة  عنوافه)ا( 

عين مزوال 22252 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بن عروف  ش  اء  الس دة 

5ر  لقم  باس  نة  تجزءة  عنوافه)ا( 

عين مزوال 22252 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  ر  الب ضاء  بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم -.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

ببن)بشي2)هولدينغ
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 

شالع عبد هللا كنون و زفقة أبي جرير 
الط24ي تسن م بالزا إقامة أ مكتب 

لقم   - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
5ر256 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 222 22
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2-
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
5.522.222,22ر  الشركة:  لأس ال 
دلهم مكون من 222 222 22 حصة 
اجت اع ة بق  ة 62.  دلهم للحصة 
بشي2  ابن  مح د  يلي:  ك ا  موزعة 
ر/27  ر87 287 حصة اجت اع ة و 
الش اع  على  حصص  ر  أصل  من 
ر87 287  بشي2  ابن  مصطفى   -
حصة اجت اع ة و ر/27 من أصل ر 
حصص على الش اع - فول الدين ابن 
اجت اع ة  حصة  6ر6526   بشي2 
على  حصص  ر  أصل  من  و  /27 
الش اع - حسام ابن بشي2 6ر6526  
أصل  من  و  /27  اجت اع ة  حصة 
ابن  عالء   - الش اع  على  حصص  ر 
اجت اع ة  حصة  6ر6526   بشي2 

على  حصص  ر  أصل  من  و  /27 

الش اع - حل  ة ابن بشي2 6ر59ر4  

أصل  من   27/6 و  اجت اع ة  حصة 

ابن  فزهة   - الش اع  على  حصص  ر 

اجت اع ة  حصة  6ر59ر4   بشي2 

على  حصص  ر  أصل  من   27/6 و 

الش اع - نع  ة ابن بشي2 6ر59ر4  

أصل  من   27/6 و  اجت اع ة  حصة 

-  ديجة  الش اع  على  حصص  ر 

 - اجت اع ة  حصة   489285 شرودة 

6727252 حصة  إففستولاما  شركة 

اجت اع ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 69 247.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

كوماليسبا
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة اللة 

فاط ة الزهراء العزيزية ) وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر88 2.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 22 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 

و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 

يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-

مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 

بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2.



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((878

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم 

اجت اع ة  حصة    22 من  مكون 

للحصة  دلهم     222,22 بق  ة 

 52 البعي  امح د  يلي:  ك ا  موزعة 

بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة  حصة 

  62/ 5 و  اجت اع ة  حصة  2ر 

الش اع  على  حصص   6 أصل  من 

حصة   5 بشي2  ابن  مصطفى   -

 6 أصل  من    62/ 5 و  اجت اع ة 

حصص على الش اع - فول الدين ابن 

ر62/2   و  بشي2   حصة اجت اع ة 

 - الش اع  على  حصص   6 أصل  من 

ابن بشي2   حصة اجت اع ة  حسام 

6 حصص على  ر62/2  من أصل  و 

حصة  بشي2    ابن  عالء   - الش اع 

 6 أصل  من  ر62/2   و  اجت اع ة 

ابن  حل  ة   - الش اع  على  حصص 

و  62/2   2 حصة اجت اع ة  بشي2 

 - الش اع  على  حصص   6 أصل  من 

اجت اع ة  حصة   2 بشي2  ابن  فزهة 

6 حصص على  و  62/2  من أصل 

حصة   2 بشي2  ابن  نع  ة   - الش اع 

 6 أصل  من  و  62/2   اجت اع ة 

حصص على الش اع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم  رر247.
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ائت اف ة ياقوت

22 الطابق السفلي ع الة لقم ر2 

اشراق سكن تامنصولت ، 22ر42، 

مراكش املغرب

 LA SERRE POULAILLER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حدائق 

ال اس ين املج وعة 22 مد ل 8 

الشقة 5  تامنصولت - 22ر42 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9585

في  2  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERRE POULAILLER

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح  واشغال  للبناء  متعددة 

وترم م املباني..

حدائق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 8 مد ل   22 املج وعة  ال اس ين 

22ر42   - تامنصولت    5 الشقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : مح د  قراوع  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  قراوع  الس د 

بولعجول  ابراه م  س دي  الع ايدة 

222   سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لش دة  بحرير  الس دة 

الشطر 2 حرف م لقم رر تامنصولت 

22ر42 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ  2  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 28659 .
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soreno consulting
ر  زفقة الجز ولي البلدية ، 22722، 

الب ضاء املغرب

IRRIS-SOLUTIONS 
 HIGH-TEC(MAROC 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر إقامة 
القدس 2 س دي ال24فو�سي - 22622 

الدال الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر7ر ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
24 شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
س دي   2 القدس  إقامة  »9ر  من 
الب ضاء  الدال   22622  - ال24فو�سي 
الطابق     9 »مكتب  إلى  املغرب« 
مل ل  ت ط  طريق  و   9 و  ط  تقاطع 
الب ضاء  الدال   29642  - مديوفة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8 ر798.

 6  I

 24ة الشرق
49 شالع البكاي لهب ل اقامة لياض 
املدينة شقة لقم ر بركان 49 شالع 
البكاي لهب ل اقامة لياض املدينة 
شقة لقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب

 BOUHRIA CAR
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 2  طريق 
السعدية حي الد لة بركان - - بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
. 965

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
تغ ي2تس  ة الشركة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بوهرية  الس د  جديد  مسي2  تع ين 
الحال ة  املسي2ة  واستقالة  جواد 

الس دة عيساوي اس اء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2تس  ة الشركة
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بوهرية  الس د  جديد  مسي2  تع ين 
الحال ة  املسي2ة  واستقالة  جواد 

الس دة عيساوي اس اء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب24كان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  6/222ر6.
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somadik
 hay el massira rue  8 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 NAFS EL BILAD TRADING
 COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
ت فلت لقم 42 حي الوحدة  2 - 

72222 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8565ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 NAFS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
.EL BILAD TRADING COMPANY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 DISTRIBUTION DES PRODUITS

.ALIMENTAIRE
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زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الوحدة  2  حي   42 لقم  ت فلت 

72222 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : البالد  ففس  مح د  الس د 

بق  ة 22  دلهم.
الس د عبد هللا ففس البالد : 522 

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البالد  ففس  مح د  الس د 
  22 عنوافه)ا( زفقة جبل طالق لقم 
الع ون   72222 الوحدة  2  حي 

املغرب.
البالد  ففس  هللا  عبد  الس د 
  42 عنوافه)ا( زفقة جبل طالق لقم 
الع ون   72222 الوحدة  2  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
البالد  ففس  هللا  عبد  الس د 
  42 عنوافه)ا( زفقة جبل طالق لقم 
الع ون   72222 الوحدة  2  حي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  27ر.

I ر6 

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بل  اف ة)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية ) وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
. 7597

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 

و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 

يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-

مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 

بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم 

اجت اع ة  حصة    222 من  مكون 

22.22  دلهم للحصة موزعة  بق  ة 

حصة   522 البعي  امح د  يلي:  ك ا 

25ر  بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 

حصة اجت اع ة و 5 /5ر  من أصل 

5 حصص على الش اع - مصطفى ابن 

بشي2 55 حصة اجت اع ة و 5 /5ر  
من أصل 5 حصص على الش اع - فول 

الدين ابن بشي2 8  حصة اجت اع ة 

5 حصص على  4 /5ر  من أصل  و 

الش اع - حسام ابن بشي2 8  حصة 

 5 أصل  من  4 /5ر   و  اجت اع ة 

حصص على الش اع - عالء ابن بشي2 

من  4 /5ر   و  اجت اع ة  8  حصة 

أصل 5 حصص على الش اع - حل  ة 

و  اجت اع ة  حصة   27 بشي2  ابن 

على  حصص   5 أصل  من   5/2ر  

حصة   27 بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 

 5 أصل  من  و  5/2ر   اجت اع ة 

ابن  نع  ة   - الش اع  على  حصص 

بشي2 27 حصة اجت اع ة و  5/2ر  

من أصل 5 حصص على الش اع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247272.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

إسباس)م د
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.22779

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم 
اجت اع ة  حصة     222 من  مكون 
22.22  دلهم للحصة موزعة  بق  ة 
حصة   422 البعي  امح د  يلي:  ك ا 
66ر  بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
حصة اجت اع ة و 27/6 من أصل ر 
ابن  - مصطفى  الش اع  حصص على 
 27/6 و  اجت اع ة  حصة   66 بشي2 
من أصل ر حصص على الش اع - فول 
الدين ابن بشي2 22 حصة اجت اع ة 
على  حصص  ر  أصل  من   27/2 و 
 22 بشي2  ابن  حسام   - الش اع 
أصل  من   27/2 و  اجت اع ة  حصة 
ابن  عالء   - الش اع  على  حصص  ر 
 27/2 و  اجت اع ة  حصة   22 بشي2 
 - الش اع  على  حصص  ر  أصل  من 

حل  ة ابن بشي2 رر حصة اجت اع ة 

على  حصص  ر  أصل  من  ر/27  و 

حصة  رر  بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 

ر  أصل  من  ر/27  و  اجت اع ة 

ابن  نع  ة   - الش اع  على  حصص 

ر/27  و  اجت اع ة  حصة  رر  بشي2 

من أصل ر حصص على الش اع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم ر24727.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

إبالم د)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 

اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.24445

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 

و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 

يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-

مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-

فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 

بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((882

  22.222,22 الشركة:  لأس ال 
حصة     222 من  مكون  دلهم 
دلهم    22.22 بق  ة  اجت اع ة 

للحصة موزعة ك ا يلي: 
حصة   422 البعي  امح د 
66ر  بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
حصة اجت اع ة و 27/6 من أصل ر 
ابن  - مصطفى  الش اع  حصص على 
 27/6 و  اجت اع ة  حصة   66 بشي2 
من أصل ر حصص على الش اع - فول 
الدين ابن بشي2 22 حصة اجت اع ة 
على  حصص  ر  أصل  من   27/2 و 
 22 بشي2  ابن  حسام   - الش اع 
أصل  من   27/2 و  اجت اع ة  حصة 
ابن  عالء   - الش اع  على  حصص  ر 
 27/2 و  اجت اع ة  حصة   22 بشي2 
 - الش اع  على  حصص  ر  أصل  من 
حل  ة ابن بشي2 رر حصة اجت اع ة 
على  حصص  ر  أصل  من  ر/27  و 
حصة  رر  بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 
ر  أصل  من  ر/27  و  اجت اع ة 
ابن  نع  ة   - الش اع  على  حصص 
ر/27  و  اجت اع ة  حصة  رر  بشي2 

من أصل ر حصص على الش اع
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247227.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

فوغا-ب8و
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر2629.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

محل  جدد  شركاء  إحالل  مايلي: 

ابن  السالم  عبد  املتوفى  الشريك 

مح د  بالس د  األمر  ويتعلق  بشي2، 

ابن بشي2-مصطفى ابن بشي2-حل  ة 

ابن بشي2-فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن 

بشي2-فول الدين ابن بشي2-حسام ابن 

بشي2- عالء ابن بشي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم 

اجت اع ة  حصة     222 من  مكون 

22.22  دلهم للحصة موزعة  بق  ة 

حصة   522 البعي  امح د  يلي:  ك ا 

25ر  بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 

حصة اجت اع ة و 5 /5ر  من أصل 

5 حصص على الش اع - مصطفى ابن 

بشي2 55 حصة اجت اع ة و 5 /5ر  

من أصل 5 حصص على الش اع - فول 

الدين ابن بشي2 8  حصة اجت اع ة 

5 حصص على  4 /5ر  من أصل  و 

الش اع - حسام ابن بشي2 8  حصة 

 5 أصل  من  4 /5ر   و  اجت اع ة 

حصص على الش اع - عالء ابن بشي2 

من  4 /5ر   و  اجت اع ة  8  حصة 

أصل 5 حصص على الش اع - حل  ة 

و  اجت اع ة  حصة   27 بشي2  ابن 

على  حصص   5 أصل  من   5/2ر  

حصة   27 بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 

 5 أصل  من  و  5/2ر   اجت اع ة 

ابن  نع  ة   - الش اع  على  حصص 

بشي2 27 حصة اجت اع ة و  5/2ر  

من أصل 5 حصص على الش اع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247226.
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 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS

شالع يعقوب املنصول اقامة دلالكة 

بوكال مكتب لقم 7ر الطابق 2 ج ليز 

، 42272، مراكش املغرب

 AL RUWDHAN COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67  شالع 

بولكون ع الة بافا الدال الب ضاء - 

22 22 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.42284 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل  مالس  222   24 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 AL RUWDHAN الوح د  الشريك 

لأس الها  مبلغ   COMPANY

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

ع الة  بولكون  شالع    67 اإلجت اعي 

الدال   22 22  - الب ضاء  الدال  بافا 

لعدم   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

اسست  التي  الشركة  مبتغى  تحق ق 

من اجلها.

و حدد مقر التصف ة ب 67  شالع 

 - الب ضاء  الدال  بافا  ع الة  بولكون 

22 22 الدال الب ضاء املغرب.

و عين:

الس د)ة(  الده ع س م الروضان 

الكويت   42222 الكويت  و عنوافه)ا( 

الكويت ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أبريل  222 تحت لقم ر22ر .
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بلش8كة)بلعقالية)أمالبل
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.24489

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 2
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
محل  جدد  شركاء  إحالل  مايلي: 
ابن  السالم  عبد  املتوفى  الشريك 
مح د  بالس د  األمر  ويتعلق  بشي2، 
ابن بشي2-مصطفى ابن بشي2-حل  ة 
ابن بشي2-فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن 
بشي2-فول الدين ابن بشي2-حسام ابن 

بشي2- عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
  22.222,22 الشركة:  لأس ال   :
حصة   2  222 من  مكون  دلهم   2
دلهم    22,22 بق  ة  اجت اع ة 
للحصة موزعة ك ا يلي: امح د البعي 
أمافة  - شركة  522 حصة اجت اع ة 
شركة  اجت اع ة  حصة   5222 هوم 
حصة    2222 استيت  ليال  منافع   -
  4 6 بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
أصل  من   45/6 و  اجت اع ة  حصة 
مصطفى   - الش اع  على  حصص   5
اجت اع ة  حصة     66 بشي2  ابن 
على  حصص   5 أصل  من   45/6 و 
88ر  بشي2  ابن  الدين  فول   - الش اع 
أصل  من   45/8 و  اجت اع ة  حصة 
ابن  - حسام  الش اع  5 حصص على 
 45/8 و  88ر حصة اجت اع ة  بشي2 



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  88))

 - الش اع  على  حصص   5 أصل  من 

عالء ابن بشي2 88ر حصة اجت اع ة 

على  حصص   5 أصل  من   45/8 و 

ر58  بشي2  ابن  حل  ة   - الش اع 

حصة اجت اع ة و ر/45 من أصل 5 

حصص على الش اع - فزهة ابن بشي2 

من  ر/45  و  اجت اع ة  حصة  ر58 

أصل 5 حصص على الش اع - نع  ة 

اجت اع ة  حصة  ر58  بشي2  ابن 

على  حصص   5 أصل  من  ر/45  و 

الش اع.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم  24725.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

تسن م)بالصا
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 
تسن م زاوية شالع عبد هللا كنون 
و زفقة أبي جرير الط24ي - 92222 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.28499

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 2622

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 

و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 

يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-

مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 

بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 622.222,22 الشركة:  لأس ال 
حصة   2  622 من  مكون  دلهم   2
دلهم     222.22 بق  ة  اجت اع ة 
مح د  يلي:  ك ا  موزعة  للحصة 
اجت اع ة  حصة   424 بشي2  ابن 
على  حصص   4 أصل  من   54/6 و 
 424 بشي2  ابن  مصطفى   - الش اع 
أصل  من   54/6 و  اجت اع ة  حصة 
الدين  فول   - الش اع  على  4 حصص 
و  اجت اع ة  حصة  4ر   بشي2  ابن 
على  حصص   4 أصل  من   54/  
الش اع - حسام ابن بشي2 4ر  حصة 
 4 أصل  من  و   /54  اجت اع ة 
حصص على الش اع - عالء ابن بشي2 
من  و   /54  اجت اع ة  4ر  حصة 
أصل 4 حصص على الش اع - حل  ة 
اجت اع ة  حصة   222 بشي2  ابن 
على  حصص   4 أصل  من  ر/54  و 
 222 بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 
أصل  من  ر/54  و  اجت اع ة  حصة 
ابن  نع  ة   - الش اع  على  4 حصص 
ر/54  و  222 حصة اجت اع ة  بشي2 
 - الش اع  على  حصص   4 أصل  من 
شركة أمافة بروارتي إففست نت 782 

حصة اجت اع ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 2رر247.
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FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES
، 30000، FES MAROC

 LAVAGE MOUSSAID
 FRERES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 76ر 
حي الوفاق طريق عين الس ن فاس 

سايس - 2222ر فاس املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
8725ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 LAVAGE MOUSSAID FRERES
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
76ر  لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
فاس  الس ن  عين  طريق  الوفاق  حي 
سايس - 2222ر فاس املغرب فت جة 

ل : ب ع األصل التجالي.
و حدد مقر التصف ة ب لقم 76ر 
فاس  الس ن  عين  طريق  الوفاق  حي 

سايس - 2222ر فاس املغرب.
و عين:

و  مساعد  لش د  الس د)ة( 
بنسودة  مهدية  تعاوف ة  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  2222ر 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم 4886.
 7  I

 fiduciaire tangeroise d’expertise

comptable sarl

 22RESD EL AKHAWAINE
 RUE MOUTANABI ETAGE N°ر
 APPT N°4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 HSSAINI CAR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

القدس لكواا قطعة 2 عوامة طنجة 
- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 567

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HSSAINI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

2 عوامة طنجة  القدس لكواا قطعة 

- 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الحك م  عبد  السباعي  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة  42ر   :

للحصة.

الس د السباعي عبد املنعم : 2رر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

2رر   : عي�سى  السباعي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحك م  عبد  السباعي  الس د 

عنوافه)ا( حي السعادة 2 زفقة 9 لقم 

ر طنجة 92222 طنجة املغرب.

املنعم  عبد  السباعي  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة الع ون لقم القطعة 

8  طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوافه)ا(  عي�سى  السباعي  الس د 

 2 القطعة  لقم  الع ون    تجزئة 

طنجة 92222 طنجة املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحك م  عبد  السباعي  الس د 

عنوافه)ا( حي السعادة 2 زفقة 9 لقم 

ر طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم ر24766.

 72 I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((88(

ائت اف ة ياقوت
22 الطابق السفلي ع الة لقم ر2 

اشراق سكن تامنصولت ، 22ر42، 
مراكش املغرب

RASSIKA RENT CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي لقم 5 ع الة لقم 5 النخ ل 
4 تامنصولت - 22ر42 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 7ر9  
في  2  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RASSIKA RENT CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االل�سي لقم 5 ع الة لقم 5 النخ ل 4 
تامنصولت - 22ر42 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : اح د  الدلقاوي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
522 حصة   : لاسخ حسن  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اح د عنوافه)ا(  الدلقاوي  الس د 

ايطال ا . . ايطال ا.
الس د لاسخ حسن عنوافه)ا( دوا 
22ر42  حرا ل  مسعود  ايت  الرم لة 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  نع  ة  بندامو  الس دة 
 2 سكتول   245 العربي  املغرب  حي 

2222  ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    2 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 28442 .
I ر7 

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،
20140، CASABLANCA MAROC

مم)لوتايل)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ط بة ا 4 
محل لقم 4 الطابق االل�سي شالع بئ2 

افزلان - 24222 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر87 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
مم   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لوتايل.
غرض الشركة بإيجاز : ب ع ج  ع 
املنزل ة  واألدوات  املصنعة  املنتجات 

ومواد الديكول.
عنوان املقر االجت اعي : ط بة ا 4 
محل لقم 4 الطابق االل�سي شالع بئ2 

افزلان - 24222 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : العلج  امين  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522  : البشي2ي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العلج  امين  مح د  الس د 
 269 ف ال  س تي  كولف  عنوافه)ا( 
 22222 بوسكولة  الخضراء  املدينة 

الدالالب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  البشي2ي  مح د  الس د 
 4 لقم  س  مج وعة  املنال  تجزئة 
 22222 اففا  املح دي  ادليس  زفقة 

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العلج  امين  مح د  الس د 
 269 ف ال  س تي  كولف  عنوافه)ا( 
 22222 بوسكولة  الخضراء  املدينة 

الدالالب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  البشي2ي  مح د  الس د 
 4 لقم  س  مج وعة  املنال  تجزئة 
 22222 اففا  املح دي  ادليس  زفقة 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 25 27.
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ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  2
 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

 EMPIRE TRANSACTIONS
 MAROC

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: ع الة 
ابن مو�سى الكواش, الطابق الثاني, 
شالع عبد الكريم الخطابي, املدينة 

الجديدة - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.58649

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في    أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
االجت اعي  الرأس ال  لفع   - مايلي: 
دلهم    2222.22 حال ا  يبلغ  الذي 
فئة  من  حصة    22 على  مقسم   ,
 , بكامله  محرل  للواحدة  دلهم    22

إلى  لرفعه  دلهم   92222.22 ب بلغ 

22222.22  دلهم ودلك بخلق 922 

دلهم    22 فئة  من  جديدة  حصة 

للواحدة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  فوتت  حصص:  تفويت   -

 EMPIRE TRANSACTIONS

الس د  ي ثلها   IMMOBILIERS SAS

 : حصصها  ج  ع  مح د  العسري 

 GROUPE الشركة  إلى  حصة   822

EMPIRE ELASS SAS

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
  22222.22 االجت اعي  لأس ال 

دلهم

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لشركة 822 حصة  الحصص:  توزيع 

 GROUPE EMPIRE ELASS SAS

;العسري مح د : 222 حصة ;

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم  4822/2.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

لجغدبن)دو)كولف)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 

اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.2782 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي:

الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 2.



ر88)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 

و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 

يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-

مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-

فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 

بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 2   22.222,22 الشركة:  لأس ال 

حصة   2  222 من  مكون  دلهم 

دلهم    22.22 بق  ة  اجت اع ة 

للحصة موزعة ك ا يلي: امح د البعي 

أمافة  شركة  اجت اع ة  حصة   522

اجت اع ة شركة  222 5 حصة  هوم 

حصة    2  222 استيت  ليال  منافع 

  4 6 بشي2  ابن  مح د  اجت اع ة 

أصل  من   45/6 و  اجت اع ة  حصة 

مصطفى   - الش اع  على  حصص   5

اجت اع ة  حصة     66 بشي2  ابن 

على  حصص   5 أصل  من   45/6 و 

88ر  بشي2  ابن  الدين  فول   - الش اع 

أصل  من   45/8 و  اجت اع ة  حصة 

ابن  - حسام  الش اع  5 حصص على 

 45/8 و  88ر حصة اجت اع ة  بشي2 

 - الش اع  على  حصص   5 أصل  من 

عالء ابن بشي2 88ر حصة اجت اع ة 

على  حصص   5 أصل  من   45/8 و 

ر58  بشي2  ابن  حل  ة   - الش اع 

حصة اجت اع ة و ر/45 من أصل 5 

حصص على الش اع - فزهة ابن بشي2 

من  ر/45  و  اجت اع ة  حصة  ر58 

أصل 5 حصص على الش اع - نع  ة 

اجت اع ة  حصة  ر58  بشي2  ابن 

على  حصص   5 أصل  من  ر/45  و 

الش اع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 68 247.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بملنظ8ية
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة اللة 
فاط ة الزهراء العزيزية ) وجدة 
سابقا( - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 7569
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال الشركة: 22.222,22  دلهم 
اجت اع ة  حصة     222 من  مكون 
22.22  دلهم للحصة موزعة  بق  ة 
حصة   522 البعي  امح د  يلي:  ك ا 
25ر  بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
حصة اجت اع ة و 5 /5ر  من أصل 
5 حصص على الش اع - مصطفى ابن 
بشي2 55 حصة اجت اع ة و 5 /5ر  
من أصل 5 حصص على الش اع - فول 
الدين ابن بشي2 8  حصة اجت اع ة 
5 حصص على  4 /5ر  من أصل  و 
الش اع - حسام ابن بشي2 8  حصة 
 5 أصل  من  4 /5ر   و  اجت اع ة 
حصص على الش اع - عالء ابن بشي2 
من  4 /5ر   و  اجت اع ة  8  حصة 
أصل 5 حصص على الش اع - حل  ة 

اجت اع ة  حصة   27 بشي2   ابن 
5 حصص على  و  5/2ر  من أصل 
حصة   27 بشي2  ابن  فزهة   - الش اع 
 5 أصل  من  و  5/2ر   اجت اع ة 
ابن  نع  ة   - الش اع  على  حصص 
بشي2 27 حصة اجت اع ة و  5/2ر  

من أصل 5 حصص على الش اع
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم  24727.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بلش8كة)بلعقالية)سي2ينا
 »شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر2692.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 2
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 2   22.222,22 الشركة:  لأس ال 
حصة   2  222 من  مكون  دلهم 
دلهم    22.22 بق  ة  اجت اع ة 

للحصة موزعة ك ا يلي: 

حصة   522 البعي  امح د 
هوم  أمافة  شركة   - اجت اع ة 
شركة   - اجت اع ة  حصة   5  222
حصة    2  222 استيت  ليال  منافع 
  4 6 بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
أصل  من   45/6 و  اجت اع ة  حصة 
مصطفى   - الش اع  على  حصص   5
اجت اع ة  حصة     66 بشي2  ابن 
على  حصص   5 أصل  من   45/6 و 
88ر  بشي2  ابن  الدين  فول   - الش اع 
أصل  من   45/8 و  اجت اع ة  حصة 
ابن  - حسام  الش اع  5 حصص على 
 45/8 و  88ر حصة اجت اع ة  بشي2 
 - الش اع  على  حصص   5 أصل  من 
عالء ابن بشي2 88ر حصة اجت اع ة 
على  حصص   5 أصل  من   45/8 و 
ر58  بشي2  ابن  حل  ة   - الش اع 
حصة اجت اع ة و ر/45 من أصل 5 
حصص على الش اع - فزهة ابن بشي2 
من  ر/45  و  اجت اع ة  حصة  ر58 
أصل 5 حصص على الش اع - نع  ة 
اجت اع ة  حصة  ر58  بشي2  ابن 
على  حصص   5 أصل  من  ر/45  و 

الش اع
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247252.
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 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بلش8كة)بلعقالية)بملست2ح)
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 28  زفقة 
اللة فاط ة الزهراء العزيزية )وجدة 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
. 8547

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
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قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
الحصص  ترق م  على  املصادقة 

االجت اع ة من   إلى 222 2
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  محل  جدد  شركاء  إحالل 
و  بشي2،  ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األمر بالس د مح د ابن بشي2-
مصطفى ابن بشي2-حل  ة ابن بشي2-
فزهة ابن بشي2- نع  ة ابن بشي2-فول 
بشي2-  ابن  بشي2-حسام  ابن  الدين 

عالء ابن بشي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 2   22.222,22 الشركة:  لأس ال 
حصة   2  222 من  مكون  دلهم 
دلهم    22.22 بق  ة  اجت اع ة 
للحصة موزعة ك ا يلي: امح د البعي 
أمافة  شركة  اجت اع ة  حصة   522
هوم 222 5 حصة اجت اع ة- شركة 
حصة    2  222 استيت  ليال  منافع 
  4 6 بشي2  ابن  مح د   - اجت اع ة 
أصل  من   45/6 و  اجت اع ة  حصة 
مصطفى   - الش اع  على  حصص   5
اجت اع ة  حصة     66 بشي2  ابن 
على  حصص   5 أصل  من   45/6 و 
88ر  بشي2  ابن  الدين  فول   - الش اع 
أصل  من   45/8 و  اجت اع ة  حصة 
ابن  - حسام  الش اع  5 حصص على 
 45/8 و  88ر حصة اجت اع ة  بشي2 
 - الش اع  على  حصص   5 أصل  من 
عالء ابن بشي2 88ر حصة اجت اع ة 
على  حصص   5 أصل  من   45/8 و 
ر58  بشي2  ابن  حل  ة   - الش اع 
حصة اجت اع ة و ر/45 من أصل 5 
حصص على الش اع - فزهة ابن بشي2 
من  ر/45  و  اجت اع ة  حصة  ر58 
أصل 5 حصص على الش اع - نع  ة 
اجت اع ة  حصة  ر58  بشي2  ابن 
على  حصص   5 أصل  من  ر/45  و 

الش اع
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 67 247.
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مكتب الخ24ة في املحاسبة
22 زفقة ابن بطوطة ، 52222، 

الراش دية املغرب

 STE INNOV PACKAGING
 SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الزفقة 
25 لقم 29 حي الشعبة - 52222 

الراش دية املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 6ر4 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  ر   في  املؤلخ 
 STE INNOV PACKAGING SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
 29 لقم   25 الزفقة  اإلجت اعي  مقرها 
الراش دية   52222  - الشعبة  حي 
برفامج  ملف  لتعت2  فت جة  املغرب 

إفطالقة.
و عين:

اس اع لي  اإلله  عبد  الس د)ة( 
علوي و عنوافه)ا( لقم 2ر الزفقة 26 
 52222 املح ط  حي  العلويين  شالع 
)ة(  ك صفي  املغرب  الراش دية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
الزفقة  وفي  شتن24  222  ر   بتاليخ 
 52222  - الشعبة  حي   29 لقم   25

الراش دية املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 499.
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مكتب الخ24ة في املحاسبة
22 زفقة ابن بطوطة ، 52222، 

الراش دية املغرب

 STE BROTHER
 DEVELOPPEMENT SNC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر 
ازمول القديم ج اعة الخنك - 

52222 الراش دية املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر27 .
العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوار   29 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
 STE BROTHER حل  تقرل   222 
شركة   DEVELOPPEMENT SNC
مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي قصر ازمول القديم 
الراش دية   52222  - الخنك  ج اعة 
فرص  إلنعدام  فت جة  املغرب 

اإلستث ال.
و عين:

الس د)ة( بيباي توف ق و عنوافه)ا( 
الخنك  ج اعة  القديم  ازمول  قصر 
ك صفي  املغرب  الراش دية   52222

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
قصر  وفي  أكتوار  222   29 بتاليخ 
 - الخنك  ج اعة  القديم  ازمول 

52222 الراش دية املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 522.
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 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID  er Étage Numéro
   Route De Larache Immeuble
 BOUAABID  er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
 EL KHAYAT IKHWANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
مج وعة أ زفقة 2  لقم 79 - 52 92 

القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 4 ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    7
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHAYAT IKHWANE

التوزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بصفة عامة.

- فقل املواد الغدائ ة..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

السالم مج وعة أ زفقة 2  لقم 79 - 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 522  : صه ب  الخ اط  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522  : مح د  الخ اط  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الخ اط صه ب  الس د 

لقم   5 زفقة  هـ  مج وعة  السالم  حي 

49 52 92 القصر الكبي2 املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  الخ اط  الس د 

لقم   5 زفقة  هـ  مج وعة  السالم  حي 

49 52 92 القصر الكبي2 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الخ اط صه ب  الس د 

لقم   5 زفقة  هـ  مج وعة  السالم  حي 

49 52 92 القصر الكبي2 املغرب

عنوافه)ا(  مح د  الخ اط  الس د 

لقم   5 زفقة  هـ  مج وعة  السالم  حي 

49 52 92 القصر الكبي2 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  4 بتاليخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 686.
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ste figmara
 n  tnine old mtaa amizmiz
 alhaouz marrakech، 40000،

marrakech maroc

 MONDIAL PLANTE
موفديال بلوفت شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
السع دات شيشاوة - 222 4 

شيشاوة املعرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر9 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
موفديال   MONDIAL PLANTE

بلوفت.
غرض الشركة بإيجاز : - التشجي2 

)غراس املشاتل (
و  الحدائق  اعداد  و  البستنة   -

املجاالت الخضراء.
و  السلع  املنتوجات.  في  االتجال   -

االل ات الفالح ة..
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 4 222  - شيشاوة  السع دات 

شيشاوة املعرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لش د مزوز : 222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د لش د مزوز عنوافه)ا( زفقة 
 22222 الب ضاء  االلفة   27 لقم   26

الدال الب ضاء املقرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د لش د مزوز عنوافه)ا( زفقة 
 22222 الب ضاء  االلفة   27 لقم   26

الدال الب ضاء املقرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بامنتافوت بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم  546/222.

I ر8 

distra conseils
لقم 2 بلوك  2 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

TAJER CONSULTING
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 AZBEZTE DB EL CADI N°69 BIS

MARRAKECH - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر222 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 TAJER : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CONSULTING

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدلاسات والبحث.

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

 AZBEZTE DB EL CADI N°69 BIS

مراكش   MARRAKECH - 42222

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د التاجر عبد الرح م : 222.  
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرح م  عبد  التاجر  الس د 
عنوافه)ا( ر8 تجزئة اإلزدهال مراكش 

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرح م  عبد  التاجر  الس د 
عنوافه)ا( ر8 تجزئة اإلزدهال مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 22 29 .
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عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

HAVANA
 24 قي  ب قت�سى عقد موثق مؤلخ 
 RAFAMOUN أعطى  ف24اير  222 
7ر492   التجالي  بالسجل  املسجل 
حق  بالرااط  التجالية  باملحك ة 
التس ي2 الحر لألصل التجالي الكائن 
السفلي  الطابق  عقبة  شالع   26 ب 
املغرب  الرااط    2292  - اكدال 
لفائدة SMZ CONCEPT ملدة ر سنة 
تنتهي  و  ف24اير  222  من  2  تبتدئ 
في  ر يناير  222 مقابل مبلغ شهري 

ق  ته 62.222 دلهم.
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MKONSULTING

ر7 شالع أففا زاوية   م ر«كلو دو بروفونس« شقة 

222 الدال الب ضاء، 22252، الدال الب ضاء املغرب

 GENERAL PRIVATE
 INTERIM

»شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 22  شالع 
الحزام الكبي2 دلب الوفاء مبنى ل ل ا 
2 الطابق الثالث - - الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

5ر2725.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  يول وز  222    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

العام  املدير  استقالة  على  التصديق 

بطاقة  حامل  أح د  شباني  الس د 

BJ8الهوية الوطن ة لقم 5ر9ر

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

مايلي: التصديق على التغ ي2 في ف ط 

فصراطي  الس د  وتع ين  الحوك ة 

الهوية  لبطاقة  حامل   ، مح د 

 
ً
لئيسا  BJ 28582 لقم  الوطن ة 

ملجلس اإلدالة والرئيس التنف ذي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم ر 279.
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عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

HAVANA
قي مؤلخ  موثق  عقد   ب قت�سى 

أعطى  ف24اير  222   24  

بالسجل  املسجل   RAFAMOUN

باملحك ة  7ر492   التجالي 

الحر  التس ي2  حق  بالرااط  التجالية 

شالع   26 ب  الكائن  التجالي  لألصل 

 26 اكدال  السفلي  الطابق  عقبة 

اكدال  السفلي  الطابق  عقبة  شالع 

 SMZ لفائدة  املغرب  الرااط    2292

من  تبتدئ  سنة  ر  ملدة   CONCEPT

 2 ف24اير  222 و تنتهي في  ر يناير 

ق  ته  شهري  مبلغ  مقابل   2224

62.222 دلهم.
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FUTURE CONSEIL
52 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 22 26، برش د املغرب

 RIVAL INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  
زفقة الحرية الطابق ر الشقة 5 

الدالالب ضاء - 22 22 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477249

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2222 شتن24   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RIVAL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.INVEST
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء املتعددة .
  2  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 5 الشقة  ر  الطابق  الحرية  زفقة 
22 22 الدالالب ضاء  الدالالب ضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبدالكريم نع مي : 222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نع مي  عبدالكريم  الس د 
بلوك  الرحامنة  كريان  عنوافه)ا( 
الب ضاء  مومن  566 س دي  لقم    5

22422 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

نع مي  عبدالكريم  الس د 

بلوك  الرحامنة  كريان  عنوافه)ا( 
الب ضاء  مومن  566 س دي  لقم    5

22422 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2222 تحت لقم 226 75.
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ALIANZA ADVISORY

49، زفقة جون جوليس، الطابق 
لقم 6، حي غوتي ه ، 22262، 

الدالالب ضاء املغرب

OBS DIGITAL
 شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 49، زفقة 

جون جوليس، الطابق 6، شقة 2 ، 

حي غوتي ه - 22262 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 OBS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باألصالة  والخالج  املغرب  في  الشركة 

عن ففسها واالن ابة عن الغي2:

التسويق  في  االستشالات   -

والتواصل في املناسبات ؛

أفواع  ج  ع  وتنظ م  إفتاج   -

األحداث ؛

- إفتاج وتنظ م األحداث الرق  ة ؛

وسائل  ج  ع  وإفتاج  تص  م   -
االتصال ب ا في ذلك أع ال الطباعة 

والنشر؛
وتصدير  واستي2اد  وا ع  شراء   -
واملواد  املنتجات  ج  ع  وت ث ل 

الالزمة لتحق ق أغراض الشركة ؛
- واصفة عامة ، ج  ع الع ل ات 
أو  املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 
التي  العقالية  أو  املنقولة  أو  املدف ة 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
التي  أو  أعاله  املذكولة  باألش اء 
أو  الشركة  تطوير  على  تساعد  قد 

نشاطها..
عنوان املقر االجت اعي : 49، زفقة 
 ، 2 6، شقة  جون جوليس، الطابق 
الب ضاء  الدال   22262  - غوتي ه  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22  : الفاضل  لجاء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الفاضل  لجاء  الس دة 
2ر225    5 لقم  6ر  زفقة  الفرح  حي 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الفاضل  لجاء  الس دة 
2ر225    5 لقم  6ر  زفقة  الفرح  حي 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ر79752.
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ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

 STE BLACK HOUSE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحسن الثاني اقامة ابو الفراج شقة 
2 الزمامرة - 24222 الزمامرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2985

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BLACK HOUSE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي اع ال البناء.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الحسن الثاني اقامة ابو الفراج شقة 
2 الزمامرة - 24222 الزمامرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : بلقشول  عادل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بلقشول  عادل  الس د 
شالع  الدومة  حي  مومن  س دي 
الب ضاء  الدال   42 لقم  النهضة 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بلقشول  عادل  الس د 
شالع  الدومة  حي  مومن  س دي 
الب ضاء  الدال   42 لقم  النهضة 

22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بنول  بس دي  االبتدائ ة 

مالس  222 تحت لقم 892ر.
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DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE
 ET   RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA
GIRONDE، 20000، الدالالب ضاء 

املغرب
 LINUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9   شالع 
عبداملومن طابق 2 لقم 8  - 22222 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4222 9

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( أس اء القادلي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة  حصة    .222
 26 بتاليخ   REDAS HOLDING

أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 62 799.
 9  I

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 ADDODE ANMSAAD PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 459 

شالع املوحدين ياس ين   - 5222  
الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2ر29

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADDODE ANMSAAD PRIVE
دلوس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التقوية
تس ين

اإلدالة الزلاع ة
تأجي2 املعدات

 459  : االجت اعي  املقر  عنوان 
  5222 - ياس ين    املوحدين  شالع 

الخ يسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الدكالي  مح د  الس د 
ال اس ين    العلويين  شالع    28

5222  الخ يسات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الدكالي  مح د  الس د 
ال اس ين    العلويين  شالع    28

5222  الخ يسات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  7 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

يوف و  222 تحت لقم 547.
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FIDUS  7
ر28’ شالع يعقوب املنصول الطابق 

االول لقم ر ، 22222، الدال 
الب ضاء املغرب

 L.H.S PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
2ر مج ع لعلج الطابق الثاني زفقة 
  شالع بن بركة بولكون - 22222 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 527

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 L.H.S  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي .

عنوان املقر االجت اعي : محل لقم 

2ر مج ع لعلج الطابق الثاني زفقة   

شالع بن بركة بولكون - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

4.222.222  دلهم، مقسم كالتالي:

 : الرح ان  عبد  صدوق  الس د 

42.222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  صدوق  الس د 

سفلي  طابق  زفقة    عنوافه)ا(   

تجزئة ك ن ي2 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرح ان  عبد  صدوق  الس د 

سفلي  طابق  زفقة    عنوافه)ا(   

تجزئة ك ن ي2 22222 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 4ر7992.

I ر9 

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7
 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC
MEDTRA

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع زاوية 
جبل طالق والجزيرة إقامة الجزيرة 
الخضراء، الطابق األول مكتب لقم 

5، . - 92222 طنجة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.48499

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«  «222.222.ر 
«22.222 .2 دلهم« إلى »22.222 .5 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 4 2476.
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BUREAU NAJAH
شالع األمي2 موالي عبد هللا لقم 7  
الع ون ، 72222، الع ون املغرب
 SOCIETE DE TRANSPORT

 HAJ RIAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة واد 
اللوكوس لقم 7  مكرل حي الشهداء 

الع ون - 72222 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8627ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE TRANSPORT HAJ

.RIAD

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل األشخاص واملستخدمين دا ل 

و الج املجال الحضري - ج  ع أفواع 

 دمات النقل .
عنوان املقر االجت اعي : زفقة واد 

الشهداء  7  مكرل حي  اللوكوس لقم 

الع ون - 72222 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222  : املوافق  لياض  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املوافق  لياض  الس د 

ر8  ع الة  لقم  2  شقة  ادلال  حي 

ال24كة ت ك وين أكادير 82222 اكادير 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  املوافق  لياض  الس د 

ر8  ع الة  لقم  2  شقة  ادلال  حي 

ال24كة ت ك وين أكادير 82222 اكادير 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

 222 تحت لقم 24رر.
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FIDUS  7

ر28’ شالع يعقوب املنصول الطابق 

االول لقم ر ، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

 PREFERENCE TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
صوف ا زاوية شالع طنطان و مح د 
سجل ا�سي محل لقم 5 بولكون - 
22222 الدال الب ضاء املغرب .

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.458467
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 PREFERENCE الوح د  الشريك 
  22.222 لأس الها  مبلغ   TRANS
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
مح د  و  طنطان  شالع  زاوية  صوف ا 
 - بولكون   5 لقم  محل  سجل ا�سي 
22222 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : تصف ة مسبقة للشركة.
إقامة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
مح د  و  طنطان  شالع  زاوية  صوف ا 
 - بولكون   5 لقم  محل  سجل ا�سي 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
و عين:

الس د)ة( معتصم بدل و عنوافه)ا( 
اففا  لاسين  حرودة  عين  زفقة    2
املغرب  الب ضاء  الدال   22222

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر2 799.
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bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc

 BUCOF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
)في طول التصف ة(

 Bd ,29 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 Med VI, ERAC Centre, Imm F2,

Appt 4-Casablanca - 22562 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9475ر2.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

مبلغ   BUCOF الوح د  الشريك  ذات 
وعنوان  دلهم   42.222 لأس الها 

 Bd Med VI,  ,29 اإلجت اعي  مقرها 

 ERAC Centre, Imm F2, Appt

الدال   4-Casablanca - 22562

توق ف   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

النشاط و حل و تصف ة الشركة.

 Bd ,29 التصف ة ب  و حدد مقر 

 Med VI, ERAC Centre, Imm F2,

Appt 4-Casablanca - 22562 الدال 

الب ضاء املغرب.

و عين:

الس د)ة( محسن زهي2 و عنوافه)ا( 

الب ضاء  الدال   22625 الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2  798.

 97 I

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 TOUCHLI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  4 زاوية 
زفقة غرف ط وابن بطوطة الرقم   - 

4222  القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

62925

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOUCHLI CAR SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
عنوان املقر االجت اعي :  4 زاوية 
 - الرقم    وابن بطوطة  زفقة غرف ط 

4222  القن طرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  شل خ  فج م  الس د 
  4222 بن نصول  عط ة  اوالد  دوال 

القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  شل خ  فج م  الس د 
  4222 بن نصول  عط ة  اوالد  دوال 

القن طرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم -.
 98 I

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EQUIPEMENT VELO

 SARL AU 
ش8كة)ذبت)مسؤول ة)محدودة)

ذبت)بلش8يك)بلوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الص اد 

2 الرقم  25 - 4222  القن طرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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لقم التق  د في السجل التجالي : 
62867

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    7
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.EQUIPEMENT VELO SARL AU

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدلاجات بالتقس ك

الدلاجات  غ ال  قطع  ب ع 
بالتقس ط.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
  4222  - الرقم  25   2 الص اد 

القن طرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الح زاوي  إل اس  مح د  الس د 
الرقم  25   2 الص اد  حي  عنوافه)ا( 

4222  القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الح زاوي  إل اس  مح د  الس د 
الرقم  25   2 الص اد  حي  عنوافه)ا( 

4222  القن طرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم -.

 99 I

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شالع مح د الخامس ع الة 
بن حفص ة الطايق االول

 لقم الشقة   جليز، 42262، 
مراكش املغرب

 RIAD PAPILLON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 5  دلب 
تزكالين املدينة مراكش - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.4652 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  28 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
 RIAD التجالية  العالمة  تغ ي2  مايلي: 
التجالية  بالعالمة   CINNAMON

RIAD PAPILLON الجديدة
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
 RIAD مايلي: تع ين العالمة التجالية 
CINNAMON والحاقها باملقر الكائن 
9 دلب الحجرة البالوديين املدينة  ب 

مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
 RIAD التجالية  العالمة  اضافة 

PAPILLON الي الشركة
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
 RIAD التجالية  العالمة  الحاق 
CINNAMON باملقر الكائن ب9 دلب 

الحجرة البالوديين مراكش
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 8  29 .

222 I

مكتب املحاسبة
طريق العرائش ع الة أجعون لقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 
52 92، القصر الكبي2 املغرب

قص8)مطال
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

العرائش لقم 2رر القصر الكبي2 - 
52 92 القصر الكبي2 املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.46 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«922.222 دلهم« أي من »22.222  

دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 694.

22  I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 RUE YOUSSEF BEN 52

 YACHAFINE ، 26000،

BERRECHID MAROC

 EL MADAHIB IMMO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6  شالع 

الجيش امللكي زفقة ج اللي العريبي 

الطابق الثامن لقم 8  - 22222 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MADAHIB IMMO

غرض الشركة بإيجاز : *البناء

*استي2اد و تصدير

*اشغال مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : 6  شالع 

العريبي  ج اللي  زفقة  امللكي  الجيش 

الطابق الثامن لقم 8  - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 222  : هللا  عبد  الح  ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د الح  ر زكرياء : 422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د الح  ر فوفل : 422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 22222  : الس د الح  ر عبد هللا 

بق  ة 22  دلهم.

 42222  : زكرياء  الح  ر  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

 42222  : فوفل  الح  ر  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الح  ر عبد هللا عنوافه)ا( 

برش د   26222 بي2كول  تجزئة   52

املغرب.

عنوافه)ا(  زكرياء  الح  ر  الس د 

الثاني  الطابق  املنصول  يعقوب    65

شقة ر معالف 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  فوفل  الح  ر  الس د 

بولحال  تجزئة  الح  ر  واد  69زفقة 

26222 برش د املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د الح  ر عبد هللا عنوافه)ا( 

برش د   26222 بي2كول  تجزئة   52

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 5 79ر.

222 I
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STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 رEME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

STE MYRAM MG  ر
 SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
ت تتوشت ايت هاني تنغي2 - 45822 

تنغي2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
277 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MYRAM MG  ر SARL AU
و  -البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 45822  - تنغي2  ايت هاني  ت تتوشت 

تنغي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:
  .222  : حسن  الدول  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الدول حسن عنوافه)ا( 4  
 2RUE DISLY  422ر AUBAGNE
تنغي2   FRANCE/MAR 45822

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د الدول حسن عنوافه)ا( 4  
 RUE DISLY  422ر AUBAGNE
تنغي2   FRANCE/MAR 45822

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتنغي2  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  47 .

I ر22

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble  86, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

 DUBAI CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي برادي ر 
لقم 29ر - 52 42 مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.62757
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222   24 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   DUBAI CAR الوح د  الشريك 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
29ر  لقم  ر  برادي  اإلجت اعي  مقرها 
 : ل  فت جة  املغرب  مراكش   42 52  -
عن  تزيد  ملدة  الشركة  نشاط  غ اب 
في  فعل ا  تد ل  لم  فهي  سنوات   4

الخدمة..
و حدد مقر التصف ة ب برادي ر 

لقم 29ر - 52 42 مراكش املغرب.
و عين:

و  الصين  الواحد  عبد  الس د)ة( 
تاشفين  ابن    86 8 ع الة  عنوافه)ا( 
ازلي 52 42 مراكش املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 22ر2 .

224 I

مكتب املحاسبة
طريق العرائش ع الة أجعون لقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 
52 92، القصر الكبي2 املغرب

ط8بم8ك
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ح زة لقم 25  القصر الكبي2 - 
52 92 القصر الكبي2 املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر54.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«752.222 دلهم« أي من »252.222 
دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم ر69.

225 I

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

 BAKING & CATERING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املض ق 
املركز التجالي تامودا باي ال مالينا 
املحل التجالي لقم 2 و ر طريق 
سبتة كم 7  - 222ر9 املض ق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9 25ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 baking : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. & catering
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوجبات  إعداد   ، املطاعم  أفواع 
 ، أ ذ   ، املوقع  في  الب ع   ، الجاهزة 
املشرواات  ب ع   ، املنزل  في  التوص ل 

وفقا للتشريع السالي ، مقهى .
املض ق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مالينا  ال  باي  تامودا  التجالي  املركز 
املحل التجالي لقم 2 و ر طريق سبتة 

كم 7  - 222ر9 املض ق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ع ر بولع ون : 222 حصة 

بق  ة 22.222 دلهم للحصة .
 422  : الع راني  لضوان  الس د 
حصة بق  ة 42.222 دلهم للحصة .
 422  : الحبيب  العلمي  الس د 
حصة بق  ة 42.222 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بولع ون  ع ر  الس د 
أ ط   ع الة  بلوك س4  الينا  مركب 

شقة 5 222ر9 مرت ل املغرب.
الس د لضوان الع راني عنوافه)ا( 

السويد 222ر9 السويد السويد.
عنوافه)ا(  الحبيب  العلمي  الس د 
 4 لقم  والء  زفقة  بابا  ولد  داي  شالع 

222ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بولع ون  ع ر  الس د 
أ ط   ع الة  بلوك س4  الينا  مركب 

شقة 5 222ر9 مرت ل املغرب
الس د لضوان الع راني عنوافه)ا( 

السويد 222ر9 السويد السويد.
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عنوافه)ا(  الحبيب  العلمي  الس د 

 4 لقم  والء  زفقة  بابا  ولد  داي  شالع 

222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 28رر.

226 I

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N° 2

90000 ،، طنجة املغرب

ج)ب)ب8و
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

السواني باه ة زفقة ر9 ب - لقم ر2 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 265

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ب  ج   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

برو.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع  شراء  املختلفة,  والت2م م  البناء 

ج  ع  وتأجي2  وتصدير  واستي2اد 

منتجات ومواد البناء..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

السواني باه ة زفقة ر9 ب - لقم ر2 - 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بوعجان مصطفى : 222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  بوعجان  الس د 

عنوافه)ا( حي السواني باه ة زفقة ر9 

ب - لقم ر2 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مصطفى  بوعجان  الس د 

عنوافه)ا( حي السواني باه ة زفقة ر9 

ب - لقم ر2 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 55 247.

227 I

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VALEXMA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي دوال 

تغزينت ج اعة تحناوت اقل م 

الحوز 42222 مراكش املغرب.

تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

22657

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي2  تم  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 

تس  ة الشركة من »VALEXMA« إلى 

. «GEMVEST MAROC»

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

 222 تحت لقم 57 29 .

228 I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
26  شالع مح د الخامس ع الة 

سق ف الطابق   الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24222، الجديدة املغرب

كونست2يكس ون)م طال ك
)بلي)بين في2

 شركة ذات مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
لق ان الشقة   الغزوة - 24222 

الجديدة املغرب .
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6 55

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( مصطفى يونس 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    22
22  حصة لفائدة الس د )ة( املهدي 

العروة بتاليخ 26 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 27282.
229 I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
26  شالع مح د الخامس ع الة 

سق ف الطابق   الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24222، الجديدة املغرب

تولوز)كال)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر  شالع 
مح د الخامس الشقة 6  - 24222 

الجديدة املغرب .
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4877

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :
جواهري  لف ق  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    62
)ة( هشام  الس د  لفائدة  222 حصة 

الزهراوي بتاليخ 25 غشت  222.

جواهري  لف ق  )ة(  الس د  تفويت 
 222 أصل  من  اجت اع ة  حصة   42
حفصة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الزهراوي بتاليخ 25 غشت  222.
الجل ل  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   222 التنولجي 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   222 أصل 
غشت   25 بتاليخ  الزهراوي  حفصة 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالجديدة بتاليخ 25 غشت 

 222 تحت لقم 26864.
2 2 I

TOP SCREEN
 HAY KHOSAFAT RUE HASSAN
 LE PREMIER N 93 ، 90000،

tanger maroc

 TOP SCREEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

 وصافات شالع الحسن االول لقم 
ر9 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
47ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TOP  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SCREEN
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناع ة،  والرسوم  الشاشة 
اعالفات،  التوض ح ة،  والرسوم 
االتصاالت  مجال  في  استشالات 
االستي2اد  االعالفات،  وتص  م 
التجالة  عام،  بشكل  والتصدير 

الدول ة، ب ع و صناعة ج  ع املواد.
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حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  االول  الحسن  شالع   وصافات 

ر9 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22  : البقالي  عبدالسالم  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البقالي  عبدالسالم  الس د 
لقم  السالن  شك ب  زفقة  عنوافه)ا( 

28 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

البقالي  عبدالسالم  الس د 
لقم  السالن  شك ب  زفقة  عنوافه)ا( 

28 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 247422.

2   I

LIBRE IMMO SARL

تجزئة ز ك 2 لقم 46 و47 الطابق 

الثاني الحي الصناعي عين عت ق ، 

2222 ، ت الة املغرب

 LIBRE IMMO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  شالع 

الدال ة القطاع 22 بلوك ل حي 

الرياض - 22 2  الرااط املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.  58 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ر2 شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«2  شالع الدال ة القطاع 22 بلوك ل 

حي الرياض - 22 2  الرااط املغرب« 
إلى »تجزئة ز ك 2 لقم 46 و47 الطابق 

الثاني الحي الصناعي عين عت ق ت الة 

- 2222  ت الة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

 222 تحت لقم 848829.

2 2 I

SFCG

DAWAJIN MELLOUIYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 فض لأس ال الشركة
SFCG

 PASSAGE SUMICA 7ر
 CASABLANCA ، 21400،

CASABLANCA CASABLANCA
DAWAJIN MELLOUIYA شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
 Douar وعنوان مقرها اإلجت اعي
 Chaanine BP 428 Madagh - -
MADAGH BERKANE ر2رر6.

 فض لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 
من  أي  دلهم«  »222.222.ر  قدله 
«8.222.222 دلهم« إلى »4.822.222 
عدد   تخف ض   : طريق  عن  دلهم« 

األسهم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  5/222ر6.

Iر 2

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

ULTRA STONE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N 2 رEME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
ULTRA STONE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الحرية الطابق الثالث الرقم 5 - 

22222 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر52552

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ULTRA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.STONE
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع الر ام.
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 -  5 الرقم  الثالث  الطابق  الحرية 

22222 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الدين  عز  الطالب  بن  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  عز  الطالب  بن  الس د 
 57 بلوك  مريم  اللة  حي  عنوافه)ا( 
الدالالب ضاء   22642  7 الرقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين  عز  الطالب  بن  الس د 
 57 بلوك  مريم  اللة  حي  عنوافه)ا( 
الرقم 7 22642 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79922.

2 4I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE SGK SMART CALL
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE SGK SMART CALL

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  6ر  

تجزئة زهرة  مدائن ر  محل لقم 2 - 

2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SGK SMART CALL

.SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

6ر     : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - 2 ر  محل لقم  تجزئة زهرة  مدائن 

2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة صفاء كنون  :  222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .



ر89)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كنون   صفاء  الس دة 
ب   الن2جس  الزيزفون  زفقة  رر  لقم 

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  كنون   صفاء  الس دة 
ب   الن2جس  الزيزفون  زفقة  رر  لقم 

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4768.
2 5I

PARAMEDICAL WALID SARLAU

PARAPHARMACIE WALID
إعالن متعدد القرالات

PARAMEDICAL WALID SARLAU
 CM LOT CHIFA N  5 

MARRAKECH ، 40000، مراكش 
املغرب

  PARAPHARMACIE WALID
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
شفاء لقم  5   - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر7566.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
من  الشركة  تس  ة  تغ ي2  مايلي:  
إلى   »PARAPHARMACIE WALID»

 «PARAMEDICAL WALID»
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي:  
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة« إلى 
»شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د«
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
فويت الس د )ة( مجدولين حسال 2  
حصة اجت اع ة من أصل 2  حصة 
كايدي  فاط ة  )ة(  الس د  لفائدة 

تفويت  شتن24  222.  ر2  بتاليخ 

حصة    2 حسال  ول د  )ة(  الس د 

اجت اع ة من أصل 2  حصة لفائدة 

ر2  بتاليخ  كايدي  فاط ة  )ة(  الس د 

شتن24  222

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

 PARAMEDICAL« الشركة   تس  ة 

مسؤول ة  ذات  شركة   »WALID

محدودة ذات الشريك الوح د

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29268 .

2 6I

FLASH ECONOMIE

BDO(TAX
إعالن متعدد القرالات

BDO TAX
لأس الها:22.222  دلهم

مقرها االجت اعي:9   شالع عبد 

املومن الطابق 4 لقم 29 حي 

املستشف ات الدال الب ضاء
لقم التق  د في السجل التجالي 

:229 5ر

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
قرل  شتن24   222  بتاليخ  2  املؤلخ 

ما يلي :

و  االجت اع ة  الحصص  -تفويت 

املوافقة على فقل الحصص

للشركة  القافوني  الشكل  -تحويل 

من شركة ذات مسؤول ة محدودة إلى 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د

اللط ف  عبد  الس د  -استقالة 

الخص ل من مهامه ك سي2 للشركة

الصغي2  فج بة  الس دة  -تع ين 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

للشركة  جديدة  ك سي2ة   BE495رر

ملدة غي2 محدودة

البنك  توق ع  صالح ات  -منح 

للس دة فج بة الصغي2 و الس د أمين 

بعق لي.

-تغ ي2 السنة املال ة لتحديدها من 
  أكتوار  إلى 2ر شتن24 من كل عام

و  األسا�سي  النظام  -تحديث 
اإلجراءات  استك ال  صالح ات 

القافوف ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798775

2 7I

FLASH ECONOMIE

NEWLOGIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NEWLOGIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة
  مقرها اإلجت اعي: 46 شالع 

الزلقطوني الطابق 2 الشقة لقم 6 
-  الدال الب ضاء

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52  79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  :ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة
NEWLOGIS:تس  ة الشركة

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة ؛

التخط ط واالستشالة والت2تيب في 
مجال العقالات ؛

الت2ويج  ؛  العقالات  وا ع  شراء 
العقالي وإدالته

عنوان املقر االجت اعي : 46 شالع 
 - 6 2 الشقة لقم  الزلقطوني الطابق 

الدال الب ضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
  22.222 الشركة:  :مبلغ لأس ال 

دلهم، مقسم كالتالي
حصة    522  : جوني  ع ر  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة
 522  : الح  د ج ال  الس د عبد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء

تجزئة  عنوافه  جوني  ع ر  الس د 
ر حي الحسني  مستوفة زفقة  ر لقم 

الدال الب ضاء

الس د عبد الح  د ج ال عنوافه 
س دي الخدير زفقة 5  لقم ر6 الحي 

الحسني  الدال الب ضاء

والعائل ة  الشخص ة  :األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة

تجزئة  عنوافه  جوني  ع ر  الس د 
ر حي الحسني   مستوفة زفقة  ر لقم 

الدال الب ضاء

الس د عبد الح  د ج ال عنوافه 
س دي الخدير زفقة 5  لقم ر6 الحي 

الحسني الدال الب ضاء

باملركز  القافوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستث ال و املحك ة التجالية 

بالدال الب ضاء بتاليخ ر2 فوف24  222

2 8I

FLASH ECONOMIE

 YIHI(E-COMMERCE

PAYMENTS MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 YIHI E-COMMERCE PAYMENTS

MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها اإلجت اعي: اقامة لامي 7 زفقة 

سبتة الطابق 2 مكتب لقم 8 - الدال 

الب ضاء -  الدال الب ضاء
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 2 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة

 YIHI E-COMMERCE

PAYMENTS MOROCCO:تس  ة 

الشركة
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حلول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلفت2فت  ع24  الدفع  ملعالجة  تقن ة 

والجوال
الجاهزة  الحلول  مشاليع  إفجاز 
مشروع  ألي  الجدوى  ودلاسات 

اتصاالت
وص افة  ونشر  وتص  م  تخط ط 
تكنولوج ا  لحلول  العامل ة  املشاليع 

املعلومات واالتصاالت وكفاءتها
تنف ذ الحلول املتقدمة

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مكتب   2 الطابق  سبتة  زفقة   7 لامي 
لقم 8 - الدال الب ضاء -  الدال الب ضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
  2.222 الشركة:  لأس ال  :مبلغ 
من  حصة    22 إلى  مقس ة  دلهم، 

فئة 22  دلهم للحصة  كالتالي
52 حصة اجت اع ة الشركة

 Yapstone International  
 Holding INC

52 حصة اجت اع ة الشركة
 Yapstone Minority Holdings 

 LLC
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة
الس د   للشركة  وح د  مسي2   

 Durant David Ethan
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79894
2 9I

D & S COM

SOCIETE(5 MOUHARRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES
 MOUAHIDINE YOUSSEF ر M 
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE25 MOUHARRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شا - 
22572 الدالالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 

89525ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :

منوني  عبدهللا  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

22  حصة لفائدة  الس د )ة( مح د 

حضرية بتاليخ 27 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79926.

222I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE(RIM-(PLUS(CAR(SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

ر4ر شالع مح د الخامس لقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 222ر2، 

بني مالل املغرب

  STE RIM- PLUS CAR SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

األدالسة تجزئة  سعد لقم  2 

الطابق األول بني مالل 222ر2 بني 

مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر229 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222    6

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. RIM- PLUS CAR SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق .
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  2  سعد  تجزئة   األدالسة 
بني  222ر2  مالل  بني  األول  الطابق 

مالل  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لش د فدير  :  5.222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
فدير  عنوافه)ا( حي  الس د لش د 
28 222ر2  ر2 مالس حي شوقي لقم 

بني مالل  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  جوهر  امح د  الس د 
حي ر2 مالس تجزئة الحسنى لقم  ر 

222ر2 بني مالل املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم  ر  .
22 I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 SOCIETE DE STATION»
 MULTI-SERVICE(LA

 BONNE ROUTE SARL AU
«SOSEBRO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
ر4ر شالع مح د الخامس لقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 222ر2، 
بني مالل املغرب

SOCIETE DE STATION MULTI-»
 SERVICE LA BONNE ROUTE

SARL AU «SOSEBRO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

الفق ه بن صالح ، كلم 2 ، بني مالل  
- 222ر2 بني مالل املغرب .

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر49 .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   2.222.222»
«222.222.  دلهم« إلى »222.222.ر 
دلهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أو 
ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم 5ر  .
222I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE DAR RKM IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
ر4ر شالع مح د الخامس لقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 222ر2، 
بني مالل املغرب

 STE DAR RKM IMMOBILIER
SARL AU  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 
السعادة لقم 4-5 الطابف السفلي 
،أم أضهر - 222ر2 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.987 
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
27 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
 STE DAR RKM IMMOBILIER
مسؤول ة  ذات  شركة    SARL AU
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   822.222 لأس الها 
السعادة  تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 
،أم أضهر  السفلي  الطابف   4-5 لقم 
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فت جة  املغرب  مالل  بني  222ر2   -

اللتوقف عن النشاط .

و عين:
و  لقام   الكريم   عبد  الس د)ة( 

السعادة  تجزئة  أضهر  ام  عنوافه)ا( 
املغرب   مالل  بني  222ر2    24 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  أكتوار  222   27 بتاليخ 

السفلي  الطابف   4-5 لقم  السعادة 

،أم أضهر - 222ر2 بني مالل  املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  .تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 8ر  .

Iر22

FIDUCIAIRE AL QODS

ARCHI DAHIOUI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET ر6ر

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

ARCHI DAHIOUI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس لقم ر4ر الطابق 

ر شقة لقم 6 - 222ر2 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ARCHI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DAHIOUI

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هندسة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  ر4ر  لقم  الخامس  مح د 

مالل  بني  222ر2   -  6 لقم  شقة  ر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
دح وي  الكريم  عبد  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
دح وي  الكريم  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الشرف 2 بلوك 22 لقم 

ر  222ر2 بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
دح وي  الكريم  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الشرف 2 بلوك 22 لقم 

ر  222ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  مالل   ببني  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 229 .

224I

DEMER CONSULTING

ADAK BATIMENTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 فض لأس ال الشركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET    RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدالالب ضاء 

املغرب

ADAK BATIMENTS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 
التقدم GH2  7 طابق 2 س دي 

برفو�سي  - 22222 الب ضاء املغرب.
 فض لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
87859ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 
«422.222 دلهم« أي من »522.222 
عن  دلهم«    22.222« إلى  دلهم« 
اإلس  ة  الق  ة  تخف ض   : طريق 

لألسهم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 27ر799.
225I

DEMER CONSULTING

 MOROCCAN SIENCE
 TECHNOLOGY
CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE
 ET    RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA
GIRONDE، 20000، الدالالب ضاء 

املغرب
 MOROCCAN SIENCE

 TECHNOLOGY CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9   شالع 
عبداملومن طابق 2 لقم 8  - 22222 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
89رر 5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  فوف24  222   28 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 MOROCCAN SIENCE املحدودة 
  TECHNOLOGY CONSULTING
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

9   شالع  وعنوان مقرها اإلجت اعي 

عبداملومن طابق 2 لقم 8  - 22222 

يوجد  ال   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

نشاط.

و حدد مقر التصف ة ب 9   شالع 

عبداملومن طابق 2 لقم 8  - 22222 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  القادلي  أس اء    الس د)ة( 

الب ضاء   22222 الب ضاء  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 

- :

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 26ر799.

226I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 ALIMENTS DE BETAIL

FALLAH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 ALIMENTS DE BETAIL FALLAH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي م24وكة 4  

تجزئة الوفاء   حي الصناعي بنسودة 

- 2222ر فاس املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

69ر58.
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2222 دجن24  في  ر  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   7.822.222»
 7.922.222« إلى  دلهم«    22.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس  بتاليخ  ر ماي  222 

تحت لقم 5 26.

227I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MIKATRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شالع املوحدين تجزئة االمي2ة 
الطابق االول لقم 22،الفن دق ، 

22 ر9، الفن دق املغرب
MIKATRA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
افراسو ج اعة العل ين شقة 
بالطابق االول املض ق - 255ر9 

املض ق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29865
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222     
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MIKATRA
أشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املتنوعة.
- ب ع و شراء ج  ع مواد البناء.

- تأجي2 آالت ومعدات البناء.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
افراسو ج اعة العل ين شقة بالطابق 
املض ق  255ر9   - املض ق  االول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 552   : البط وي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
 452   : السباعي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البط وي عنوافه)ا(  الس د مح د 
حي بن ديبان شالع عالل الفا�سي زفقة 

29 22 ر9 الفن دق املغرب.
عنوافه)ا(  السباعي  مح د  الس د 
222ر9  السلة   كدية  زم  زم  جبل 

املض ق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عبد هللا هروس عنوافه)ا( 
دوال حراقة ج اعة العل ين  255ر9 

املض ق املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   28 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 9ر7 .

228I

ديوان الخدمات

ESPACE NEW SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ديوان الخدمات
شالع مح د الخامس لقم 94 س دي 

قاسم ، 6222 ، س دي قاسم 
املغرب

ESPACE NEW SERVICES شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تعاوف ة 
االصالح ة زيرالة س دي قاسم - 
6222  س دي قاسم املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الدين   فول  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   522 ج ال 
الس د  لفائدة   حصة    .222 أصل 
غشت   25 بتاليخ  مجاهد  لط فة  )ة( 

.222 
فولة   هللا  لزق  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  22ر 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
مح د اح د ج ال الس د بتاليخ 25 

غشت  222.
الدين   فول  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   222 ج ال 
أصل 222.  حصة لفائدة  الس د )ة( 
مح د اح د ج ال الس د بتاليخ 25 

غشت  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 28 بتاليخ  قاسم   بس دي  االبتدائ ة 

شتن24  222 تحت لقم 444.
229I

GLOBAL SERVICIO MEDITERRANEO

 GLOBAL SERVICIO
MEDITERRANEO
إعالن متعدد القرالات

 GLOBAL SERVICIO
MEDITERRANEO

املنطقة الحرة للتصدير بو الف، 
القطعة 24أ2، الجزء 24ب، الطابق 
الثاني، املكتب لقم 24ب ، 92222، 

طنجة املغرب
 GLOBAL SERVICIO

MEDITERRANEO »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بو الف، الجزء 
24ب، القطعة 24أ2، الطابق 

الثاني، املكتب لقم 24ب - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.8624 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
مقرها الحالي الكائن بطنجة، املنطقة 
الجزء  بو الف،  للتصدير  الحرة 
24ب، القطعة 24أ2، الطابق الثاني، 
الجديد  مقرها  إلى  24ب  لقم  املكتب 
الحرة  املنطقة  بطنجة،  الكائن 
24ب،  الجزء  بو الف،  للتصدير 
القطعة 24أ2، الطابق األول، املكتب 

لقم ر د.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الس د  في  الشركة  ثقة تس ي2  تجديد 
والس دة  سطالوي  افريحة  بن  فب ل 
يافا فوزارافا بصفتهم مسي2ين شريكين 
محدودة.  غي2  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  ج  ع  في  الشركة  تلزم 
الشريكين،  املسي2ين  أحد  بتوق ع 
البنك ة  التوق ع والع ل ات  باستثناء 
للس د  الوح د  بالتوق ع  تلزم  التي 

فب ل بن افريحة سطالوي.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي2 لقم جواز سفر املسي2 الشريك 
سطالوي  افريحة  بن  فب ل  الس د 

وذلك تبعا لتجديده.
قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الديباجة،  ص اغة  وإعادة  تح ين 
األسا�سي  القافون  من  و5    4 املواد 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
ينص  الذي  الديباجة:  لقم  بند 
االس اء  ص اغة   إعادة  مايلي:  على 
ومكان  وتاليخ  والعائل ة،  الشخص ة 
بطاقة  ولقم  وجنس ة  االزدياد 
السفر  وجواز  الوطن ة  التعريف 

بالنسبة لألجافب الشركاء.
بند لقم 4 : املقر االجت اعي: الذي 
ينص على مايلي: حدد املقر االجت اعي 
الحرة  املنطقة  بطنجة،  للشركة 
24أ2،  القطعة  بو الف،  للتصدير 
املكتب  األول،  الطابق  24ب،  الجزء 

لقم ر د. »الباقي يبقى دون تعديل«



((897 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

التوق ع:   - التع ين   :   5 لقم  بند 
الذي ينص على مايلي: تغ ي2 لقم جواز 
فب ل بن افريحة  سفراملسي2 الشريك 

سطالوي تبعا لتجديده.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247249.
2Iر2

ديوان الخدمات

STE ESPACE NEW SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

ديوان الخدمات
شالع مح د الخامس لقم 94 س دي 

قاسم ، 6222 ، س دي قاسم 
املغرب

  STE ESPACE NEW SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تعاوف ة 
االصالح ة زيرالة س دي قاسم 
تعاوف ة االصالح ة زيرالة س دي 

قاسم 6222  س دي قاسم املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  25 غشت  222  في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( ج ال 

مح د الس د اح د ك سي2 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  قاسم   بس دي  االبتدائ ة 

شتن24  222 تحت لقم 444.
I ر2

CORPORATE AUDIT GROUP

 RYAD ESSALAM
IMMOBILIER

إعالن متعدد القرالات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شالع عبد املومن، الطابق 
الخامس، لقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
  RYAD ESSALAM IMMOBILIER
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: رر مكرل، 

زفقة مح د بن ابراه م املراك�سي  ي 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 67575

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  .: الذي ينص على مايلي: 

الحبيب  الس د  ب ع  على  املصادقة 

اجت اع ة  حصة    22 اصراطي 

لفائدة الس د فاصر الع راني وقبول 

هذا األ ي2 كشريك وح د للشركة

على  ينص  الذي   :.2 لقم  قرال 

مايلي: قبول استقالة الس د الحبيب 

اصراطي من منصبه ك سي2 للشركة

على  ينص  الذي  ر.:  لقم  قرال 

مايلي: تع ين الس د فاصر الع راني ، 

حامل لبطاقة التعريف الوطن ة عدد 

 BE87258، مسي2ا للشركة ملدة غي2 

محدودة 

قرال لقم 4.: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القافون  ص اغة  اعادة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند لقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال

على  ينص  الذي   :28 لقم  بند 

مايلي: تع ين املسي2ين

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 9ر7979.

2Iر2

LAMUTUELLE

LAMUTUELLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

LAMUTUELLE

64  شالع فلسطين الطابق الثاني 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

LAMUTUELLE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 64  شالع 

فلسطين الطابق الثاني مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر99  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAMUTUELLE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

  64  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع فلسطين الطابق الثاني مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : كضاض  اح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كضاض  اح د  الس د 

4ر   لقم  الخامسة  الوحدة  م  ح 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  كضاض  اح د  الس د 

4ر   لقم  الخامسة  الوحدة  م  ح 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29225 .

Iرر2

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ATLENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ATLENT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 29 

شالع املرابطين إفزكان - 52ر86 

افزكان املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر24 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 2  أكتوار  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 - إفزكان  املرابطين  شالع   29 »لقم 

ر   إلى »لقم  افزكان املغرب«  52ر86 

 - افزكان  مسدولة-مسدولة  ع الة 

52ر86 افزكان  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 أكتوار  االبتدائ ة بافزكان  بتاليخ 

 222 تحت لقم 2292.

4Iر2
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARM PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ARM PROMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي تجزئة لقم 582 الكويرة 

الخ ام اكادير - 82242 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

65ر49

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ARM  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الكويرة   582 لقم  تجزئة  االل�سي 

اكادير   82242  - اكادير  الخ ام 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : تيسي2  حسن  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  تيسي2  حسن  الس د 
 82242 اكادير  الكويرة  582 حي  لقم 

اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  تيسي2  حسن  الس د 
 82242 اكادير  الكويرة  582 حي  لقم 

اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 27262 .

5Iر2

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

MAEBEL & CO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال24يد 2266 ، 72222، 
الع ون املغرب

MAEBEL & CO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفتح 
لقم 7  ع الة أدلالمحج مح د 

السادس الع ون - 72222 الع ون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8425ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAEBEL & CO

أي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

إفتاج  بصري.  س عي  إفتاج  نشاط 

الس ع ة  الخدمات  وتوفي2  وتنف ذ 

والصوت  املقاالت  وكتابة  والبصرية 

أو  تلفزيون  الصامت ألي  الف ديو  أو 

إفت2فت أو DVD أو الصحافة

الح الت  وتنف ذ  -2تص  م 

االعالف ة:

وتوزيعها  اإلعالفات  تص  م 

واإلذاعة  والدوليات  الصحف  في 

والتلفزيون واإلفت2فت ووسائل اإلعالم 
األ رى

الخالج ة  اإلعالفات  تص  م  -ر 

على  املثال  سب ل  على  وتوزيعها 

والشباب ك  اإلعالف ة  اللوحات 

والس الات  التجالية  واملحالت 

والحافالت وغي2ها.

- الدعاية الجوية

وع نات  النشرات  توزيع   4-

وغي2ها  األجنحة  وإنشاء  الدعاية 

تنف ذ  العرض.  ومواقع  اله اكل  من 

من  وغي2ها  التسويق ة  الح الت 

إلى  تهدف  التي  اإلعالف ة  الخدمات 

بهم  واالحتفاظ  املستهلكين  جذب 

في  والتسويق   ، املنتجات  وترويج   ،

فقاط الب ع ، وال24يد املباشر

-5 استشالات تسويق ة

أجهزة  وترك ب  ب ع  شراء   6-

ك ب وتر وأجهزة كهراائ ة مكتب ة ، - 

أع ال متنوعة ، تجالة ، لوازم مكتب ة 

 ، تنظ ف  ،  دمات  بضائع  فقل   ،

استي2اد وتصدير ، تجالة عامة.

-7 تصن ع ، شراء ، ب ع في املتجر 

أو ع24 اإلفت2فت ، استي2اد ، تصدير ، 

 ، أزياء  مالبس جاهزة ، اكسسوالات 

سلع جلدية ، مواد  ام ، منسوجات 

وأي  تج  ع  ملحقات   ، جلود   ،

لصنع  وضرولية  مف دة  أ رى  مواد 

املص  ين  منتجات  ب ع  إبداعات. 

مثل   ، الفن ة  املعالض  نشاط  أو 

الصول  معالض  أو  األحداث  تنظ م 

أو  الفن ة  األع ال  أو  املنحوتات  أو 

املسي2ات.

-8 أي نشاط لب ع وشراء واستي2اد 

وتصدير ج  ع السلع الغذائ ة وغي2 

السلع  هذه  وتوزيع  تسويق  الغذائ ة. 

وأي نشاط متعلق بها.

والدعم  املساعدة  كل   9-

لألفراد  واملشولة  والخدمات 

والشركات.

وتقديم  في ص اغة  املساعدة    2-

الوثائق اإلدالية والبحث واالستشالة 

والدعم للحصول على الت ويل أو أي 

مساعدات حكوم ة أ رى.

في  والشركات  األفراد  مساعدة 

مثل:   ، نشاطهم  وتحويل   ، تطولهم 

الجودة اإلدالية واالجت اع ة واملال ة 

)QHSE( - النظافة - السالمة - البيئة.

وشراء  لب ع  نشاط  أي     -

السلع  ج  ع  وتصدير  واستي2اد 

تسويق  الغذائ ة.  وغي2  الغذائ ة 

وتوزيع هذه السلع وأي نشاط متعلق 

بها.

-2   دمات متنوعة .

عنوان املقر االجت اعي : حي الفتح 
مح د  أدلالمحج  ع الة    7 لقم 
الع ون   72222  - الع ون  السادس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : ماءالع نين  طه  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

522 حصة    : بلحاج  مراد  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ماءالع نين  طه  الس د 

تيزفيت  افراك  املستقبل  تجزئة   24

85222 تيزفيت املغرب.

الس د مراد بلحاج عنوافه)ا( 294 

 85222 تيزفيت  السع دية  تجزئة 

تيزفيت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه)ا(  ماءالع نين  طه  الس د 
تيزفيت  افراك  املستقبل  تجزئة   24

85222 تيزفيت املغرب
الس د مراد بلحاج عنوافه)ا( 294 
 85222 تيزفيت  السع دية  تجزئة 

تيزفيت املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 2  أكتوار 

 222 تحت لقم  222/   ر.
6Iر2

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

SERVICE ET COMMERCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شالع الحريري، الطابق الثالت، 
لقم 2ر ، 92222، طنجة املغرب

SERVICE ET COMMERCE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز باب 
تازة شفشاون  - 222 9  شفشاون  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 669
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE ET COMMERCE
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ص افة  ،  دمات:  متنوعة  وأع ال 

إصالح وصاحب مطعم .
عنوان املقر االجت اعي : مركز باب 
222 9  شفشاون    - تازة شفشاون  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة لح ة بوزيد :  952 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د أ لوف :  52 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أ لوف  مح د  الس د 

  9 222 شفشاون   تازة  باب  مركز 

شفشاون  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوزيد  لح ة  الس دة 

  9 222 شفشاون   تازة  باب  مركز 

شفشاون  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بشفشاون  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم  222/ ر .

7Iر2

م نالة ف نانس جروب

بوديليس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

م نالة ف نانس جروب

52 شالع موالي لش د شقة لقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

اوديليس »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 52 شالع 

موالي لش د شقة لقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

»تع ين م ثل قافوني  للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.  9279

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا  أكتوار  222    9 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي2)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 

-  سالفو فرانسواز فتاشا

- ايت بويغولدن منى.

املسؤول ة  ذات  شركة   ..........  -  
اإلجت اعي  مقرها  الكائن  املحدودة 
 ...................  ..............  ............... ب: 

.................
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ............
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 7ر292 .
8Iر2

CABINET RAMI EXPERTISE

LA SEMILLA COFFEE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LA SEMILLA COFFEE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي جزء +7 7 
أ لقم ر زفقة ابن أبي لا عة املدينة 
الجديدة فاس  - 2222ر  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SEMILLA COFFEE
مقهى   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغل شخصين أو أكث2 ؛
• ب ع الحلويات بالتقس ط ؛

من   سة  أقل  يشغل  مطعم   •

عشر شخًصا ؛

• تناول الوجبات السريعة..

 7+ عنوان املقر االجت اعي : جزء 

7 أ لقم ر زفقة ابن أبي لا عة املدينة 

فاس  2222ر    - فاس   الجديدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الس د العبدالي ابراه م 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د العبدالي ابراه م عنوافه)ا( 

اي وزال  طريق  لط فة  تجزئة   8 لقم 

فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د العبدالي ابراه م عنوافه)ا( 

اي وزال  طريق  لط فة  تجزئة   8 لقم 

فاس 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 9ر47.

9Iر2

ATLANTIC NEW HORIZON

ATLANTIC NEW HORIZON
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

إنشاء فرع تابع للشركة

ATLANTIC NEW HORIZON

املنطقة الحرة طنجة أوتوموت ف 

س تي، ج اعة الجوامعة، إقل م 

فحص أفجرة، القطعة لقم  2 ، 

الطابق الثاني، املكتب لقم 2.5 ، 

92222، طنجة املغرب

 ATLANTIC NEW HORIZON

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الحرة طنجة أوتوموت ف س تي، 
ج اعة الجوامعة، إقل م فحص 
أفجرة، القطعة لقم  2 ، الطابق 
الثاني، املكتب لقم 2.5 - 92222 

طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
5 226  طنجة - ر6294 القن طرة.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
التس  ة - و الكائن بالعنوان املنطقة 
زون،  فري  أطلنت ك  للتصدير  الحرة 
لقم  القطعة  سفل ة،  عامر  ج اعة 
 l .65 -و  l1.52، l1.53، l1.64
4222  القن طرة املغرب و املسي2 من 

طرف الس د)ة( محصون امبالك .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  بالقن طرة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  8877.
242I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

L›HACIENDA CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 IBN SINA IMMEUBLE Aر APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
L’HACIENDA CASH   شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي   املسي2ة أ. 
2 مخزن لقم 25 مكناس - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر5454

 28 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  L’HACIENDA CASH
وس ط   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.
والع الت  الع الت  صرف   -

األجنب ة.
- الوساطة التجالية..

:   املسي2ة  عنوان املقر االجت اعي 
أ. 2 مخزن لقم 25 مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد العزيز املالحي :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املالحي  العزيز  عبد  الس د 
9 برج موالي  59 مج وعة  عنوافه)ا( 

ع ر  52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
املالحي  العزيز  عبد  الس د 
9 برج موالي  59 مج وعة  عنوافه)ا( 

ع ر  52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
26 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم  462.

24 I

شركة محاسبة صايم

 CABINET AZARKANE
KINESITHERAPIE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شالع الدلفوفي ع الة السعادة 
الطابق الثالث لقم 6 ، 62222، 

وجدة املغرب

 CABINET AZARKANE

 KINESITHERAPIE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

موالي الحسن وشالع الجيش امللكي 

إقامة ب وي الشقة لقم   الطابق 

الثاني - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8285ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CABINET AZARKANE  :

.KINESITHERAPIE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : -الت2ويض 

الطبي والعالج الفيزيائي.
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الجيش  وشالع  الحسن  موالي  شالع 

لقم    الشقة  ب وي  إقامة  امللكي 

الطابق الثاني - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : أزلقان  مريم  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أزلقان  مريم  الس دة 

السكن ة    املج وعة  الفداء  حي 

وجدة   62222  6 لقم  شقة   8 بلوك 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مريم أزلقان عنوافه)ا( حي 

الفداء املج وعة السكن ة   بلوك 8 

شقة لقم 6 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 659ر.

242I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 CENTRE SHAMS AL
 MAARIFA DE FORMATION
ET DE DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N  

، 14000، KENITRA MAROC

 CENTRE SHAMS AL MAARIFA

 DE FORMATION ET DE

DEVELOPPEMENT  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة  

مول�سي زفقة 64  لقم ر2 الطابق 

الثاني  - 4222  القن طرة  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

75ر 4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2222 شتن24  في  2  املؤلخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 CENTRE SHAMS AL املحدودة 

 MAARIFA DE FORMATION ET

مبلغ     DE DEVELOPPEMENT
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي اقامة  مول�سي زفقة 
64  لقم ر2 الطابق الثاني  - 4222  

بسبب   : ل  فت جة  املغرب  القن طرة  

كوف د 9 .

اقامة   ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق  ر2  لقم    64 زفقة  مول�سي 

الثاني  - 4222  القن طرة  املغرب. 
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و عين:
و  سع دة   الكودي    الس د)ة( 
لقم  275  6رر  زفقة  عنوافه)ا( 
املغرب   القن طرة     4222 الس كون  

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بالقن طرة   االبتدائ ة 
لقم  تحت   2222 دجن24   28

596 ر222   229.
Iر24

BE2I S.A.R.L.A.U

ب)و)))ي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

BE2I S.A.R.L.A.U
شالع واد سبو الزفقة 29  الرقم 

22 االلفة الدال الب ضاء ، 22262، 
الدال الب ضاء املغرب

ب و 2 ي  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ا75 

مج وعة 8 اقامة البدل شقة 4 عين 
السبع الدال الب ضاء - 222ر2 الدال 

الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9 2ر22.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 غشت 4 22 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»ا75 مج وعة 8 اقامة البدل شقة 4 
222ر2   - الب ضاء  الدال  السبع  عين 
الدال الب ضاء املغرب« إلى »شالع واد 
سبو زفقة 29  الرقم 22 االلفة الدال 
الب ضاء    الدال  222ر2    - الب ضاء  

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 
غشت 4 22 تحت لقم 5ر225562.
244I

BE2I S.A.R.L.A.U

ب)و)))ي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

BE2I S.A.R.L.A.U
شالع واد سبو الزفقة 29  الرقم 

22 االلفة الدال الب ضاء ، 22262، 
الدال الب ضاء املغرب

ب و 2 ي  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع واد 
سبو زفقة 29  الرقم 22 االلفة الدال 

الب ضاء - 222ر2 الدال الب ضاء 
املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9 2ر22.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  يول وز   22    5 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
  2.222« من  أي  دلهم«   92.222»
عن  دلهم«    22.222« إلى  دلهم« 

طريق :  -.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 
غشت 4 22 تحت لقم 5ر225562.

245I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HAKAM PRIVEE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

HAKAM PRIVEE  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
6 ع الة افزي حي الهدى اكادير - 

82222 اكادير املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7ر448.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( دهبو 

ل لى ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 27258 .

246I

TIFIEE & CO

بتون)البس)غ8وب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TIFIEE & CO
2  زفقة الحرية الطابق ر لقم 5 ، 
22 22، الدال الب ضاء املغرب
اتون البس غروب شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الحرية الطابق ر لقم 5   - 22 22 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52ر 5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اتون   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

البس غروب.
غرض الشركة بإيجاز : تجالة املواد 
و  اإللكت2وف ة  ع24املواقع  الغذائ ة 
الب ع املباشر، و التصدير و االست2اد..
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 22 22  -    5 لقم  ر  الطابق  الحرية 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : شوعاتن  مح د  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د حسن الغزالي :  522 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د شوعاتن  الس د 
إقامة ليزولك دي 4 ع الة باء طابق 2 

شقة 8 22 59 املح دية املغرب.
الغزالي  حسن  مح د  الس د 
أوه  ع الة  األطلس  إقامة  عنوافه)ا( 
شالع  الثالت  الطابق    5 الشقة 
مراكش   42222 السادس  مح د 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د شوعاتن  الس د 
إقامة ليزولك دي 4 ع الة باء طابق 2 

شقة 8 22 59 املح دية املغرب
الغزالي  حسن  مح د  الس د 
أوه  ع الة  األطلس  إقامة  عنوافه)ا( 
شالع  الثالت  الطابق    5 الشقة 
مراكش   42222 السادس  مح د 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم 792226.
247I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ELBA INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM ر  8رEME

 ETAGE  APPT  ر MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

ELBA INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة 

زكريا لقم 85 مكرل محام د مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.552 5

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 6  يوف و  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

85 مكرل محام د  لقم  زكريا  »قطعة 

املغرب«  مراكش   42222  - مراكش 

منالة،  ر،  تاسلطافت  »ملك  إلى 

 42222  - مراكش  تاسلطافت،  بلدية 

مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29249 .

248I

fiduciaire le point

 SOCIETE MAROCAINE DES
(ETUDES (SMET

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire le point

 BD OUED OUM RABII N ر  

 OULFA CASABLANCA ، 23000،

casablanca maroc

 SOCIETE MAROCAINE DES

ETUDES (SMET( شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر 

املنطقة الصناع ة الوفاق 

الطابق 4 حي األلفة  الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء  22222 الدالالب ضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2699ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   22 4 ماي   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DES

.(ETUDES (SMET
 BUREAU : غرض الشركة بإيجاز

.D’ÉTUDES ET D’INGÉNIERIE
2ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 4 املنطقة الصناع ة الوفاق الطابق 
حي األلفة  الدالالب ضاء الدالالب ضاء  

22222 الدالالب ضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
22ر    : عدفان  اس الل  الس د 
حصة بق  ة 2.222ر دلهم للحصة .
 422   : محفوظ   اس الل  الس د 
حصة بق  ة 42.222 دلهم للحصة .
الس دة  ياسين لخص�سي فت حة 
دلهم   22.222 بق  ة  حصة   222   :

للحصة .
  22   : أيوب  اس الل  الس د 
حصة بق  ة 2.222  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عدفان  اس الل  الس د 
االلفة   9 لقم    2 ع  الوئام  إقامة 
الدال الب ضاء 22222  الدال الب ضاء 

املغرب.
محفوظ   اس الل  الس د 
 9 لقم    2 ع  الوئام  إقامة  عنوافه)ا( 
الدال    22222 الب ضاء  الدال  االلفة 

الب ضاء املغرب.
فت حة  لخص�سي  ياسين  الس د  
عنوافه)ا( إقامة الوئام ع 2  شقة 9 
الدال    22222 الب ضاء  الدال  االلفة 

الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  أيوب  اس الل  الس د 
إقامة الوئام ع 2  طابق 4 شقة 9 حي 
االلفة الدال الب ضاء    22222  الدال 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  عدفان  اس الل  الس د 
االلفة   9 لقم    2 ع  الوئام  إقامة 
الدال الب ضاء 22222  الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
2ر  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يوف و 4 22 تحت لقم ر55247.
249I

CABINET RAMI EXPERTISE

PEP’S HABIBAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

PEP’S HABIBAT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ع الة ف 
تجزئة ال24دعي بلوك أ   الطابق ر  
الشقة 95 بنسودة فاس  - 2222ر  

فاس  آملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72229
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PEP’S  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.HABIBAT
مركز   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت
أو  )تاجر  والتصدير  االستي2اد   •

وس ط(.
•  مدلسة لتحضي2 االمتحافات..

ع الة    : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  أ    بلوك  ال24دعي  تجزئة  ف 
ر  الشقة 95 بنسودة فاس  - 2222ر  

فاس  آملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د  ماث وز برايس :  52 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

52 حصة    : حبيبة  باشا  الس دة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  برايس  ماث وز  الس د  
فرنسا 62 رر فرنسا فرنسا.

عنوافه)ا(  حبيبة  باشا  الس دة 
فرنسا 69682 فرنسا فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  برايس  ماث وز  الس د  
فرنسا 62 رر فرنسا فرنسا

عنوافه)ا(  حبيبة  باشا  الس دة 
فرنسا 69682 فرنسا فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  474.

252I

MOUFIDCO

CAFE ETOILE PLACE SEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 4EME  49
ETAGE N° 103 ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
 CAFE ETOILE PLACE SEPT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
السالم   مج وعة اكست زفقة 8  
لقم 25  أهل الغالم الدال الب ضاء - 

22222 الدال الب ضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
465955
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم   2222 ف24اير    7

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CAFE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ETOILE PLACE SEPT

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

  8 زفقة  اكست  مج وعة  السالم   

لقم 25  أهل الغالم الدال الب ضاء - 

22222 الدال الب ضاء. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ج  لة  لهان  الس دة  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ج  لة  لهان  الس دة  

2ر2 إقامة السالم    اكست 22222 

الدال الب ضاء. املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ج  لة  لهان  الس دة  

2ر2 إقامة السالم    اكست 22222 

الدال الب ضاء. املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  6 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز 2222 تحت لقم 9797ر7.

25 I

BE2I S.A.R.L.A.U

ب)و)))ي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

BE2I S.A.R.L.A.U

شالع واد سبو الزفقة 29  الرقم 

22 االلفة الدال الب ضاء ، 22262، 

الدال الب ضاء املغرب

ب و 2 ي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ا 75 

مج وعة 8 اقامة البدل شقة4 عين 

السبع الدال الب ضاء - 2222  الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9 2ر22

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم   22 2 مالس   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : ب و 2 

ي.

الدلاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبوغراف ة.

 75 ا   : االجت اعي  املقر  عنوان 

عين  البدل شقة4  اقامة   8 مج وعة 

الدال    2222  - الب ضاء  الدال  السبع 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مح د  فجم  الشركي  ايت  الس د 
التهامي  موالي  طريق  9ر2  عنوافه)ا( 
شقة 6 طابق ر اقامة كرم حي حسني 
الب ضاء   الدال   22222 الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مح د  فجم  الشركي  ايت  الس د 
التهامي  موالي  طريق  9ر2  عنوافه)ا( 
شقة 6 طابق ر اقامة كرم حي حسني 
الب ضاء   الدال   22222 الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 
يول وز 2 22 تحت لقم ر224795.

252I

COFIJUCE

SECURITE WORD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH  26

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

SECURITE WORD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة 

طاهر زف 24  الج باب سبتة  - 222   
سال املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27277

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  ف24اير  222   28 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SECURITE الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 لأس الها  مبلغ    WORD
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
ر  شقة   6 ع الة  الشرقاوي  تجزئة 
 - سبتة   باب  زف 24  الج  طاهر  زفقة 
: عدم  ل  فت جة  املغرب  222   سال 
الع وم ة  الصفقات  على  الحصول 

و عدم قدلة الشركة على املنافسة و 

غ اب الت ويل.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة طاهر 

222   سال   - زف 24  الج باب سبتة 

املغرب. 

و عين:

و  الرح م  سه ل   عبد  الس د)ة( 

والد  الح رية  والد  دوال  عنوافه)ا( 

ح د  بن   26252 فخ لة  عبادي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 

ر  شقة   6 ع الة  الشرقاوي  تجزئة   :

زفقة طاهر زف 24  الج باب سبتة سال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار    4 بتاليخ  بسال   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4ر76ر.

Iر25

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ECOLE AL ATHAR PRIVE

إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

ECOLE AL ATHAR PRIVE »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: اقامة 

فولية 2 تجزئة البطريوز البساتين  

- - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

27ر7ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((922

حصص  تفويت   : لقم    قرال 

تفويت   - مايلي:  على  ينص  الذي   :

لقم  حسن  حدو�سي  الس د  حصص 

)22ر)   هي  التي   D227976 و  ط  ب 

الى :       الس دة الهام الصابوني لقم 

)22ر)  بحصة   U 2574ر و  ط  ب 

تفويت   - للحصة  دلهم    22 بق  ة 

ب  لقم  بلكولة  لضا  الس د  حصص 

752رD55 التي هي )222(  الى  ط و  

لقم  الصابوني  الهام  الس دة         :

 (222( بحصة   U 2574ر و  ط  ب 

تفويت   - للحصة  دلهم    22 بق  ة 

ب  لقم  عادل  هند  الس د  حصص 

)22ر)   هي  التي   D626626 و  ط 

لقم  بوعواد  مح د  الس د         : الى 

)22ر)  بحصة   D752992 و  ط  ب 

تفويت   - للحصة  دلهم    22 بق  ة 

ب  لقم  بلكولة  لضا  الس د  حصص 

752رD55 التي هي )222(  الى  ط و  

:       الس د مح د بوعواد لقم ب ط 

بق  ة   )222( بحصة   D752992 و 

22  دلهم للحصة

و  املسي2   استقالة   :  2 لقم  قرال 

تع ين مسي2  جديد : الذي ينص على 

مايلي: استقالة لضا بلكولة من تس ي2 

الس د  جديد  مسي2   تع ين  و  شركة 

مح د بوعواد

النظام  تح ين   : ر  لقم  قرال 

مايلي:  على  ينص  الذي  األسا�سي: 

لشركة   األسا�سي  النظام  تح ين 

(STATUTS REFONDUS(

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات : الس دة الهام الصابوني  

بوعواد   مح د  الس د  و      52222

 52222

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الصابوني   الهام  الس دة   : الرأس ال 

522 حصة و    الس د مح د بوعواد 

522 حصة

على  ينص  الذي   : 4 لقم  بند 

مايلي: التس ي2 : تع ين  الس د مح د 

بوعواد مسي2 لشركة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم 2ر46.

254I

س-اطلس

 SOCIETE PHARMACIE
RABAI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم  4 ، 222ر2، بني مالل 
املغرب

 SOCIETE PHARMACIE RABAI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 82 
زفقة السوق - 52رر2 قصبة تادلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2265

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PHARMACIE RABAI
: ص دالني  بإيجاز  غرض الشركة 

بائع بالتقس ط.
 82 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تادلة  قصبة  52رر2   - السوق  زفقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22 .69ر.  دلهم، مقسم كالتالي:

:  69ر   االله  عبد  لبعي  الس د 
بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  االله  عبد  لبعي  الس د 
تجزئة الواحة 2 الرقم  5 222ر2 بني 

مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  االله  عبد  لبعي  الس د 
تجزئة الواحة 2 الرقم  5 222ر2 بني 

مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  تادلة   بقصبة  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 27 .
255I

COFIJUCE

SECURITE WORD  
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH  26

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

  SECURITE WORD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة 

طاهر زف 24  الج باب سبتة - 222   
سال املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27279

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  ف24اير  222   28 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 SECURITE WORD الشريك الوح د
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ     
تجزئة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة طاهر 
222   سال   - زف 24  الج باب سبتة 
الحصول  عدم   : ل  فت جة  املغرب 
عدم  و  الع وم ة  الصفقات  على 

غ اب  و  املنافسة  على  الشركة  قدلة 
الت ويل.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة طاهر 
222   سال   - زف 24  الج باب سبتة 

املغرب. 
و عين:

و  الرح م  سه ل   عبد  الس د)ة( 
والد  الح رية  والد  دوال  عنوافه)ا( 
ح د  بن   26252 فخ لة  عبادي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
الشرقاوي ع الة 6 شقة ر زفقة طاهر 

زف 24  الج باب سبتة سال
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    4 بتاليخ  بسال   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 5ر76ر.

256I

FIDUHOUSE

MACOTEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

FIDUHOUSE
لقم 6 مكاتب ط بة زفقة غسان 
كنفاني ، 2222ر، فاس املغرب

MACOTEL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي طاللس 
بالد لحجر لقم   عين الشقف - 

22 6ر فاس املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 ر688.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي2  تم  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 
نشاط الشركة من »منعش عقالي » 
إلى »أشغال البناءو ب ع مواد البناء«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 8ر48.

257I



((925 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

FIDUHOUSE

 SOCIETE ABDELLAH
 BOUAYAD DES HUILES
D›OLIVES ET CEREALES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FIDUHOUSE
غسان  زفقة  ط بة  مكاتب   6 لقم 

كنفاني ، 2222ر، فاس املغرب
 SOCIETE ABDELLAH
 BOUAYAD DES HUILES
شركة     D’OLIVES ET CEREALES

ذات املسؤول ة املحدودة
  2 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
مكرل شالع بوكراع دكالات  - 2222ر 

فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 
.259 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .822.222»
«2.222.222 دلهم« إلى »822.222.ر 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 8 48.

258I

FIDUHOUSE

D-UNIVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FIDUHOUSE
لقم 6 مكاتب ط بة زفقة غسان 
كنفاني ، 2222ر، فاس املغرب

D-UNIVERS  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 22 تجزئة 
برست ج ا ملعب الخ ل الطابق 2 
شقة 5 - 2222ر فاس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.67677
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222    4 في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( دايري 

أديب و عبد الوهاب ك سي2 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4826.
259I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE BOUBANE
TRAVAUX(SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°  APP. N°  AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE BOUBANE TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك 9 
زفقة   لقم 6 حي املح دي اكادير - 

82282 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

49427
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BOUBANE TRAVAUX

.SARL
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة

-منعش عقالي

-الهندسة املدف ة دلاسة وتص  م 

وتحل ل املنشآت املدف ة املختلفة

الع ل ات  كل  عامة  -بصفة 

التجالية و الصناع ة و املال ة املنقولة 

و العقالية التي من شانها أن تساهم 

في تن  ة الشركة.

 9 بلوك   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - اكادير  املح دي  حي   6 لقم  زفقة   

82282 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : ابواان  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 422   : ابواان  الحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : ابواان  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ابواان  الحسين  الس د 

حي اساكا بلوك ب لقم   2 ت ك وين 

اكادير  82652 اكادير  املغرب.

عنوافه)ا(  ابواان  الحسن  الس د 

حي اساكا بلوك ب لقم   2 ت ك وين 

اكادير  82652 اكادير  املغرب.

الس د مصطفى ابواان عنوافه)ا( 

حي اساكا بلوك ب لقم   2 ت ك وين 

اكادير  82652 اكادير  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ابواان  الحسين  الس د 

حي اساكا بلوك ب لقم   2 ت ك وين 

اكادير  82652 اكادير  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 7  27 .

262I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئت اف ة الحراش

HARACHE

TAWSILANDO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE   ا ئت اف ة الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

 27 شالع ح ان الفطواكي س دي 
يوسف بن علي مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
TAWSILANDO SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
  مج وعة ب تي 2 ع الة 6  شقة 
269 العزوزية مراكش مكتب لقم   
مج وعة ب تي 2 ع الة 6  شقة 269 
العزوزية مراكش ر4224 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9767

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAWSILANDO SARL AU
- توص ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع ج  ع السلع واالالت
- شراء و ب ع ج  ع السلع واالالت

- التصدير و االستي2اد.
مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
  6 ع الة   2 ب تي  مج وعة  لقم   
مكتب  مراكش  العزوزية   269 شقة 
  6 ع الة   2 ب تي  مج وعة  لقم   
ر4224  العزوزية مراكش   269 شقة 

مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بهجة لضا :  222.  حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لضا  بهجة  الس د 
تجزءة الزهول تالكة لقم 6  مراكش 

ر4224 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لضا  بهجة  الس د 
تجزءة الزهول تالكة لقم 6  مراكش 

ر4224 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 2ر288 .

26 I

CGS ACADEMY

HOME STYLE CATERING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CGS ACADEMY
حي تالكة زفقة ك باال لقم 297 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
HOME STYLE CATERING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
 6 جنافات ر عين ايطي النخ ل 

الش الي مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2222 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HOME : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.STYLE CATERING
متعهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الطعام.
لقم  6   : االجت اعي  املقر  عنوان 
جنافات ر عين ايطي النخ ل الش الي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222 الس دة يسرى بن عزوز :  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة يسرى بن عزوز عنوافه)ا( 
لقم  6 جنافات ر عين ايطي النخ ل 

الش الي 42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة يسرى بن عزوز عنوافه)ا( 
لقم  6 جنافات ر عين ايطي النخ ل 

الش الي 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 2228 .

262I

FIDUCIAIRE OTHMANE

GHORIZAN TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
GHORIZAN TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قطاع 
ب الرقم 88  حي املنزه  - 4222  

القن طرة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر474.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  مالس  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( اح د  بوحاطي 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

جواد  ك حل بتاليخ    مالس  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 22 يوف و 

 222 تحت لقم ر66 .

Iر26

cabinet bidiagh

SANLUCAR MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ي2 السنة املال ة

cabinet bidiagh

تقاطع زفقة لوما وزفقة امست2دام 

اقامة ليم لقم 9 ، 22492، الدال 

الب ضاء املغرب

  SANLUCAR MOROCCO

»شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 26ر  

تجزئة املندل الج  ل موالي بوسلهام 

- - سوق األلبعاء  املغرب.

»تغ ي2 السنة املال ة«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 25 يول وز  222 تقرل تغ ي2 

السنة املال ة: 

يناير  في    املال ة  السنة  تبدأ  إلى 

وتنتهي في  ر ديس 24 من كل عام. .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

الغرب   االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة 

لقم  تحت  فوف24  222  بتاليخ  2 

.455/222 

264I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 MAROC MODERNE
CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI  IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 MAROC MODERNE
CONSULTING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 طرق 
العفو تجزئة عامري زتون - 62222 

وجدة امل لكة املغرا ة.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.28 6 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  حل  تقرل 
 MAROC MODERNE املحدودة 
لأس الها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
تجزئة  العفو  طرق   44 اإلجت اعي 
62222 وجدة امل لكة  عامري زتون - 
املغرا ة فت جة ل : لم تنجز أي نشاط 

تجالي.
و حدد مقر التصف ة ب 44 طرق 
 62222  - زتون  عامري  تجزئة  العفو 

وجدة امل لكة املغرا ة. 
و عين:

و  الهدال  م  ون   الس د)ة( 
الرقم  طريق     علي  املي2  عنوافه)ا( 
املغرا ة  امل لكة  وجدة   62222   5

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 789ر.
265I
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SILIKEN

SILIKEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SILIKEN

املنطقة الحرة للتصدير 

بو الف،القطعة لقم 24A2، الجزء 
لقم 24B ،الطابق االول، املكتب 
لقم 13D ، 90000، طنجة املغرب

SILIKEN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الحرة للتصدير بو الف،القطعة 
 ، 24B 24، الجزء لقمA2 لقم

الطابق االول، املكتب لقم - Dر  

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SILIKEN

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات  وعناصر  مكوفات  وتج  ع 

معالجة الهواء.

املنطقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

بو الف،القطعة  للتصدير  الحرة 
لقم 24A2، الجزء لقم 24B ، الطابق 

D - 92222ر   لقم  املكتب  االول، 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

كريفوفيس  فولودي ي2  الس د 
دلهم    .222 بق  ة  حصة    22   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كريفوفيس  فولودي ي2  الس د 
اجزفاية  البوغاز  ديال  عنوافه)ا( 

92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
كريفوفيس  فولودي ي2  الس د 
اجزفاية  البوغاز  ديال  عنوافه)ا( 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247427.

266I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

KASBA TRANSFERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE  
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
KASBA TRANSFERT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 44 
شالع الشهداء - 222ر2 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2295
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 KASBA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRANSFERT

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االجت اعي : الرقم 44 

مالل  بني  222ر2   - الشهداء  شالع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : معزوز  ادليس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522 الس د عبد الكريم معزوز :  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  معزوز  ادليس  الس د 

  52 2 لا عة   تجزئة   2 لقم  ف ال 

الخ يسات املغرب.

معزوز  الكريم  عبد  الس د 
لقم   2 بلوك  االفبعاث  حي  عنوافه)ا( 

   222ر2 بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

معزوز  الكريم  عبد  الس د 
لقم   2 بلوك  االفبعاث  حي  عنوافه)ا( 

   222ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 2ر  .

267I

QUALICIA CONSULTING

DOMAINE NASSIRA
SARL AU 

إعالن متعدد القرالات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N° 4 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 DOMAINE NASSIRA SARL AU

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: اقامة 
س لكت الطابق 5 لقم 2  املدينة 
الجديدة مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.4969 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  اجت اع ة  حصة   522 تفويت 
لفائدة  فاط ة  الزياني  الس دة  طرف 
الحامل  الحسين  الشع بي  الس د 
و   D  822ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
القاطن بدوال اوالد املي2 واد الجديدة 

مكناس.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجت اعي  املقر  تغ ي2 
لقم  الخامس  الطابق  اقامة س لكت 
2  املدينة الجديدة مكناس الى دوال 

اوالد املي2 واد الجديدة مكناس.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
من  اجت اع ة  حصة   522 تفويت 
لفائدة  فاط ة  الزياني  الس دة  طرف 
الحامل  الحسين  الشع بي  الس د 
و   D  822ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
القاطن بدوال اوالد املي2 واد الجديدة 

مكناس.
بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة.
بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجت اعي  املقر  تغ ي2 
لقم  الخامس  الطابق  اقامة س لكت 
2  املدينة الجديدة مكناس الى دوال 

اوالد املي2 واد الجديدة مكناس.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4764.
268I

QUALICIA CONSULTING

ASN(EXPRESS(SARL
إعالن متعدد القرالات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.
 ÉTAGE BUREAU N° 4 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ASN EXPRESS SARL  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
الفاضل ة لقم 44  شالع مح د 6 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.45575
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
ب ع 522 حصة اجت اع ة والتي كافت 
للس د  لش دة  هرا  الس دة  ملك  في 
غ ال سع د الحامل للبطاقة الوطن ة 
ر  بع الة  القاطن   PX822724 لقم 
ر م  6 اقامة الريحان ابن لشد  شقة 

ج مكناس.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
شركة  الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
 - من  الشركة  نشاط  تغ ي2  مايلي: 
املنتجات.  مختلف  في  تجالي  وس ط 
الب ع   - املنزل.  إلى  والتسل م  النقل   -
تجالي  وس ط   - الى  االفت2فيت.  ع24 
الخدمات   - املنتجات.  مختلف  في 
عن  ف ابة  البضائع  وفقل  اللوجست ة 
استي2اد   - طن.  5.ر  من  أقل  ار رين 

وتصدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
ب ع 522 حصة اجت اع ة والتي كافت 
للس د  لش دة  هرا  الس دة  ملك  في 
غ ال سع د الحامل للبطاقة الوطن ة 
ر  بع الة  القاطن   PX822724 لقم 
ر م  6 اقامة الريحان ابن لشد  شقة 

ج مكناس.
بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
شركة  الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.
على  ينص  الذي  ر:  لقم  بند 
 - من  الشركة  نشاط  تغ ي2  مايلي: 
املنتجات.  مختلف  في  تجالي  وس ط 
الب ع   - املنزل.  إلى  والتسل م  النقل   -
تجالي  وس ط   - الى  االفت2فيت.  ع24 
الخدمات   - املنتجات.  مختلف  في 
عن  ف ابة  البضائع  وفقل  اللوجست ة 
استي2اد   - طن.  5.ر  من  أقل  ار رين 

وتصدير
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4ر47.

269I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

مع ال)بلزه8ة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N° 8 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
مع ال الزهرة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الس اعلة شالع شنق ط اقامة طه 
الع الة لقم ر  سطات. - 26222 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

677 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: مع ال  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

الزهرة.

منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي .

- تاجر .

- مجزئ عقالي ..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

طه  اقامة  شنق ط  شالع  الس اعلة 

 26222  - سطات.  ر   لقم  الع الة 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 252   : فادية   ح  د هللا  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : زينب  ضرقاوي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة ضرقاوي فاط ة الزهراء :  

252 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

الس د ضرقاوي اس اع ل :  252 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة ح  د هللا فادية  عنوافه)ا( 

سطات   26 الرقم  التن  ة  تجزئة 

26222 سطات املغرب.

زينب عنوافه)ا(  الس دة ضرقاوي 

الدلج  لحاب  اقامة  الجي2وفد  شالع 

الدال  الجي2وفد    4 شقة   4 طابق  د 

الب ضاء  الدال   22522 الب ضاء 

املغرب.

الزهراء  فاط ة  ضرقاوي  الس دة 

ولديغة  زفقة  التن  ة  حي  عنوافه)ا( 

سطات   26222 سطات   26 الرقم 

املغرب.

اس اع ل  ضرقاوي  الس د 

شالع  الس اعلة  حي  عنوافه)ا( 

شنق ط اقامة طه الشقة ر  سطات  

26222 سطات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

زينب عنوافه)ا(  الس دة ضرقاوي 

الدلج  لحاب  اقامة  الجي2وفد  شالع 

الدال  الجي2وفد    4 شقة   4 طابق  د 

الب ضاء  الدال   22522 الب ضاء 

املغرب

اس اع ل  ضرقاوي  الس د 

شالع  الس اعلة  حي  عنوافه)ا( 

شنق ط اقامة طه الشقة ر  سطات  

26222 سطات املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بسطات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  54/2ر .

272I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 MAROUANE MARBRE ET

CUISINE MMC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد 

مقرها االجت اعي باملغرب

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI  IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 MAROUANE MARBRE ET»

CUISINE «MMC  »شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 

الصناع ة  تجزئة لقم 65  

لوطيس نت البستان ر - 62222 

وجدة امل لكة املغرا ة.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 

يوجد مقرها االجت اعي باملغرب«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

2527ر.



((929 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوار   25 في  املؤلخ  االستثنائي 
لشركة  تابع  فرع  إغالق  تقرل   222 
 MAROUANE MARBRE ET»
تس  ته    CUISINE «MMC
 MAROUANE MARBRE ET
 CUISINE «MMC « SUCCURSALE
والكائن عنوافه في 82 طريق التينيس 
62222 وجدة امل لكة   - زفقة مغن ة  

املغرا ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   22 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم  75ر.

27 I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER AFRICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شالع ع ر الخ ام و شالع عبد 

الرح م بوعب د، الطابق الرابع، 
شقة لقم 22 ، 22252، الدال 

الب ضاء املغرب
DESERT TIMBER AFRICA شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

ع ر الخ ام و شالع عبد الرح م 
بوعب د، الطابق الرابع، شقة لقم 
7  - 22252 الدال الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر86ر42.
العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوار  في  2  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 
دلهم«  »6.262 ر.64  قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«   47.869.222« من  أي 
طريق  عن  دلهم«     2. 85.262»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798942.

272I

FIDU.PRO CONSULTING

 BIENVEILLANCE
MONTESSORI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 
الطابق   لقم 29  الدال الب ضاء ، 

2، الدال الب ضاء املغرب
 BIENVEILLANCE MONTESSORI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 

شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل الطابق 
   الرقم 29 الدال الب ضاء املغرب - 

2222 الدال الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
الحالي  االجت اعي  املقر  تحويل  
زوال  ام ل  شالع  »ملتقى  من  للشركة 
 29 الرقم  الطابق     غ ثل  زفقة  و 
الدال   2222  - املغرب  الب ضاء  الدال 
ر2  »املج وعة  إلى  املغرب«  الب ضاء 
موالي  حي  الثالث  الطابق  ج  اقامة 
الدال   2222  - الب ضاء  الدال  لش د 

الب ضاء  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798858.
Iر27

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 MOUHSSINE(TRAVAUX
 DIVERS ET INSTALLATION

ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE  
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 MOUHSSINE TRAVAUX DIVERS
 ET INSTALLATION ELECTRIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

ر الحي االدالي بام س دي جابر - 

222ر2 بني مالل املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر772.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«422.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 2ر  .

274I

س-اطلس

 SOCIETE PHARMACIE DU
MARCHE BENI MELLAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم  4 ، 222ر2، بني مالل 

املغرب

 SOCIETE PHARMACIE DU

MARCHE BENI MELLAL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 84  

ساحة املال�سي  - 222ر2 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PHARMACIE DU

.MARCHE BENI MELLAL
: ص دالني  بإيجاز  غرض الشركة 

بائع بالتقس ط.
  84 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مالل  بني  222ر2   - املال�سي   ساحة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

586.222.  دلهم، مقسم كالتالي:
  : هللا  عبد  مستاوي  الس د  
دلهم    22 بق  ة  حصة    5.862

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  مستاوي  الس د  
لقم  ف ال  الشروق  اقامة  عنوافه)ا( 

52 222ر2 بني مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  عبد  مستاوي  الس د  
لقم  ف ال  الشروق  اقامة  عنوافه)ا( 

52 222ر2 بني مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم  4  .
275I

SAGASUD

STE MEGA SAFE
إعالن متعدد القرالات

SAGASUD
شالع االمي2 موالي عبد هللا لقم ر2 
 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب
STE MEGA SAFE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

القا�سي ع اض لقم  2 بوجدول - 
222 7 بوجدول املغرب.



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((9 2

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

6877ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  29 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم   2 و22: الذي ينص على 
تع ين  الحصص و2  تفويت  مايلي:   

مسي2 للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
 :22 بند  و  بند  2  لقم  بند 
تفويت     - مايلي:  على  ينص  الذي 
مصطفى  الس د:  من  222حصة 
دوااني لفائدة الس دة: حل  ة لكادي. 
مس ي2  يوسفي  الحبيب  تع ين   2-

الشركة  
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  97/222رر.
276I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE NOUHA
CHIMIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°  APP. N°  AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE NOUHA CHIMIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 69  
بلوك أ تجزئة ألكافة أيت ملول - 

52 86  أيت ملول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

45 ر .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 5  أكتوار  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
أيت  ألكافة  تجزئة  أ  بلوك    69 »لقم 
املغرب«  ملول  أيت    86 52  - ملول 

الصناعي  الحي  H- 4ر  »لقم  إلى 
أيت    86 52  - ملول  أيت  الحرف ين 

ملول  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 42ر2.
277I

KHASHAN

NORDIC FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NORDIC FOOD
تجزئة الوفاء بني توزين املحل 95 ، 

92222، طنجة املغرب
NORDIC FOOD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوفاء بني توزين املحل 95 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NORDIC FOOD
 ، مخ4زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات ، م ون الحفالت..
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 92222 - 95 الوفاء بني توزين املحل 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د سف ان م  وني :  52 حصة 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .
الس د موالي الحسن بوكنين :  52 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  م  وني  سف ان  الس د 
29ر  ع الة  رر  مج وعة  العرفان   
طنجة   92222 رر   لقم  طابق   

املغرب.
بوكنين  الحسن  موالي  الس د 
ع الة  الحداوية  اقامة  عنوافه)ا( 
الب ضاء  9  س دي معروف  لقم   55

92222  الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  م  وني  سف ان  الس د 
29ر  ع الة  رر  مج وعة  العرفان   
طنجة   92222 رر   لقم  طابق   

املغرب
بوكنين  الحسن  موالي  الس د 
ع الة  الحداوية  اقامة  عنوافه)ا( 
الب ضاء  9  س دي معروف  لقم   55

92222  الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9698.
278I

FIDU.PRO CONSULTING

 ANTALYA PROJECTS &
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 
الطابق   لقم 29  الدال الب ضاء ، 

2، الدال الب ضاء املغرب
 ANTALYA PROJECTS &

SERVICES شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 
اح د التوقي الشقة 2  الدال 
الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر22 52

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ANTALYA PROJECTS &  :

.SERVICES

االستي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و التصدير.
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

اح د التوقي الشقة 2  الدال الب ضاء 

- 2222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

حرو�سي  سل  ان  مح د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

 : الس د مح د سل  ان حرو�سي   

22222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حرو�سي  سل  ان  مح د  الس د 

تجزئة  االفدلس  حي  عنوافه)ا( 

شقة    2 بدل  ع الة  م/ب  الطريبق ة 

ر القصر الكبي2 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حرو�سي  سل  ان  مح د  الس د 

تجزئة  االفدلس  حي  عنوافه)ا( 

شقة    2 بدل  ع الة  م/ب  الطريبق ة 

ر القصر الكبي2 2222 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

279I
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FIDU.PRO CONSULTING

TITRITLAND
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 

الطابق   لقم 29  الدال الب ضاء ، 

2، الدال الب ضاء املغرب

TITRITLAND  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 

شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل الطابق 

   الرقم 29  - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الريفاعي  به جة  ك سي2 وح د

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798482.

282I

BETA FIDUCIAIRE

ENCONSULT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2  er ETAGE,  8 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

ENCONSULT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي مح د 

بلخضر س دي ملوك لقم  2 ، 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

5967ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :
 JOHANNES )ة(  الس د  تفويت 
 PETRUS TER HORST GUIDO 4
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصص 
 BACHIR )ة(  الس د  لفائدة   حصة 
SEDDIQ بتاليخ    أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ  2  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 5ر7ر.

28 I

louardi compta

NBG CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زفقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
2222ر، فاس املغرب

NBG CASH
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 25  
املدينة املنولة ر6 االمل فاس املغرب 

- 2242ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72 27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 NBG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CASH
غرض الشركة بإيجاز : التحويالت 

املال ة .

الخدمات املال ة.
الرقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
فاس  االمل  ر6  املنولة  املدينة    25

املغرب - 2242ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : هاشمي  العربي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هاشمي   العربي  الس د 
طريق   5 كلم  هللا  عبد  بن  ض عة 

صفرو فاس 2252ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  هاشمي  العربي  الس د 
طريق   5 كلم  هللا  عبد  بن  ض عة 

صفرو فاس 2252ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4922.
282I

VISION VASTE CONSULTING

AYNAR TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan
 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER
MAROC

AYNAR TRANS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الحداد 
زفقة 55 لقم 72   طنجة 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر9  2 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYNAR TRANS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستخدمي الشركات.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
طنجة     72 لقم   55 زفقة  الحداد 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الدالل لش د :  2 5 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 492   : لش د  بن سعود  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الدالل لش د عنوافه)ا( حي 
 92222  62 لقم   55 زفقة  اإلنعاش 

طنجة املغرب.
الس د بن سعود لش د عنوافه)ا( 
طنجة   92222 لقم  22  أمل  تجزئة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د الدالل لش د عنوافه)ا( حي 
 92222  62 لقم   55 زفقة  اإلنعاش 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247285.
Iر28

FIDELIO COMPTA

مج وعة)مدبلس)باسكال)بليز)
بلسوبلم)بلخاصة

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA
حي البطحاء، املركز التجالي فادية، 
الع الة 2، الطابق األول، الشقة   ، 

92ر22، الدال الب ضاء املغرب

مج وعة مدالس باسكال بليز 

السوالم الخاصة 
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لياض 
الساحل، تجزئة لقم  52، حد 
السوالم - 26422 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 5857

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
بليز  باسكال  مدالس  مج وعة 

السوالم الخاصة.
التعل م   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االبتدائي، الثافوي، الروض، التكوين 

والنقل املدل�سي.
لياض   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حد  لقم  52،  تجزئة  الساحل، 

السوالم - 26422 برش د املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 
9.222.222,22 دلهم، مقسم كالتالي:
  : الشتاوي  لضوان  الس د 
  22,22 بق  ة  حصة   92.222,22

دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د لضوان الشتاوي عنوافه)ا( 
س دي   ، 77 لقم  دفدون،  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22282 معروف، 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د لضوان الشتاوي عنوافه)ا( 
س دي   ، 77 لقم  دفدون،  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22282 معروف، 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 42ر .

284I

موثق

 CENTRE DOCTEUR
 TAHIRI DE DIALYSE ET DE

MALADIES DU REIN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موثق
29  شالع تازة حي موالي عبد هللا 

عين الشق ، 22442، الدال الب ضاء 
املغرب

 CENTRE DOCTEUR TAHIRI DE
 DIALYSE ET DE MALADIES DU
REIN شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 Casablanca- Avenue Makdad
 Lahrizi, Lotissement El Alalou
 Lot N° 84, Sébata, Ben Msik -

22452 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 5 7ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DOCTEUR TAHIRI DE
 DIALYSE ET DE MALADIES DU

.REIN
تنف ذ   /*  : بإيجاز  الشركة  غرض 
إجراءات لتعزيز الجودة والوصول إلى 

لعاية غس ل الكلى.

* / شراء أو تأجي2 أي مبنى ضرولي 

لغرض الشركة؛

* / تشي د أو تجهيز أي مبنى مف د 

لغرض الشركة؛

اإلجراءات  بكافة  الق ام   /  *

اإلدالية الالزمة لغرضها.

* / م السة لعاية غس ل الكلى.

وتكلفة  ال ومي  االستشفاء   /  *

العالج الطبي ملر�سى الفشل الكلوي؛

الطب ة  واملواد  املعدات  / شراء   *
ضرولي  أثاث  وأي  الخام  واملواد 

حالة  في  وا عه  الشركة  لغرض 

االستبدال؛

* / البحث عن الت ويل بالوسائل 

الخاصة أو االئت افات ؛

* / واصولة أعم، ج  ع املعامالت 

أو  املال ة  أو  الصناع ة  أو  التجالية 

تتعلق  قد  التي  العقالية  أو  املنقولة 

بال�سيء  بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

املذكول أعاله

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

 Casablanca- Avenue Makdad

 Lahrizi, Lotissement El Alalou

 Lot N° 84, Sébata, Ben Msik -

22452 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد الص د طاهري :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
طاهري  الص د  عبد  الس د 

 46 لقم  بوشرى  تجزئة  عنوافه)ا( 

 22282 الب ضاء  معروف  س دي 

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
طاهري  الص د  عبد  الس د 

 46 لقم  بوشرى  تجزئة  عنوافه)ا( 

 22282 الب ضاء  معروف  س دي 

الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2  798.

285I

ZODIREC Consulting

DELIVERY(EXPERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ZODIREC Consulting

RUE AL BATINIA, EX- ,46

 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DELIVERY EXPERT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7  شالع 

أبو جراوي لقم 5 حي محطة - الدال 

الب ضاء - 2 ر22 الدال الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

8ر 7 4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2222 أكتوار   25 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 DELIVERY الوح د  الشريك  ذات 

  22.222 لأس الها  مبلغ    EXPERT

  7 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 - 5 حي محطة  أبو جراوي لقم  شالع 

الدال الب ضاء - 2 ر22 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة ل : توالي الخسائر .

و حدد مقر التصف ة ب 7  شالع 

الدال   - 5 حي محطة  أبو جراوي لقم 

الب ضاء  الدال  2 ر22   - الب ضاء 

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( منصف  بامو و عنوافه)ا( 

س دي    2 لقم  الحداوية  5  إقامة 

معروف الدال الب ضاء 22522 الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يناير  222 تحت لقم  76227.

286I

مكتب محاسبة

MEDADE–SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع الة  4 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرش دية ، 52224، 

الرش دية املغرب

MEDADE–SERVICE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

العبادلة ع ص ز الفود - 52222 

الفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 8ر5 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDADE–SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : اإليواء

الت وين.

قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 52222  - الفود  ز  ص  ع  العبادلة 

الفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222 الس د يوسف الداد�سي :  

حصة بق  ة 22.222  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د يوسف الداد�سي عنوافه)ا( 

52ر54  قصر برم ايت ازدك م دلت 

م دلت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د يوسف الداد�سي عنوافه)ا( 

52ر54  قصر برم ايت ازدك م دلت 

م دلت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 24ر2.

287I

UPSILON CONSULTING

 FROZENTRADE

INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرالات

UPSILON CONSULTING
زاوية شالع ع ر الخ ام و شالع عبد 

الرح م بوعب د، الطابق الرابع، 

شقة لقم 22 ، 22252، الدال 

الب ضاء املغرب

 FROZENTRADE

INTERNATIONAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 46، شالع 

الزلقطوني، مكتب لقم 5  و 6 ، 

الطابق 6 - 2ر 22 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر 2 ر4.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
 ALHORA مايلي: املوافقة على شركة
بعد  جديد  كشريك    ALQABIDA
الحصص  بج  ع  فيها  املساه ة 
من  كل  ي تلكها  التي  االجت اع ة 
الس د  و  حدول  إس اع ل  الس د 
 52  : أي  الشركة،  في  غول مي  ياسين 
الس د  ي تلكها  اجت اع ة  حصة 
حصة   52 و  حدول  إس اع ل 
ياسين  الس د  ي تلكها  اجت اع ة 

غول مي
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة،  القافوني  الشكل  تغ ي2 
شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الشكل القافوني
بند لقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات
بند لقم 9: الذي ينص على مايلي: 

لأس املال
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79894.
288I

A&O

GLASS ET PARTS SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26
22252، الدال الب ضاء املغرب
 GLASS ET PARTS SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان الطابق   شقة لقمر 
الدال الب ضاء 22252 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

495 69

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GLASS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ET PARTS SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 
الس الات  وزجاج  األمامي  الزجاج 

بالتفص ل والب ع بالج لة .
عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 
مرس السلطان الطابق   شقة لقمر 
الدال الب ضاء 22252 الدال الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : شكري  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : ايت لحسن  الس د ح  د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد هللا شكري عنوافه)ا( 
4زفقة زكزل حي السالم 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.
لحسن  ايت  ح  د  الس د 
 78 ع الة  فادية  اقامة  عنوافه)ا( 
االلفة  الوئام   6 شقة  ر  الطابق 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عبد هللا شكري عنوافه)ا( 
4زفقة زكزل حي السالم 22222 الدال 

الب ضاء املغرب
لحسن  ايت  ح  د  الس د 
 78 ع الة  فادية  اقامة  عنوافه)ا( 
االلفة  الوئام   6 شقة  ر  الطابق 

22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  9 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

مالس  222 تحت لقم 772864.
289I
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FICOMFI

 STE SEVRAN MEKNES

TRADING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FICOMFI

 APPT N 7 رEME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 STE SEVRAN MEKNES

TRADING شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

895ر4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 STE SEVRAN ذات الشريك الوح د

مبلغ    MEKNES TRADING
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

 52222  - مكناس  اإلجت اعي  مقرها 

عدم   : ل  فت جة  املغرب  مكناس 

تحق ق األلااح.

ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 5AVENUE DU MARECHAL

 LYAUTEY 9272ر SEVRAN

SEVRAN 272رFRANCE - 9  فرنس

و عين:

الس د)ة( عبد الحق  بن عض ض 

 5AVENUE DU عنوافه)ا(  و 

 MARECHAL LYAUTEY 9272ر

 SEVRAN FRANCE 9272ر

)ة(  ك صفي  فرنسا    SEVRAN

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 57ر.
292I

fiduciaire le point

ELINCE TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

fiduciaire le point
 BD OUED OUM RABII N ر  
 OULFA CASABLANCA ، 23000،

casablanca maroc
ELINCE TRANS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 زفقة 
عبد الوهاب الزقاق الطابق لقم   

الشقة لقم   بلڤ دير الدالالب ضاء  
- 22 22 الدالالب ضاء  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

87ر55ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  25 غشت  222  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ    ELINCE TRANS
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اإلجت اعي 4 زفقة عبد الوهاب الزقاق 
الطابق لقم   الشقة لقم   بلڤ دير 
الدالالب ضاء  - 22 22 الدالالب ضاء  
عن  عام  توقف   : ل  فت جة  املغرب 

النشاط.
زفقة   4 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لقم    الطابق  الزقاق  الوهاب  عبد 
الشقة لقم   بلڤ دير الدالالب ضاء  - 

22 22 الدالالب ضاء  املغرب. 
و عين:

الس د)ة( سلوى   سدل و عنوافه)ا( 
االلفة  ا  جغ  8ر  لقم     6 زفقة 
الدالالب ضاء    22222 الدالالب ضاء  

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  79589.

29 I

segex

TALIB ISTITMAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

TALIB ISTITMAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الشقة 
لقم   بلوك 4 قطعة 22ر تجزئة 

جاد عين قدوس فاس - 2222ر 

فاس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.56677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

ذات  شركة   TALIB ISTITMAR

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

 4 بلوك  لقم    الشقة  اإلجت اعي 

قدوس  عين  جاد  تجزئة  22ر  قطعة 

فت جة  املغرب  فاس  2222ر   - فاس 

لعدم تحق ق االلااح.

و عين:

و  الغاينة  ابتسام   الس د)ة( 
عنوافه)ا( لقم 62 / ك 2 تجزئة ثغات 

)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  2222ر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 22 فوف24  222 وفي الشقة لقم 

  بلوك 4 قطعة 22ر تجزئة جاد عين 

قدوس فاس - 2222ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4887.

292I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OURICAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OURICAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 28  

مركب الصناعة التقل دية تجزئة 

صقر مراكش - 2ر422 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9879

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OURICAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 28  

تجزئة  التقل دية  الصناعة  مركب 

مراكش  2ر422   - مراكش  صقر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : فريفي2  طالق  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فريفي2  طالق  الس د 
مراكش  اح ر  باب  القائد  دلب   96

42242 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  فريفي2  طالق  الس د 
مراكش  اح ر  باب  القائد  دلب   96

42242 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
29 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28966 .
Iر29

FICOMFI

STE(EQUIPEX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FICOMFI
 APPT N 7 رEME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
STE EQUIPEX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ررر42.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  شتن24  222  ر   في  املؤلخ 
ذات  شركة   STE EQUIPEX حل 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
52222 مكناس   - اإلجت اعي مكناس 

املغرب فت جة لعدم تحق ق االلااح.
و عين:

و  موطيش   أم  ة    الس د)ة( 
االمل    ر  عشواة  تجزئة  عنوافه)ا( 
زفقة  8  لقم ر  طنجة 92222 طنجة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
تجزئة  وفي  شتن24  222  ر   بتاليخ 
ر   لقم    8 زفقة   االمل    ر  عشواة 

طنجة - 92222  طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 56ر.

294I

عب ات املدينة

عب ات)بملدينة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

عب ات املدينة
شالع فاس قيسرية مراكش لقم 22 

، 9222، طنجة املغرب
عب ات املدينة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع فاس 
قيسرية مراكش لقم 22 - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6476 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   22 6 فوف24    4 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ  املدينة   عب ات 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
قيسرية  فاس  شالع  اإلجت اعي 
طنجة   92222  -  22 لقم  مراكش 

املغرب فت جة ل : عدم النشاط.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 -  22 لقم  مراكش  قيسرية  فاس 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  أوط بة  الدين    بدل  الس د)ة( 
عنوافه)ا( شالع موالي اس اع ل زفقة 
الطابق4 لقم  اقامة كوسوس  اكادير 
ك صفي  املغرب  طنجة   92222  62

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر942.

295I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 RNF DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 RNF DISTRIBUTION SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 

عقبة لقم 2 اكدال  - 22    الرااط 
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 7  شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 - اكدال    2 لقم  عقبة  شالع   46»
»اقامة  إلى  املغرب«  الرااط      22
 - سال  الع ايدة  لقم  4  بنسل  ان 

222   سال  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم ر997.
296I

GHIZLANE DOUBLANE

AGRI SONYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 ع الة العبدي شالع مح د 
السادس ، 24222، الجديدة املغرب

AGRI SONYA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بقعة ر 
تجزئة النخ ل 6 شقة 9 االبق الثاني  

- 24222 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر87 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGRI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SONYA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE GROS DE

. PRODUITS AGRICOLES

ر  بقعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة النخ ل 6 شقة 9 االبق الثاني  

- 24222 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ياسين فوزي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د اح د فوزي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فوزي  ياسين  الس د 

 5  تجزئة افول س دي بنول 24222 

س دي بنول املغرب.

عنوافه)ا(  فوزي  اح د  الس د 

ر   اقامة مرحبا  2  شقة  رر  ع الة 

42222 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فوزي  ياسين  الس د 

 5  تجزئة افول س دي بنول 24222 

س دي بنول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالجديدة  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 24 27.

297I
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(KIMYA CHOCOLATERIE ‘KC’ (SARLAU

  KIMYA CHOCOLATERIE 
‹KC› SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 KIMYA CHOCOLATERIE ‘KC’
SARLAU

املركز التجالي الولد زفقة 6 لقم 52 
حي األلفة. ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب
 KIMYA CHOCOLATERIE  ‘KC’ 

 SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املركز 
التجالي الولد زفقة 6 لقم 52 حي 
األلفة - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 9725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 KIMYA CHOCOLATERIE  ‘KC’

.((SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : صنع و ب ع 
والشوكوالتة  الكاكاو  منتجات  ج  ع 

والحلويات. .
املركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حي   52 لقم   6 زفقة  الولد  التجالي 
الب ضاء  الدال   22222  - األلفة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الت2ابي  عبي2  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الت2ابي  عبي2  الس دة 

حي الج اعة الحضرية بلوك 6  لقم 

الدال   22222 الحسني   الحي   786

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الت2ابي  عبي2  الس دة 

حي الج اعة الحضرية بلوك 6  لقم 

الدال   22222 الحسني   الحي   786

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  8 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 7ر62ر.

298I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BEN BRIDGE CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 BEN BRIDGE CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة باب 

السالم ع الة س الطابق   شقة 5  

س ب  دال بوعزة الدال الب ضاء - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

87ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BEN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRIDGE CONSULTING

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية

-  دمة التدليب.

عنوان املقر االجت اعي : اقامة باب 

السالم ع الة س الطابق   شقة 5  

 - الب ضاء  الدال  بوعزة  دال  ب   س 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بناني  اشرف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بناني  اشرف  الس د 

اقامة باب السالم ع الة س الطابق   

شقة 5  س دال بوعزة الدال الب ضاء 

22222 الدال الب ضاء  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بناني  اشرف  الس د 

اقامة باب السالم ع الة س الطابق   

شقة 5  س دال بوعزة الدال الب ضاء 

22222 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

لقم  تحت  فوف24  222   25

.798248/222 

299I

SAVOIR EXPERT

LAPAZA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

SAVOIR EXPERT
 N ° 25 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LAPAZA TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
26 /52 مكرل جنان لم لة مساي 
صفرو - 222 ر  صفرو املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.29 9
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اس اع ل  )ة(  الس د  تفويت 
بنطاهر العلوي ررر حصة اجت اع ة 
من أصل 222.  حصة لفائدة  الس د 
أكتوار   28 بتاليخ  بنع الة  )ة( مح د 

.222 
اس اع ل  )ة(  الس د  تفويت 
بنطاهر العلوي ررر حصة اجت اع ة 
من أصل 222.  حصة لفائدة  الس د 
أكتوار   28 بتاليخ  بوكرين  مح د  )ة( 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   28 بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  4/222ر4.
22Iر

DRY IMPORT

ماليا)ناكتولي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ADVICOR BRAND E
COMMERCE

- الدال الب ضاء املغرب - الدال 
الب ضاء املغرب، 22ر22، 
CASABLANCA MAROC

ماليا فاكتولي 
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شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
الرياض  6 شالع اللة ال اقوت 

الرقم 69 الطابق 2 - 22622  الدال 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر52296

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
ماليا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

فاكتولي.
غرض الشركة بإيجاز : اإلست2اد و 

التصدير املواد الح واف ة.
مركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الرياض  6 شالع اللة ال اقوت الرقم 
69 الطابق 2 - 22622  الدال الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د كسوس ع ر :  622 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس دة ال وبي مريم :  422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   ع ر  كسوس  الس د 
الدال الب ضاء 22ر22  الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(   مريم  ال وبي  الس دة 
الدال الب ضاء 22ر22  الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   ع ر  كسوس  الس د 
الدال الب ضاء 22ر22  الدال الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 4 7985.

I 2ر

aice compta

M.M.M FASHION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
M.M.M FASHION  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

س  ة اقامة شهرزاد ر طابق 5 لقم 
22 النخ ل - 22242 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 4 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. M.M.M FASHION
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أق شة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم   5 طابق  ر  شهرزاد  اقامة  س  ة 
الب ضاء  الدال   22242  - النخ ل   22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : السبوعي   ع ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  السبوعي   ع ر  الس د 
كال فولف ا  تادالت  تحزئة   5 زفقة  ر  

52 22 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  السبوعي   ع ر  الس د 
كال فولف ا  تادالت  تحزئة   5 زفقة  ر  

52 22 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79825.

22Iر

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE GOZAS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شالع االمي2 موالي عبد هللا ، 

54222،  ن فرة املغرب

STE GOZAS MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

االفبعاث اجل وس  - 54252 

اجل وس مركز   فرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

 8رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( عبد هللا الصدقي 

522 حصة اجت اع ة من أصل 522 

حسناء  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

املرابط بتاليخ 4  أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   24 بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 88ر.

Iر2ر

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE GOZAS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شالع االمي2 موالي عبد هللا ، 
54222،  ن فرة املغرب

STE GOZAS MAROC  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
االفبعاث اجل وس - 54252 
اجل وس مركز  ن فرة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 8رر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
4  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

املرابط حسناء  ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 88ر.
24Iر

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

VILLA FIMA KECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 44ر LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC

 VILLA FIMA KECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ال 

تال24جت - 6 ، كم 8، املحامدية، 
الويدان، مراكش، املغرب - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9959



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((9 8

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 VILLA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FIMA KECH
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كل  و  لياض،  فندق،  الض افة،  دال 

بناية للض افة الس اح ة.
ف ال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املحامدية،   ،8 كم   ،  6  - تال24جت 
 42222  - املغرب  مراكش،  الويدان، 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ف ل ب كريست ان مالس ل 
ديبون :  52 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .
 52   : القط بي  فاط ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ف ل ب كريست ان مالس ل 
املحامدية،  دوال  عنوافه)ا(   ديبون 
ق ادة  و  ج اعة   9 كلم  فاس’  طريق 
 42222 املغرب  مراكش،  الويدان، 

مراكش املغرب.
الس دة فاط ة القط بي عنوافه)ا( 
الويدان، مراكش،  8، املح دية،  كم 

املغرب 42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ف ل ب كريست ان مالس ل 
املحامدية،  دوال  عنوافه)ا(   ديبون 
ق ادة  و  ج اعة   9 كلم  فاس’  طريق 
 42222 املغرب  مراكش،  الويدان، 

مراكش املغرب
الس دة فاط ة القط بي عنوافه)ا( 
الويدان، مراكش،  8، املح دية،  كم 

املغرب 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29245 .
25Iر

PREMIUM FINANCE

NF DIGITAL SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NF DIGITAL SERVICES     شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
7 الطابق لقم 2 ع الة لقم 2 زاوية 
شالع الرق ب لوفي و فركل - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9997
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 NF  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.    DIGITAL SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املال ة.
عنوان املقر االجت اعي : شقة لقم 
زاوية   2 لقم  ع الة   2 لقم  الطابق   7
 42222 شالع الرق ب لوفي و فركل - 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : الهادي  فجوى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مراد ش24وي :  522 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الهادي  فجوى  الس دة 
حي سك ك نة لقم ر9  2222  ت الة 

املغرب.
عنوافه)ا(  ش24وي  مراد  الس د 
  222 لقم  القصبة    ر  املسي2ة 

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الهادي  فجوى  الس دة 
حي سك ك نة لقم ر9  ت الة 2222  

ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29284 .
26Iر

centre d’étude de gestion et d’organisation

TAJAK
إعالن متعدد القرالات

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A,  5°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

TAJAK »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 4 ،شالع 
دي فافو الطابق األل�سي،مدال شالع 
دي س غال، الوازيس  - 2 224 

الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
7798ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
الشركة  مال  لأس  زيادة  مايلي: 
لي2تفع  دلهم     .522.222 ب بلغ 
مبلغ  إلى  دلهم   522.222 من 
2.222.222  دلهم عن طريق إنشاء 

  22 بق  ة  5.222   حصة جديدة 

بها  اإلكتتاب  يتم   ، منها  لكل  دلهم 

بالكامل عند اإلكتتاب ، عن  ودفعها 

السائلة  الديون  مع  املقاصة  طريق 

املستحقة من الشركة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الرغم  على  الشركة  نشاط  إست رال 

أقل  إلى  املركز  صافي  إفخفاض  من 

الخسائر  بسبب  املال  لأس  لبع  من 

امللحوظة.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  األسا�سي  النظام  إعت اد 

الشركاء  متعدد  شكل  في  للشركة 

املحدودة(  املسؤول ة  ذات  )شركة 

لأس  في  الثاني  الشريك  د ول  بعد 

مال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند السادس من 

النظام االسا�سي للشركة

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

من  السابع  البند  مقتضايات  تعديل 

النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79877.

27Iر

COMPT NET

ن8ي)ن8يت
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

فري فريت شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 6ر طريق 

الدآلالب ضاء الطابق الثاني شقة 5 - 

62222 وجدة املغرب.

قفل التصف ة



((9 9 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 594ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ر  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
مسؤول ة  ذات  شركة  فريت  فري 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
دلهم   82.222 لأس الها  مبلغ 
طريق  6ر  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 5 شقة  الثاني  الطابق  الدآلالب ضاء 
- 62222 وجدة املغرب فت جة الألزمة 
االقتصاية و جائحة في2وس كولوفا.

و عين:
الس د)ة( عبدالص د  قاسمي   و 
الرح ة  شالع  الحك ة  حي  عنوافه)ا( 
املغرب  وجدة   62222 لقم    

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ ر  أكتوار  222 وفي 6ر طريق 
الدآلالب ضاء الطابق الثاني شقة 5 - 

62222 وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم ر72ر.

28Iر

D & S COM

HICO ERRADI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي2 تس  ة الشركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES
 MOUAHIDINE YOUSSEF ر M 
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
HICO ERRADI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي الضحى   
ع الة أ42 الرقم 4 الطابق السفلي 
عين السبع  - ر2225 الدال الب ضاء 

املغرب.
تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 47 ر2

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 

 HICO« من  الشركة  تس  ة  تغ ي2 

 HICO ERRADI« إلى   »ERRADI

. «CONSTRUCTION

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799262.

29Iر

EL ADARISSA COSEILS SARL

ERRIGRA WORKING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD HASSAN 2 IMM SALWA N4

 2EME ETAGE  BENI MELLAL

 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

ERRIGRA WORKING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مق م لدى 

اقامة 26  شقة 4  الطابق 24 شالع 

مح د الخامس  بني مالل 222ر2 

بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2289

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ERRIGRA WORKING
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال املتنوعة أو البناء

املكاتب  مستلزمات  تاجر 

بالتفص ل

تجالة.

عنوان املقر االجت اعي : مق م لدى 
اقامة 26  شقة 4  الطابق 24 شالع 
مح د الخامس  بني مالل 222ر2 بني 

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د ع ري :  2 5 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس دة سالة قسوي :  492 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ع ري  مح د  الس د 
سع د  اوالد  اس اع ل  اوالد  دوال 
قصبة تادلة 52رر2 بني مالل املغرب.
عنوافه)ا(  قسوي  سالة  الس دة 
لقم  املسعودي  زفقة  الرياض  حي 
مالل  بني  52رر2  تادلة  قصبة    87

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  قسوي  سالة  الس دة 
حي الرياض زفقة املسعودي لقم 87  
قصبة تادلة 52رر2 بني مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم رر  .

2I ر

ARKAM WA HISSABAT

GREEN POINT HEALTH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شالع بولدو إقامة طه ، 22222، 

الدال الب ضاء املغرب
GREEN POINT HEALTH

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ر  شالع 
اففا اقامة ازول لقم    ب - 22222 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

524 27

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أبريل  222    9

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN POINT HEALTH

غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

عنوان املقر االجت اعي :  ر  شالع 

 22222 اففا اقامة ازول لقم    ب - 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : البحالي  ام  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة ام  ة البحالي عنوافه)ا( 

تالكة    862 لقم   2 النخ ل  تجزئة 

22222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة ام  ة البحالي عنوافه)ا( 

تالكة    862 لقم   2 النخ ل  تجزئة 

22222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

I  ر



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((9(2

UGGC

 SAVINO DEL BENE

MOROCCO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SAVINO DEL BENE MOROCCO

SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مبنى دوال 

أولواا ،   2 شالع املقاومة ، الطابق 

الثالث ، مكتب لقم ر/2  - 22222 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 285

 28 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SAVINO DEL BENE MOROCCO

.SARL

وك ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشحن الدولي.

عنوان املقر االجت اعي : مبنى دوال 

أولواا ،   2 شالع املقاومة ، الطابق 

 22222  - 2/ر   لقم  مكتب   ، الثالث 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 S D B الشركة  . 

حصة   BENELUX S.A. :  52.222ر

بق  ة   دلهم للحصة .

 Trasporti الشركة 
 Internazionali Agenzia
 Marittima Savino Del Bene
بق  ة    حصة   S.p.A. :   52.222

دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 .SDB BENELUX S.A الشركة 
  452 إل  ديش  كوت   28 عنوافه)ا( 
لوكس بولغ      452 لوكس بولغ 

لوكس بولغ.
 TRASPORTI الشركة 2. 
 INTERNAZIONALI AGENZIA
 MARITTIMA SAVINO DEL
سكافديكي  عنوافه)ا(   .BENE S.P.A
)فلولنسا( ع24 ديل بوت ج نو 24/26 

- فلولنسا إيطال ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
نع م عنوافه)ا( حي  ياسين  الس د 
، شقة   89 لقم  ، شالع  2  الشريفة 
 22222 املغرب   ، الشق  عين   ،  27

الدال الب ضاء املغرب
ع24  بي2فا عنوافه)ا(  فوفزيو  الس د 
- فلولنسا   Poccianti 1 ، Scandicci

إيطال ا
الفدوت�سي  ماس   ل افو  الس د 
عنوافه)ا( ع24 ديل بالوني ر ، ر2 57  

ر2 57 ل فولفو إيطال ا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
2I ر

FIDWAY CONSEIL

 ADYACO MENUISERIES
GERMANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L’OLIVIER  er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE
 CAFE LA TERRASSE(، 50000،

MEKNES MAROC

 ADYACO MENUISERIES

GERMANY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

بوفزال ج اعة السوق القديم ق ادة 

عين لحسن - 222ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 رر2ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ADYACO MENUISERIES

.GERMANY

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومن وم  و  البالست ك  فجالة  في 

 - واالستي2اد  التصدير   - املعادن  و 

مقاولة في األشغال املختلفة.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

القديم ق ادة  بوفزال ج اعة السوق 

عين لحسن - 222ر9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د سع د ام ة :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحامل  ام ة  سع د  الس د 

2ر  2  لقم  التعريف  لبطاقة 

 MOZARTSTR  ر عنوافه)ا(   GK

 82256 FUERSTENFELDBRUCK

املاف ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة حنان ولدالريف ة الحاملة 
 422 27 لقم  التعريف  لبطاقة 
99ر  لقم  ل ب ا  شالع  عنوافه)ا(    H
تجزئة السواني املطال 222ر9 تطوان 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ة  املغرب 

محدودة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
29 شتن24  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 
التجالي  السجل  لقم  تحت   222 

 رر2ر.

Iر ر

cabinet aux services des affaires

QZ SARA TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

QZ SARA TRAV  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر اوالد 
بوزيان ع ص ز الفود - 52222 الفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

69ر5 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 QZ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SARA TRAV
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال متنوعة في البناء
والزلاعة  الفالحة  اع ال  مقاول 

والتخزين
قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 52222 اوالد بوزيان ع ص ز الفود - 

الفود املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 422   : املج د   قزي24 عبد  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د قزي24 مح د  :  222 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة الزفوحي السعدية  :  422 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د قزي24 عبد املج د  عنوافه)ا( 
الفود  ز  ص  ع  بوزيان  اوالد  قصر 

52222 الفود املغرب.
عنوافه)ا(  مح د   قزي24  الس د 
الفود  ز  ص  ع  بوزيان  اوالد  قصر 

52222 الفود املغرب.
السعدية   الزفوحي  الس دة 
عنوافه)ا( قصر اوالد بوزيان ع ص ز 

الفود 52222 الفود املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د   قزي24  الس د 
الفود  ز  ص  ع  بوزيان  اوالد  قصر 

52222 الفود املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ  2 فوف24 

 222 تحت لقم 69ر5 .
4I ر

م نالة ف نانس جروب

بيست)ب8بكتيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
بيست براكتيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 72 
س دي غافم الحي الصناعي - 42222 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر4975.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  تحويل   يناير  222   28 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»لقم 72 س دي غافم الحي الصناعي 

»دوال  إلى  املغرب«  مراكش   42222 -

وازو لقم  2ر الغابة لقم 5 حرا ل - 

42222 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 8ر292 .

5I ر

cedre compta

ECO GREEN INVESTMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 ECO GREEN INVESTMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2  

اقامة النافولة 2 حي بئ2افزلان افران  

- 22 ر5 افران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 649

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ECO  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN INVESTMENT

الحراجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألنشطة الحرج ة األ رى 

-االستغالل الزلاعي

االستي2اد والتصدير.

  2 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
افران   بئ2افزلان  2 حي  النافولة  اقامة 

- 22 ر5 افران املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ويل ام تويل  :  722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
  : الرح ان  عبد  اكوج ل  الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
  22   : سع د  الص24ي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 52   : الزكي  الس د س دي مح د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 52   : نع  ة  ع راوي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  تويل   ويل ام  الس د 
انغ ان   95882 ديغول  زفقة    25

ل بان فرنسا.
الرح ان  عبد  اكوج ل  الس د 
عنوافه)ا( 6  شالع الج اللي بناني حي 
املسي2ة الريش 52422 الريش املغرب.
عنوافه)ا(  سع د  الص24ي  الس د 
الجديد  الحي  ادليس  موالي  شالع 

ألفود 52222 ألفود املغرب.
الزكي  مح د  س دي  الس د 
تجزئة    5 الزفقة   98 لقم  عنوافه)ا( 
أزلو   22 ر5  أزلو   أحداف  بام 

املغرب.
الس دة ع راوي نع  ة عنوافه)ا( 
السكني  املج ع   8 شقة   5 ع الة 
موالي اس اع ل تافوية  م ح مكناس 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  تويل   ويل ام  الس د 
انغ ان   95882 ديغول  زفقة    25

ل بان فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
لقم  تحت   - بتاليخ  بازلو   االبتدائ ة 

. 649

6I ر

Mohamed Yassine Touili

 NEW WAY REAL ESTATE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Mohamed Yassine Touili

 BRANES 2 AV DES PINS NO 69

90100 ،، طنجة املغرب

 New way real estate SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

تالودافت مج ع ابراج طنجة 

الوحدة 6 مكتب لقم ر  مكرل - 

92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر876  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222    7

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 New  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.way real estate SARL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالية ، تفاوض ، شراء ، ب ع ، إدالة 

، تأجي2 أي م تلكات أو حقوق عقالية

وكذلك شراء أو ب ع أو إدالة تأجي2 

األصول التجالية ؛

 ، التجالية  واملعامالت  العقالات 

امل تلكات  وإدالة   ، اإليجالات  وإدالة 

األنشطة  وج  ع   ، الشركات  وفقل   ،

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بهدف الشركة ؛

واإلدالة  واالستحواذ  التأسيس 

التجالية  املؤسسات  لج  ع  الحرة 

والوكاالت العقالية وغي2ها ،
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استئجال أو شراء ج  ع املباني التي 
بأي  الشركة  غرض  تخدم  أن  ي كن 

شكل من األشكال. ؛
املعامالت  ج  ع  عامة  واصفة 
أو  التجالية  أو  الصناع ة  أو  املال ة 
تكون  قد  التي  العقالية  أو  املنقولة 
مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
أن  املحت ل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز اإلفجاز والتطوير..
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تالودافت مج ع ابراج طنجة الوحدة 
 92222  - مكرل  ر   لقم  مكتب   6

طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : الفغلومي  ع ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الفغلومي  ع ر  الس د 
شالع موالي عبد العزيز اقامة موالي 
عبد العزيز الطابق 2 لقم 9ر 92222 

طنجة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الفغلومي  ع ر  الس د 
شالع موالي عبد العزيز اقامة موالي 
عبد العزيز الطابق 2 لقم 9ر 92222 

طنجة  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 244792.
7I ر

NEOCOMPTADUNORD

MOZAR CENTER
إعالن متعدد القرالات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE ر

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MOZAR CENTER »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 7 اقامة 

طنجيس امام سحنون مكرل   

ساحة مزال - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر448  .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  29 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم - املصادقة على تفويت 

ينص  الذي  االجت اع ة:  الحصص 

على  املصادقة  ت ت  مايلي:  على 

العبادي  القادل  عبد  الس د  تفويت 

  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة   52

حصة لفائدة الس د مح د املرفي�سي

قرال لقم -2املصادقة على تس  ة 

على  ينص  الذي  لشركة:  أ ر  مسي2 

تعين  على  املصادقة  ت ت  مايلي: 

أ ر  ك سي2  املرفي�سي  مح د  الس د 

الى جافب  ،ملدة غي2 محددة،  لشركة 

الس د عبد القادل العبادي 

-راملصادقة على تح ين  قرال لقم 

الذي  لشركة:  السا�سي  القافون 

ينص على مايلي: ت ت املصادقة على 

لشركة  األسا�سي  القافون  موائ ة 

محدودة املسول ة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم - شكل القافوني لشركة: 

الذي ينص على مايلي: ت ت املصادقة 

لشركة  القافوني  شكل  تحويل  على 

دات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

محدودة  شركة  الى   وح د  شريك 

املسؤول ة.

بند لقم -6 الحصص االجت اع ة: 

يقدم شركاء  مايلي:   الذي ينص على 

الشركة املساه ة النقدية ب لغ قدله 

كتالي:الس د  موزعة  دلهم    22222

دلهم   52222 العبادي  القادل  عبد 

 52222 املرفي�سي  مح د  والس د 

دلهم.

بند لقم -7لاس ال الشركة: الذي 

ينص على مايلي:  لس ال الشركة هو 

مقس ة  دلهم(  آالف  )مئة    22222

دلهم    222 بق  ة  حصة    22 إلى 

كل منها مرقم من  2 إلى 22  موزعة 

العبادي  القادل  الس دعبد  كتالي: 

مح د  الس د  و  حصة   52 ي لك 

املرفي�سي 52 حصة

بند لقم -ر  تسي2 الشركة:: الذي 

ينص على مايلي: تعين كل من الس د 

عبد القادل العبادي و الس د مح د 

غي2  ملدة  لشركة  ك سي2ين  املرفي�سي 

محددة

-6 االمضاء: الذي ينص  بند لقم 

بإمضاء  الشركة  تلتزم  مايلي:   على 

عبد  الس د  شركة  ملسي2ي  مزدوج 

مح د  الس د  و  العبادي  القادل 

وعقود  الوثائق  لج  ع  املرفي�سي 

الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247672.

8I ر

CHAMI CONSEILS

STE YAWGUI SAHARA
إعالن متعدد القرالات

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شالع محج مح د 

السادس ع الة الينا الطابق الرابع 

شقة 28 ، 72222، الع ون املغرب

STE YAWGUI SAHARA  »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الوحدة 6ر زفقة وافكرات لقم 57    

الع ون 72222 الع ون  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر 252.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم القرالاالول  : الذي ينص 
من  222 حصة  تفويت  مايلي:  على 
مح د  الس د  الشركة.من  لاس ال 
فاضل لعت ك الى الس دة منى اد  ل 
قرال لقم القرال الثاني : الذي ينص 
مح د  الس د  استقالة   مايلي:  على 

لعت ك من مهام تس ي2 الشركة 
الذي   : الثالث  القرال  لقم  قرال 
ينص على مايلي: تع ين الس دة صفاء 

ايت حو�سي ك سي2ة الشركة
الذي   : الرابع  القرال  لقم  قرال 
الااع   ثالث  تحرير  مايلي:  على  ينص 
تبلغ  التي  الشركة  لاس ال  من 

225222دلهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
الذي  لقم   :  البند  لقم  بند 
الحصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 
الشركة  لاسال  من  222 حصة 
الى  لعت ك  فاضل  مح د  الس د  من 

الس دة منى اد  ل 
بند لقم البند لقم ر و 4 : الذي 
ينص على مايلي: تع ين  الس دة صفاء 
ايت حوي  ك سي2ة جديدة  في تقرير 
الج ع العام االستثنائي بعداستقالة 

الس د مح د فاضل لعت ك  
بند لقم البند 9 الفقرة 2  : الذي 

ينص على مايلي: تحرير لاس ال 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 26 أكتوار 

 222 تحت لقم  292/222ر.
9I ر

Mohamed Yassine Touili

BHMK Tasty Food
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Mohamed Yassine Touili
 BRANES 2 AV DES PINS NO 69

90100 ،طنجة املغرب
BHMK Tasty Food شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
تالودافت مج ع ابراج طنجة 

الوحدة 6 مكتب لقم ر  مكرل - 
92222 طنجة  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر825  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BHMK : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.Tasty Food
تشغ ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، الخف فة  للوجبات  مطعم  وإدالة 
 ، ومقهى   ، ب تزا  ومطعم   ، ومطعم 

وصالون آيس كريم ، وغرفة شاي ؛
الغذائ ة  والخدمات  املطاعم 

املتنقلة ؛
 ، عامة  تجالة   ، وتصدير  استي2اد 

شراء ، ب ع ، تسويق ،
املنتجات  ج  ع  وتصن ع  توزيع 
املطاعم  االت  و  املواد  و  الغذائ ة, 

واملقاهي ؛
اإلنشاء ، االستحواذ ، االستغالل 
املباشر أو غي2 املباشر ، اإليجال لج  ع 
وتشغ ل  والت2ك ب  والتأجي2  األع ال 
املؤسسات املتعلقة بواحد أو اكت2 من 

األنشطة املحددة ؛
ج  ع  فقل  أو  تشغ ل  أو  اقتناء 
املتعلقة  اال ت2اع  واراءات  الع ل ات 

بهذه األنشطة.
األع ال  ج  ع   ، أعم  بشكل 
التي  واملال ة  والصناع ة  التجالية 

ي كن أن تعزز تن  ة الشركة...
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تالودافت مج ع ابراج طنجة الوحدة 
 92222  - مكرل  ر   لقم  مكتب   6

طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د ياسين طريقي :  252 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : طريقي  الس دة  ولة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : املجدقي  حسناء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : املجدقي  بشرى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

طريقي  ياسين  مح د  الس د 

السودان  زفقة   2 الركايع  عنوافه)ا( 

لقم 64 92222 طنجة املغرب.

عنوافه)ا(  طريقي  الس دة  ولة 

 64 لقم  السودان  زفقة   2 الركايع 

92222 طنجة املغرب.

الس دة حسناء املجدقي عنوافه)ا( 

ع الة  الشادلي  الحسن  ابي  شالع 

24 92222 طنجة  5 شقة  املودة ط 

املغرب.

عنوافه)ا(  املجدقي  بشرى  الس دة 

ع الة  الشادلي  الحسن  ابي  شالع 

24 92222 طنجة  5 شقة  املودة ط 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

طريقي  ياسين  مح د  الس د 

السودان  زفقة   2 الركايع  عنوافه)ا( 

لقم 64 92222 طنجة املغرب

عنوافه)ا(  طريقي  الس دة  ولة 

 64 لقم  السودان  زفقة   2 الركايع 

92222 طنجة املغرب

الس دة حسناء املجدقي عنوافه)ا( 

ع الة  الشادلي  الحسن  ابي  شالع 

24 92222 طنجة  5 شقة  املودة ط 

املغرب

عنوافه)ا(  املجدقي  بشرى  الس دة 

ع الة  الشادلي  الحسن  ابي  شالع 

24 92222 طنجة  5 شقة  املودة ط 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 27ر244.

22Iر

WORLD CONSULTING SARL.AU

NASS25

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

ر2 شالع كالفوط الطابق الخامس 

مكتب لقم 22 ، 92222، طنجة 

املغرب

NASS45 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 شالع 

كالفوط الطابق 5 املكتب لقم 2 - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 24929

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

  22.222 لأس الها  مبلغ    NASS45

ر2  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

لقم  املكتب   5 الطابق  كالفوط  شالع 

2 - 92222 طنجة املغرب فت جة ل : 

أزمة كولوفا.

و حدد مقر التصف ة ب ر2 شالع 

 -  2 لقم  املكتب   5 الطابق  كالفوط 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  احدال  مح د    الس د)ة( 

طابق  الساحلي  تجزئة  عنوافه)ا( 

املغرب  طنجة   92222 لقم      5

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9522.

I 2ر

cabinet aux services des affaires

 SAHARA(DESERT(LUXURY
CAMP

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 SAHARA DESERT LUXURY

CAMP  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مرداني 

مرزوكة الطاووس الريصاني  - 

52452 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

77ر5 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SAHARA DESERT LUXURY

. CAMP

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخ م املجهزة .

وتنظ م الرحالت الس اح ة 

مرداني   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني   الطاووس  مرزوكة 

52452 الريصاني املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : يدير   تغالوى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يدير  تغالوى  الس د 
ولزازات   ترم كت  الجديد  تكمي 

52452 الريصاني املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  يدير   تغالوى  الس د 
ولزازات   ترم كت  الجديد  تكمي 

52452 الريصاني املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالرش دية   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 77ر5 .
22Iر

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

SAYFE CLEAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال24يد 2266 ، 72222، 
الع ون املغرب

SAYFE CLEAN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي العودة 
لقم 5   بوجدول - 222 7 بوجدول 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8625ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SAYFE : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CLEAN
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخالج 
عن  ف ابة  أو  ففسها  عن  باألصالة 

الغي2:

ومنتجات  الصابون  صنع   -

التنظ ف والعطول.

- تجالة التجزئة والج لة ملنتجات 

ومنتجات  والصابون  التنظ ف 

التنظ ف والعطول.

واالستي2اد  العامة  التجالة   -

والت ث ل  والتجالة  والب ع  والتصدير 

التجالي. - التدبي2 املنزلي واألمن.

كألااب  املعيش ة  األسر  أنشطة   -

لألسر  املت ايزة  غي2  األنشطة  ع ل. 

والخدمات  للسلع  منتجة  بصفتها 

لالستخدام الخاص

وص د  والغابات  الزلاعة   -

األس اك

- صناعات االستخالص

- الصناعة التحويل ة

- إدالة النفايات وإزالة التلوث

- بناء

الس الات  إصالح  ؛  تجالة   -

والدلاجات النالية

- النقل والتخزين

- اإلقامة والت وين

- اإلعالم واالتصال

- األنشطة املال ة والتأم ن ة

- األنشطة العقالية

والخدمات  اإلدالية  األنشطة   -

املسافدة

- فنون وأنشطة ترفيه ة وترفيه ة

الع ل ات  ج  ع   ، أعم  وبشكل   -

أو  )اقتصادية  كافت:  فوع  أي  من 

قافوف ة أو مال ة أو تجالية أو صناع ة 

أو مدف ة أو منقولة أو عقالية( ، تتعلق 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالهدف 

امتداده  الرئي�سي وقادلة على تسه ل 

وتطويره. شركة..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 7 222  - بوجدول     5 لقم  العودة 

بوجدول املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الكاديري  املهدي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املهدي الكاديري عنوافه)ا( 
222 7 بوجدول  العودة بوجدول  حي 

املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د املهدي الكاديري عنوافه)ا( 
222 7 بوجدول  العودة بوجدول  حي 

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 27 أكتوار 

 222 تحت لقم  282/222ر.
Iر2ر

ADVOLIS

H.A JELLOUL
إعالن متعدد القرالات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

H.A JELLOUL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 22 إقامة 
إسلي كولف شالع موالي الحسن - 

62222 وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
6725ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222    7 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
أسهم  مساه ة  على  املوافقة  مايلي: 
 H.A شركة  في   SYPACO شركة 
الشركاء  من  امل نوحة   JELLOUL

بصفتهم شركاء لأل ي2ة وتق   ها
قرال لقم 22: الذي ينص على مايلي: 
 H.A JELLOUL الشركة  لفع لأس ال 
دلهم  )22.222,22ر.5(  قدله  ب بلغ 
إلى   دلهم   ) 2.222,22( من  أي 
قبل  من  دلهم  )2.222,22 ر.5( 
سهم  )222.ر5(  وإصدال   إنشاء 
لكل  دلهم   ) 22( بق  ة   جديد 
ويخصص   ، بالكامل  مدفوعة  سهم 
لل ساه ين ك كافأة على مساه تهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 26 و27: الذي ينص على 
مايلي: بالتعديل

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 686ر.

24Iر

مح د معطى هللا

MALAK BLOC SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

مح د معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No  9 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
MALAK BLOC SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مدشر 
الشراقة ج اعة حجر النحال طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 25765

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«422.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9494.

25Iر

sacompta sarl au

STE BEST SYNERGY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

252رر، ميسول املغرب
STE BEST SYNERGY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي ترنست 

العرجان اوطاط الحاج - 22ررر 

اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BEST SYNERGY

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 + االل ات  كراء   + والبناء  املختلفة 

متحادث.

ترنست   : االجت اعي  املقر  عنوان 

22ررر   - الحاج  اوطاط  العرجان 

اوطاط الحاج املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : العشوبي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د جواد ملغالي  :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د العشوبي عنوافه)ا( 

22ررر  الحاج   اوطاط  الزيتون  حي 

اوطاط الحاج  املغرب.

عنوافه)ا(  ملغالي   جواد  الس د 

الرم لة  الواحد  عبد  �سي  اوالد  دوال 

اوطاط الحاج 22ررر اوطاط الحاج  

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مح د العشوبي عنوافه)ا( 

22ررر  الحاج   اوطاط  الزيتون  حي 

اوطاط الحاج  املغرب.

عنوافه)ا(  ملغالي   جواد  الس د 

الرم لة  الواحد  عبد  �سي  اوالد  دوال 

اوطاط الحاج 22ررر اوطاط الحاج 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  ببوملان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  49/222ر.

26Iر

fidulimar

SUP. A.(.F
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SUP. A.2.F شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال تاجدة 

تالت اوسع د ترم كت  - 45222 

ولزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  69 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SUP.  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.A.2.F

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال املختلفة

مقاول في ع ل ات الغرس و اصالح 

و  املراكن  و  الخضراء  الفضاءات 

االزقة

تاجر.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - ترم كت   اوسع د  تالت  تاجدة 

45222 ولزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
املنصولي  الحك م  عبد  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املنصولي  الحك م  عبد  الس د 
 45222 سكولة   الكدالة  عنوافه)ا( 

ولزازات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
املنصولي  الحك م  عبد  الس د 
 45222 سكولة   الكدالة  عنوافه)ا( 

ولزازات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 فوف24  بتاليخ  االبتدائ ة بولزازات  

 222 تحت لقم 997.
27Iر

مكتب الشنتوف

CAFE PAKISTANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

مكتب الشنتوف
شالع الحسن الثاني الطابق االول 
لقم 9 ، 222ر9، تطوان املغرب
CAFE PAKISTANI شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

كابول اقامة أنس الطابق 4 تطوان - 
94222 تطوان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر28.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222   29 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
  CAFE PAKISTANI الوح د  الشريك 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
شالع  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
تطوان   4 الطابق  أنس  اقامة  كابول 
 : ل  فت جة  املغرب  تطوان   94222  -
املقاهي  اغالق  بسبب  املردودية  عدم 

للظروف الواائ ة.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
تطوان   4 الطابق  أنس  اقامة  كابول 

املغرب 94222 تطوان املغرب. 
و عين:

دلاني  اس اع ل   ان  الس د)ة( 
أنس  اقامة  كابول  شالع  عنوافه)ا(  و 
تطوان   94222 تطوان   4 الطابق 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
شالع   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

كابول اقامة أنس الطابق 4 تطوان
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
22 شتن24  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 722ر.

28Iر

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 EDITION PICTURES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2  ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 EDITION PICTURES SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر شالع 
املسك ني الطابق 2 شقة 5 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
59ر 52
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EDITION PICTURES SARL AU
 ACTIVITES : غرض الشركة بإيجاز
 C INEMATOGRAPH IQUES

.  VIDEO ET DE TELEVISION
عنوان املقر االجت اعي : 2ر شالع 
املسك ني الطابق 2 شقة 5 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عادل زائر :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوافه)ا(  زائر  عادل  الس د 
 497 لقم  شنق ط  شالع  الس اعلة 

26222 سطات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  زائر  عادل  الس د 
 497 لقم  شنق ط  شالع  الس اعلة 

26222 سطات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8275ر.
29Iر

GHALIME MARIAM

NADI BUSINESS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N° 4 RUE 2 

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 NADI BUSINESS SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الح راء R72-2  ريبكة - 25222 

 ريبكة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5499

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   22 9 أكتوار   24 في  املؤلخ 

املصادقة على :
البعزاوي  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  222.  حصة  فاضفي 
الس د  لفائدة   حصة    .222 أصل 
أبريل    9 بتاليخ  الدلدي  مح د  )ة( 

.22 9
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بخريبكة  بتاليخ 5  أكتوار 

9 22 تحت لقم 685.

2Iرر

بالم ف ديس ش م م

 PLOMBERIE SANITAIRE
AFTAH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

بالم ف ديس ش م م
69  شالع مح د بوزيان , فرحتين 
9 الطابق الرابع لقم 5  س دي 
عث ان، 22722، الدال الب ضاء 

املغرب
 PLOMBERIE SANITAIRE AFTAH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
ادليس الحالثي لقم 22 الطابق 

االل�سي حي موالي لش د املج وعة 
ر - 22722 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 525

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.PLOMBERIE SANITAIRE AFTAH
مواد  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولوازم الت2ص ص وكل ما يتعلق بها.
أشغال البناء املختلفة

شالع   : االجت اعي  املقر  .عنوان 
الطابق   22 لقم  الحالثي  ادليس 
االل�سي حي موالي لش د املج وعة ر 

- 22722 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د افتح :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوافه)ا(  افتح  مح د  الس د 
زاكولة   47922  87 لقم  القدس   

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  افتح  مح د  الس د 
زاكولة   47922  87 لقم  القدس   

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم رر7992.
I رر

HALL VOLAILLES

HALL VOLAILLES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

HALL VOLAILLES
 LOT NAMAE QI  58

 BENSOUDA FES ، 30000، FES

MAROC
HALL VOLAILLES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 LOT  58 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 NAMAE QI BENSOUDA FES -

FES MAROC 2222ر.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر74ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  يوف و  222    5 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
أي  دلهم«   5.222.222,22»
إلى  دلهم«  »222.222,22.ر  من 
طريق  عن  دلهم«   8.222.222,22»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4458.
2Iرر

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SANAZEM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
SANAZEM SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 4  شالع 

موالي اس اع ل, إقامة موالي 
اس اع ل  الطابق الثالث لقم 9 - 

92222 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 549

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANAZEM SARL AU
تهدف   :   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هذه الشركة أساسا   : 
 االنعاش العقالي 

- شراء, بناء و تفويت كل العقالات 
و  املهن ة  الس اح ة,   السكن ة, 

االدالية.
كل  تاسيس  في  املساه ة   -   
من  املشالكة  او  العقالية  الشركات 

هدا النوع.
تجزئة  و  التقس م  ع ل ات  اجراء 

االلا�سي.
الع ل ات  ج  ع  عامة  بصفة 
و  الصناع ة   املال ة,  التجالية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقالية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشال  باملواض ع 
موضوع مشابه له أو ي كنه املساه ة 
لحساب  فوع  أي  تحت  الن و  في 

الشركة الخاصة.                          
  4  : االجت اعي  املقر  عنوان 
إقامة موالي  اس اع ل,  شالع موالي 
 -  9 لقم  الثالث  الطابق  اس اع ل  

92222 طنجة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : الزمولي   فب ل  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   الزمولي   فب ل  الس د 
إقامة موالي  اس اع ل,  شالع موالي 
 9 لقم  الثالث  الطابق  اس اع ل  

92222 طنجة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   الزمولي   فب ل  الس د 
إقامة موالي  اس اع ل,  شالع موالي 
 9 لقم  الثالث  الطابق  اس اع ل  

92222 طنجة  املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247654.
Iررر

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

VOLANS IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 VOLANS IMMO SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 
كست ا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 

مكتب لقم رر - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 559

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VOLANS IMMO SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالات
اقتناء أو تشي د أو تأجي2 أو إدالة 
وفي  املغرب  في  املباني  ج  ع  ب ع  أو 

الخالج 
الخاضعة  العقالية  الع ل ات 

لقوافين االستث الات العقالية.- 
كل  تاسيس  في  املساه ة   -   
من  املشالكة  او  العقالية  الشركات 

هدا النوع.

الع ل ات  ج  ع  عامة  بصفة 
و  الصناع ة   املال ة,  التجالية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقالية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشال  باملواض ع 
موضوع مشابه له أو ي كنه املساه ة 
لحساب  فوع  أي  تحت  الن و  في 
الشركة الخاصة.                                                             
ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
كست ا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
طنجة   92222  - رر  لقم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : شقرون  مح د  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د شقرون  عنوافه)ا( 
طريبولي   شالع  لش د,  موالي  تجزئة 

لقم  22 92222 الفن دق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  شقرون  مح د  الس د 
طريبولي   شالع  لش د,  موالي  تجزئة 

لقم  22 92222 الفن دق املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247659.

4Iرر

moorish co

FENJI AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

moorish co
rue ishsaq ibn hanin etageر 
   apt   bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

 FENJI AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

املومن وزفقة س  ة إقامة شهرزاد 

ر الطابق 4 لقم 22 الدال الب ضاء - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر7ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FENJI  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.AGRI

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة الزلاع ة.

عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 

شهرزاد  إقامة  س  ة  وزفقة  املومن 
22 الدال الب ضاء -  4 لقم  ر الطابق 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : فنجرو  زكرياء  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة . 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فنجرو  زكرياء  الس د 
29  زفقة موالي عبد العزيز و مح د 

  4222 القن طرة  الشقة  2  القري 

القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فنجرو  زكرياء  الس د 
29  زفقة موالي عبد العزيز و مح د 

  4222 القن طرة  الشقة  2  القري 

القن طرة املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798242.
5Iرر

CABINET CONSEIL ACHOURI

DYNAMIC BUSINESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE
 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
DYNAMIC BUSINESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي   62 شالع 
العرال ، املدينة السكن ة ، شقة 

2ر ، الطابق األول.  - 22222 الدال 
الب ضاء امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
46252 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 مالس    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIC BUSINESS
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء وا ع واستي2اد وتصدير ج  ع 

املنتجات النس ج ة واألثاث.
عنوان املقر االجت اعي :   62 شالع 
شقة   ، السكن ة  املدينة   ، العرال 
الدال   22222  - األول.   الطابق   ، 2ر 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   52   : عوف  موفق  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  محسن عوف :  52 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عوف  موفق  الس د 
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  عوف  محسن  الس د  
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  عوف  موفق  الس د 
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب
عنوافه)ا(  عوف  محسن  الس د  
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  7 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

مالس 2222 تحت لقم ر458ر7.
6Iرر

fidmbk

 MOURAD
ELECTROMENAGER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصي2ي ، 52 6 ، مشرع 

بلقصي2ي املغرب
 MOURAD ELECTROMENAGER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي �سي 
لحسن  - 52 6  مشرع بلقصي2ي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
729

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.MOURAD ELECTROMENAGER
و  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ترك ب األجهزة املنزل ة و فقل البضائع.
�سي  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلقصي2ي  مشرع    6 52  - لحسن  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   822   : لق ب  مراد  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوافه)ا(  لق ب  مراد  الس د 
49ر 52 6  مشرع  لقم  لحسن  �سي 

بلقصي2ي املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  لق ب  مراد  الس د 
49ر 52 6  مشرع  لقم  لحسن  �سي 

بلقصي2ي املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبتدائ ة 

27 أكتوار  222 تحت لقم 225.
7Iرر

BURO INVEST

نودي اك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BURO INVEST
 BD OUKBA IBNOU NAFII 2ر
 HAY MOHAMMADI 2ر BD
 OUKBA IBNOU NAFII HAY

 MOHAMMADI، 20570، CASA
MAROC

فودي اك شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 شالع 
عقبة بن فافع الحي املح دي ر2 

شالع عقبة بن فافع الحي املح دي 
22572 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

82779ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي    
حل  تقرل  فوف24  222   28 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  فودي اك  
ر2  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املح دي  الحي  فافع  بن  عقبة  شالع 
ر2 شالع عقبة بن فافع الحي املح دي 
فت جة  املغرب  الدالالب ضاء   22572

ل : عدم وجود زاائن.
و حدد مقر التصف ة ب ر2 شالع 
عقبة بن فافع الحي املح دي املغرب 

22572 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

و  القوطبي  مح د   الس د)ة( 
مج وعة  الفردوس  تجزئة  عنوافه)ا( 
الولفة  شقة    ر7   لقم  ع الة    2
املغرب  الدالالب ضاء   22572

ك صفي )ة( للشركة.
و  القوطبي  سعد   الس د)ة( 
مج وعة  الفردوس  تجزئة  عنوافه)ا( 
الولفة  شقة    ر7   لقم  ع الة    2
املغرب  الدالالب ضاء   22572

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : ر2 شالع 

عقبة بن فافع الحي املح دي
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  ر7989.
8Iرر

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ARCHITRUCK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
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 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2
FES ، 30000، FES MAROC
ARCHITRUCK  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 5ر، 

الطابق  ، تجزئة ال24كة، وئام 
بنسودة فاس - 2222ر فاس امل لكة 

املغرا ة.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر6829.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222   29 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

مجاهدي عبدالسالم ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4/2 49.
9Iرر

IFCOF

A-N(CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
A-N CONCEPT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 47  شالع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 شقة 22 

- 22552 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر22 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 A-N  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
  47  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  افا  اقامة  املقاومة  شالع 

شقة 22 - 22552 الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : فولالدين  الع راني  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
فولالدين  الع راني  الس د 
ر  الطابق  مدليد  زفقة   22 عنوافه)ا( 

22222 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
فولالدين  الع راني  الس د 
ر  الطابق  مدليد  زفقة   22 عنوافه)ا( 

22222 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798595.
42Iر

BURO INVEST

بلجوه8ة)بوب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BURO INVEST
 BD OUKBA IBNOU NAFII 2ر
 HAY MOHAMMADI 2ر BD
 OUKBA IBNOU NAFII HAY

 MOHAMMADI، 20570، CASA
MAROC

الجوهرة بوا  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 شالع 
عقبة بن فافع الحي املح دي املغرب 

22572 الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 ر 77ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222   28 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
الجوهرة بوا   مبلغ لأس الها 22.222  
ر2  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املح دي  الحي  فافع  بن  عقبة  شالع 
املغرب  الدالالب ضاء   22572 املغرب 

فت جة ل : عدم وجود زاائن جدد.
و حدد مقر التصف ة ب ر2 شالع 
عقبة بن فافع الحي املح دي املغرب 

22572 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( ح زة  فايز و عنوافه)ا( 
ع الة  السالمة  6اقامة  مح د  محج 
 22222  525 شقة   5 557طابق 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
و  بدلال  يونس   الس د)ة(  
 2 شطر  الع ران  تجزئة  عنوافه)ا( 
لقم  228 طابق 2 الهراويين 22222 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : ر2 شالع 

عقبة بن فافع الحي املح دي
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 2ر7989.
I 4ر

BUREAU NAJAH

 STANDARD(DES(TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة

BUREAU NAJAH
شالع األمي2 موالي عبد هللا لقم 7  

الع ون ، 72222، الع ون املغرب

 STANDARD DES TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة بوملان 
لقم 29  حي  ط الرملة  2 الع ون  

- 72222 الع ون  املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5 4ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222  في  ر  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«922.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 426ر.

42Iر

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

ش8كة)بف.بكس)طايم)ش.م.م))))))

STE(FXTEAM(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

شركة اف.اكس طايم ش.م.م      

STE FXTEAM SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 9 

ابريل اقامة  ديجة الطابق االول  

لقم ب5  -تطوان . تطوان  222ر9 

تطوان  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2479ر
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

 STE ش.م.م       طايم  اف.اكس 

. FXTEAM SARL

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باشغال االعالم ات و التدبي2 

الحرف  ج  ع  و  النصح  تقديم  و 

املرتبطة بها . .

 9 شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االول   الطابق  اقامة  ديجة  ابريل 
222ر9  تطوان    . -تطوان  لقم ب5  

تطوان  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

املؤموني  امين  مح د  الس د 

  22 بق  ة  حصة   622   : الرحالي  

دلهم للحصة .

  : الرحالي   املؤموني  ياسين  الس د 

422 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة  

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املؤموني  امين  مح د  الس د 

الرحالي  عنوافه)ا( شالع عبد الخالق 
الطريس حي االفالة  لقم 85  222ر9 

تطوان  املغرب .

الرحالي   املؤموني  ياسين  الس د 

عنوافه)ا( شالع عبد الخالق الطريس 

تطوان   222ر9    85 لقم  االفالة  حي 

املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املؤموني  امين  مح د  الس د 

الرحالي  عنوافه)ا( شالع  عبد الخالق 

85  222ر9  الطريس حي االفالة لقم 

تطوان  املغرب .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  2/ ر6.

Iر4ر

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE JOUBA DE NEGOCE

 TRAVAUX(DIVERS(ET

IMPORT(EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE JOUBA DE NEGOCE

 TRAVAUX DIVERS ET IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : اوفوس- 

الراش دية - 52222 الراش دية 

املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.8227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222   24 في  املؤلخ 

 STE JOUBA DE NEGOCE حل 

 TRAVAUX DIVERS ET IMPORT

املسؤول ة  ذات  شركة   EXPORT

 22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 52222  - الراش دية  اوفوس- 

الراش دية املغرب فت جة الزمة.

و عين:

الداودي  يوسف    الس د)ة( 

الراش دية  اوفوس-  عنوافه)ا(  و 

ك صفي  املغرب  الراش دية   52222

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

اوفوس-  وفي  فوف24  222   24 بتاليخ 

الراش دية   52222  - الراش دية 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم  498/222.

44Iر

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AI HAMD SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE AI HAMD SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 47  

تجزئة االفالة الراش دية - 52222 

الراش دية  املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2ر2 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  ماي  222    7 في  املؤلخ 

 SOCIETE AI HAMD SARL حل 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

  47 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 52222  - الراش دية  االفالة  تجزئة 

الراش دية  املغرب فت جة الزمة.

و عين:

الس د)ة( الح دي   علوي الكبي2  

 52222 الراش دية  عنوافه)ا(  و 

)ة(  ك صفي  املغرب  الراش دية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

  47 وفي  لقم  7  ماي  222  بتاليخ 

 52222  - الراش دية  االفالة  تجزئة 

الراش دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 494.

45Iر

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

HAMRI IMMOBILIER
SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt.  2 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

 HAMRI IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 RDC LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي

 EZZAHRAOUIA RES N° 64 BENI

222رMELLAL - 2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2299

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HAMRI IMMOBILIER SARL AU

-بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالات وتسويقها وا عها..

 RDC  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 LOT EZZAHRAOUIA RES N° 64

مالل  بني   BENI MELLAL - 2222ر

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الح ري  لش د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الح ري  لش د  الس د 

بني  جابر  س دي  الن ودج ة  القرية 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الح ري  لش د  الس د 

بني  جابر  س دي  الن ودج ة  القرية 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 4ر  .

46Iر

P&CO

P&CO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

P&CO

89 زفقة الدف الك منفلولي  محل 

ر فاس 89 زفقة الدف الك منفلولي  

محل ر فاس، 2222ر، فاس املغرب

P&CO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 89 زفقة 

الدف الك منفلولي  محل ر فاس - 

2222ر فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.58595

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

  22.222 لأس الها  مبلغ    P&CO

 89 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

ر  محل  منفلولي   الدف الك  زفقة 

فاس - 2222ر فاس املغرب فت جة ل 

: عدم تحق ق الهدف.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

بي2وت زهول 2 ع الة ج شقة 6 فاس 

- 2222ر فاس املغرب. 

و عين:

و  ملروي  عبدالحق   الس د)ة( 

عنوافه)ا( شالع بي2وت زهول 2 ع الة 

ج شقة 6 فاس 2222ر فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 6ر48.

47Iر

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

HONDAR OUIL MOTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

HONDAR OUIL MOTO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : دوال أوالد 

الط ب العل ا أوالد الط ب، فاس - 

2222ر فاس امل لكة املغرا ة.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 5رر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في    أكتوار  222 تقرل حل 

شركة   HONDAR OUIL MOTO

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د مبلغ لأس الها 22.222 دلهم 

أوالد  دوال  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 - فاس  الط ب،  أوالد  العل ا  الط ب 

2222ر فاس امل لكة املغرا ة فت جة 

لعدم استأفاف نشاط الشركة.

و عين:

و  بوصلعة  يوسف   الس د)ة( 

أوالد  العل ا  الط ب  أوالد  عنوافه)ا( 

امل لكة  فاس  2222ر  فاس  الظ ب 

املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ    أكتوار  222 وفي دوال أوالد 

 - فاس  الط ب،  أوالد  العل ا  الط ب 

2222ر فاس امل لكة املغرا ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4925/2.

48Iر

FISCALEX MAROC

FARNIENTE SEJOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

FARNIENTE SEJOUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع الة 

29  شقة لقم ر4 الطابق التالت 

مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FARNIENTE SEJOUR
دال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الض افة.
عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 
ع الة  جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 
التالت  الطابق  ر4  لقم  شقة    29
مراكش   42222 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : ايت عسو  نع  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عسو  ايت  نع  ة  الس دة 
مراكش   42222 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عسو  ايت  نع  ة  الس دة 
مراكش   42222 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم  ر 29 .
49Iر

COMPT NET

أكوب)بالب
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
أكوا بالا شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي :   42غ ص 
8 حي السالم تجزئة لعلج  - 62222 

وجدة املغرب.
قفل التصف ة
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لقم التق  د في السجل التجالي : 
5527ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222   26 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  بالا  أكوا  حل 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   62.222 لأس الها 
حي   8 ص  42غ  اإلجت اعي    مقرها 
62222 وجدة   - السالم تجزئة لعلج  
و  االقتصاية  الألزمة  فت جة  املغرب 

جائحة في2وس كولوفا .
و عين:

و  سالم  البكاي   الس د)ة( 
السراق  عوينت  سالم  حي  عنوافه)ا( 
 62222 لقم  57   في  دوال  بلوك 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 26 شتن24  222 وفي   42غ ص 
 62222  - لعلج  تجزئة  السالم  حي   8

وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 722ر.
52Iر

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EL MISAD TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب
EL MISAD TRAV شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفرح 
س دي أح د الكنتول - 22ر46 

ال وسف ة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
رر9 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 EL MISAD الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 لأس الها  مبلغ    TRAV
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
الفرح س دي أح د الكنتول - 22ر46 
توقف   : ل  فت جة  املغرب  ال وسف ة 

أنشطة الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب حي الفرح 
22ر46   - الكنتول  أح د  س دي 

ال وسف ة املغرب. 
و عين:

و  املد�سي  سع د   الس د)ة( 
7رر  لقم  اجنديس  حي  عنوافه)ا( 
ك صفي  املغرب  ال وسف ة  22ر46 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : حي الفرح س دي 

أح د الكنتول ال وسف ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  بال وسف ة   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 498.
I 5ر

SABAH INFO YOUSSOUFIA

J S S I TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب
J S S I TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 
التقدم زفقة زهي2 ابن ابي سلمى 
لقم 55 الطابق الثالت - 22ر46 

ال وسف ة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.24 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في  2 أكتوار  222 تقرل حل 
J S S I TRANS شركة ذات املسؤول ة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

سلمى  ابي  ابن  زهي2  زفقة  التقدم 
22ر46   - الثالت  الطابق   55 لقم 

لتوقف  فت جة  املغرب  ال وسف ة 

أنشطة الشركة.

و عين:
الس د)ة( ج ال  لق بة و عنوافه)ا( 
8  22ر46  2ر لفم  حي املسي2ة زفقة 

)ة(  ك صفي  املغرب  ال وسف ة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

حي  وفي  أكتوار  222  بتاليخ  2 

التقدم زفقة زهي2 ابن ابي سلمى لقم 

ال وسف ة   99  - الثالت  الطابق   55

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  بال وسف ة   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 496.

52Iر

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CLEAR VIEW
إعالن متعدد القرالات

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

CLEAR VIEW »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
زهرة املدائن لقم أ2-2، طريق عين 

الشقف، فاس - 2222ر فاس 

امل لكة املغرا ة.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.66269

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   25 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

مايلي: تغ ي2 نشاط الشركة : األشغال 

املختلفة و أشغال البناء - التصدير و 

اإلستي2اد - التجالة بصفة عامة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت ج  ع الحصص و املقدلة ب 
م تاز  الس د  طرف  من  حصة  42ر 
مح د  كنون  الس د  لفائدة  مح د 
بنسبة  عبدهللا  مالكي  الس د  و  أمين 

متساوية 
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  مح د  م تاز  الس د  استقالة 

مه ة التس ي2
على  ينص  الذي   :4 لقم  قرال 
مح د  كنون  الس د  تع ين  مايلي: 
عدد  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  أمين 
عبدهللا  مالكي  الس د  و   ،DJ 8766
عدد  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
 27رDJ2، مسي2ين للشركة ملدة غي2 

محدودةه
قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
صالح ة  تعطى   : اإلمضاء  صالح ة 
للس د كنون  الشركة  بإسم  اإلمضاء 
مح د أمين و الس د مالكي عبدهللا 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي2 نشاط الشركة

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص

بند لقم 8: الذي ينص على مايلي: 
تع ين مسي2 الشركة

بند لقم 9: الذي ينص على مايلي: 
صالح ة اإلمضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4924/2.
Iر5ر

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

OK7 SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt.  2 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
 OK7 SARL AU
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

 DOM اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 CHEY ر EME ETAGE BD HASSAN
 II N° 88 BENI MELLAL - 2222ر

بني مالل املغرب
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  585

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 OK7  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -التصدير 

و االستي2اد.
-التجالة..

 DOM  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 CHEY ر EME ETAGE BD HASSAN
 II N° 88 BENI MELLAL - 2222ر

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : والطلبة  الس د  الد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  والطلبة  الس د  الد 
بام زفقة ر  لقم 54 س دي جابر بني 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  والطلبة  الس د  الد 
بام زفقة ر  لقم 54 س دي جابر بني 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ ر2 يوف و 

 222 تحت لقم 2ر6.

54Iر

ART GLOBAL INVEST ASSURANCE

 ART GLOBAL INVEST
ASSURANCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 ART GLOBAL INVEST
ASSURANCE

ر ,زفقة أح د املجاطي ,إقامة 
االلب , الطابق  , لقم 8 , املعاليف ، 

2رر22، الدال الب ضاء املغرب
 ART GLOBAL INVEST
ASSURANCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر ,زفقة 

أح د املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
 , لقم 8 , املعاليف - 2رر22 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر679 5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ART  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.GLOBAL INVEST ASSURANCE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصال.

ر ,زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
أح د املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
الدال  2رر22   - املعاليف   ,  8 لقم   , 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 Siegfried Marcel الس د 
 Raymond Cédric,RAMAUGE
دلهم    22 بق  ة  حصة   :   .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 Siegfried Marcel الس د 
 Raymond Cédric,RAMAUGE
 Rue du Gros Caillo عنوافه)ا(  8 
 Sa int-Lamber t-des-Levées

.,49422 Saumur France
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 Siegfried Marcel الس د 
 Raymond Cédric,RAMAUGE
 Rue du Gros Caillo عنوافه)ا(  8 
 Sa int-Lamber t-des-Levées

49422 Saumur France
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.
55Iر

MA GLOBAL CONSULTING

 BPEC INTERNATIONAL
PRIVATE SCHOOL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شالع عبد املومن و زفقة فان 
زيالفد إقامة فض لة، الطابق الرابع، 

22222، الدال الب ضاء املغرب
 BPEC INTERNATIONAL

PRIVATE SCHOOL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 59، شالع 
الزلقطوني الطابق السادس لقم 8   

- 22222 الدالالب ضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 8ر 46.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   4.922.222»
 5.222.222« إلى  دلهم«    22.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 29ر799.

56Iر

FIRST INNOVATION COMPANY sarl au

 FIRST INNOVATION
COMPANY sarl au

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIRST INNOVATION
COMPANY sarl au

 agle Bd mourabitine et rue ziani
 imm baghdadi n 23 oujda ،

60000، oujda maroc
 FIRST INNOVATION

COMPANY sarl au شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

املرابطين وزفقة الزياني، ع الة 
بغدادي الطابق السادس لقم ر2  - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8299ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FIRST : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
 INNOVATION COMPANY sarl

.au
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 société  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 de construction et de promotion

.immobilière
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع املرابطين وزفقة الزياني، ع الة 

 - ر2   السادس لقم  الطابق  بغدادي 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بغدادي اس اع ل :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اس اع ل  بغدادي  الس د 
قصبة  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 

الرياض   حي   7 شقة   22 ع الة  ر 

2222  الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أح د  بغدادي  الس د 

2ر  لقم  الفستق  زفقة  املع ولة  حي 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 699ر.

57Iر

general audit maroc

ECOTRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

general audit maroc

 Rue Aman، ,9 9, زفقة ع ان

22292، الدال اتب ضاء املغرب

ECOTRA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي 72 /74  

شالع مح د السادس الدال الب ضاء 

- 22222 الدال الب ضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7958ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 26 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798927.

58Iر

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE BASMA VOYAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

 SOCIETE BASMA VOYAGE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 

5، شالع عالل الفا�سي، املدينة 

الجديدة - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر684ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

SOCIETE BASMA VOYAGE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

 252.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املدينة  الفا�سي،  عالل  شالع   ،5 لقم 

املغرب  مكناس   52222  - الجديدة 

فت جة ألزمة كولفا 9 .

و عين:

و  بكالي  ابتسام   الس د)ة( 

 ، 2 ر، شقة  عنوافه)ا( إقامة األزهر 

شالع موالي يوسف، املدينة الجديدة 

52.222 مكناس املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 ،5 لقم  وفي  شتن24  222   22 بتاليخ 
شالع عالل الفا�سي، املدينة الجديدة 

- 52.222 مكناس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
5  أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم  رر.
59Iر

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE SOMITOME
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
SOCIETE SOMITOME شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6ر8، 
لياض ويسالن  ، ويسالن - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر5452

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SOMITOME
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 6ر8، 
 52222  - ويسالن  ويسالن  ،  لياض 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : مختول  الحسين  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين مختول عنوافه)ا(  الس د 
لقم 6ر8، لياض ويسالن  ، ويسالن 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسين مختول عنوافه)ا(  الس د 
لقم 6ر8، لياض ويسالن  ، ويسالن 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2 أكتوار  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم  455.

62Iر

FIDUCIAIRE CABFIS

LBN(TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5
 BD ALQODS IMM K N AIN

 CHOCK CASABLANCA، 20480،
CASABLANCA MAROC

LBN TRAVAUX شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
628  مدينة الرح ة  الطابق السفلي 
الرح ة 2 - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر749 ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  غشت  222  في  ر  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
أي  دلهم«    .922.222,22»
إلى  دلهم«    22.222,22« من 
طريق  عن  دلهم«   2.222.222,22»
:  إدماج احت اطي أو ألااح أو عالوات 

إصدال في لأس املال.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797248.

I 6ر

STRICT CONSULTING « S.A.R.L.AU» 

CONEXMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 STRICT CONSULTING «»

S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق السفلي شقة ر 

مج وعة 2 ع الة ر ، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

CONEXMA  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

 RUE  2 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 CHRARDA RDC DERB LOUBILA

 BOURGOGNE  CASABLANCA  -

22222 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

82259ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  أبريل  222  ر   في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ     CONEXMA

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

 RUE CHRARDA   2 اإلجت اعي 

 RDC DERB LOUBILA

 BOURGOGNE  CASABLANCA  -

22222 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : أزمة إقتصادية.

 RUE  2 و حدد مقر التصف ة ب

 CHRARDA RDC DERB LOUBILA

  BOURGOGNE  CASABLANCA

املغرب 22222 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

 MOHAMED  ERRADI )الس د)ة

 CASABLANCA عنوافه)ا(  و 

 LISSASFA   EXTENSION N2

RTE EL JADIDA 22222 26  الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الشرف   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

مج وعة  ر  شقة  السفلي  الطابق   2

22222، الدال الب ضاء   ، ر  2 ع الة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

ماي  222 تحت لقم 22 777.

62Iر

FIDUCIAIRE CABFIS

 GO&DEV DELIVERY

CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

FIDUCIAIRE CABFIS

 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN

 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC

 GO&DEV DELIVERY CENTER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي ملتقى 

شالع 2 مالس و شالع القدس ع الة 

K لقم 5  الدالالب ضاء - 22482 

الدال الب ضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.424627

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 27 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797247.

Iر6ر

مكتب محاسبة

HAZZA MINIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع الة  4 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرش دية ، 52224، 

الرش دية املغرب
HAZZA MINIER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الجديد تالس نت بنيتج ت تالس نت 
- 222 6  تالس نت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
889

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   22 8 ماي   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HAZZA MINIER
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الختلفة
استغالل املعادن

ب ع املعادن
الحي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الجديد تالس نت بنيتج ت تالس نت 

- 222 6  تالس نت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حزى عبد القادل :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حزى عبد القادل عنوافه)ا( 

بوعرفة  تالس نت  الجديد  الحي 

222 6 تالس نت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د حزى عبد القادل عنوافه)ا( 

بوعرفة  تالس نت  الجديد  الحي 

222 6 تالس نت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاليخ  بفج ج   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 7ر.

64Iر

Fiduciaire  la clarté

G&B CALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

Fiduciaire  la clarté

4 تجزئة بلعباس  لقم ر طريق 

عين الشقف فاس ، 2252ر، فاس 

املغرب

G&B CALL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 49 زفقة 

الحس  ة الطابق الثاني مكتب لقم 

9 األطلس فاس - 2222ر فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.67929

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 22 شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الثاني  الطابق  الحس  ة  زفقة   49»

مكتب لقم 9 األطلس فاس - 2222ر 

 75 لقم  »ع الة  إلى  املغرب«  فاس 

الحس  ة  زفقة  األطلس  مكاتب 

 - 8  فاس  الثاني مكتب لقم  الطابق 

2222ر فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 2 49/ 222.

65Iر
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ديوان املوثق انس ف اللي بابة

AFIAC REGRAGUI
إعالن متعدد القرالات

ديوان املوثق انس ف اللي بابة
7  شالع مح د الخامس تجزئة 
الهاش  ة III شقة لقم   ت الة ، 

2222 ، ت الة املغرب
Afiac Regragui »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
ع ر 2 لقم 22 تابريكت - - سال 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.6827

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
التحقق من وفاة الس د بدوي لكراكي 
فأحاط بالثة : بديعة البعودي 5/42 
الزهراء  فاط ة   42/7 لكراكي  اس اء 
 7/42 لكراكي  اي ان   7/42 لكراكي 

اشرف لكراكي 4/42 
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
للحصص  الجديد  التوزيع  مايلي: 
  28 البعودي  بديعة  االجت اع ة: 
حصة    82 لكراكي  اس اء  حصة 
حصة    82 لكراكي  الزهراء  فاط ة 
اشرف  حصة    82 لكراكي  اي ان 

لكراكي 62ر حصة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس دة اس اء لكراكي ك سي2ة 

وح دة للشركة ملدة غي2 محدودة
قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس ال الشركة
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بين  االجت اع ة  الحصص  توزيع 

الشركاء 
على  ينص  الذي   : 6 لقم  بند 

مايلي: التس ي2.

على  ينص  الذي   : 8 لقم  بند 
مايلي: التوق ع على املحاظر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بسال   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر99.
66Iر

Virtual space international

RIVE DE PALMIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
RIVE DE PALMIER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 
الزلقطوني الطابق السادس مكاتب 
5 و 6  الدال الب ضاء 22 22 الدال 

ااب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 467
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RIVE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DE PALMIER
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتس ي2 االلا�سي الفالح ه.
عنوان املقر االجت اعي : 46 شالع 
مكاتب  السادس  الطابق  الزلقطوني 
5 و 6  الدال الب ضاء 22 22 الدال 

ااب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الحساني  الواحد  عبد  الس د 
  22 بق  ة  حصة  رر,4ر    : علوي 

دلهم للحصة .

علوي  الحساني  لش د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة  رر,رر    :

للحصة .

بوغراس  السعديه  الس دة 

دلهم    22 بق  ة  حصة  رر,رر    :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحساني  الواحد  عبد  الس د 
لقم  2    6 زفقه  عنوافه)ا(  علوي 

الرش ديه   22222 الجديده   تالكه 

املغرب.
علوي  الحساني  لش د  الس د 
تالكه  لقم  2    6 زفقه  عنوافه)ا( 

الجديده 22222 الرش ديه  املغرب.

بوغراس  السعديه  الس دة 
بوتاالمين  اقامه   599 لقم  عنوافه)ا( 

22222 الرش ديه املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحساني  الواحد  عبد  الس د 
لقم  2    6 زفقه  عنوافه)ا(  علوي 

الرش ديه   22222 الجديده  تالكه 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

67Iر

CABINTE COMPTA  AUDIT AL YOUSR 

WARHA RENT CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA  AUDIT AL YOUSR

الع الة لقم 4ر6  الطابق التاني 

مكتب لقم 4 حي املسال- مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

WARHA RENT CAR  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

27 ،  مبنى مركز األع ال  باملنالة ، 

شالع عبد هللا بن ياسين ، الطابق 

الثاني ، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9995

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. WARHA RENT CAR

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم 27 ،  مبنى مركز األع ال  باملنالة 

الطابق   ، ياسين  بن  ، شالع عبد هللا 

مراكش   42222  - مراكش   ، الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة وتسعون سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د س ي2 وهبي :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  وهبي  س ي2  الس د 

7زفقة في2جي اقامة القدس شقة    

الدال   22222 الب ضاء  الدال  بلفدير 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  وهبي  س ي2  الس د 

7زفقة في2جي اقامة القدس شقة    

الدال   22222 الب ضاء  الدال  بلفدير 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر2928 .

68Iر
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Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE NACIRIYA
TRANSPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
 SOCIETE NACIRIYA

TRANSPORT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 85  ، 
مرجان 2،  - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.26267
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  شتن24  222    6 في  املؤلخ 
 SOCIETE NACIRIYA حل 
TRANSPORT شركة ذات املسؤول ة 
 62.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
85  ، مرجان 2،  - 52222 مكناس 

املغرب فت جة ملشاكل مال ة  افقة.
و عين:

الس د)ة( عبد السالم  مبخوتي و 
عنوافه)ا( لقم 2 ، العويجة، املصلى، 
52.222 مكناس املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 ،  85 وفي  شتن24  222    6 بتاليخ 
مرجان 2،  - 52.222 مكناس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
5  أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم 2رر.
69Iر

ml congestfin

 ONCOLOGIE ET
DIAGNOSTIC DU MAROC

شركة املساه ة
لفع لأس ال الشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER  6
 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc
 ONCOLOGIE ET DIAGNOSTIC

DU MAROC شركة املساه ة
 7rue وعنوان مقرها اإلجت اعي
 François  Villon revirera

Casablanca  - 22222 الدال 
الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

69ر4 ر.
العام  الج ع  ب قت�سى 
أبريل   22 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 
دلهم«  »222.ر9 .4  قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«  »22 .7ر279.5  من  أي 
طريق  عن  دلهم«  «22 .2ر7.ر28 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799296.
72Iر

transparence fiscale

JIBALA SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 8ر

fes maroc
JIBALA SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 9 

مكتب سلمى2 الطابق الثالت شلرع 
مح د الخامس - 2222ر فاس 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر 567.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  غشت  222   24 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 JIBALA SARL ذات الشريك الوح د 
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ    AU

 9 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

شلرع  الثالت  الطابق  سلمى2  مكتب 

فاس  2222ر   - الخامس  مح د 

املغرب فت جة ل : الغالق التام.

و حدد مقر التصف ة ب زفقة  2 

لقم 5  حي واد فاس تغات  - 2222ر 

فاس املغرب. 

و عين:

و  زهول  بوكعبة    الس د)ة( 
واد  حي    5 لقم  زفقة  2  عنوافه)ا( 

املغرب  فاس  2222ر  تغات   فاس 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  478.

I 7ر

DRY IMPORT

إي و)2)2)ـ )2)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

222 -IMMO 2222

- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 

CASABLANCA MAROC

إي و 2222ـ 222 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 

أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق   

لقم 8 - 22ر22  الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر884 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

إي و   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

2222ـ 222.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق   

لقم 8 - 22ر22  الب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد الرح م الذهبي :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : الس د مفروق عبدالفتاح 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الذهبي  الرح م  عبد  الس د 

الجديدة    2 22 الجديدة  عنوافه)ا( 

املغرب.

عبدالفتاح  مفروق  الس د 

الجديدة   2 22 الجديدة  عنوافه)ا( 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الذهبي  الرح م  عبد  الس د 

الجديدة    2 22 الجديدة  عنوافه)ا( 

املغرب

عبدالفتاح  مفروق  الس د 

الجديدة    2 22 الجديدة  عنوافه)ا( 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 7 7959.

72Iر
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transparence fiscale

JIBALA SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 8ر

fes maroc

JIBALA SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 9 

مكتب سلمى2 الطابق الثالث شالع 

مح د الخامس - 2222ر فاس 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 567.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  غشت  222   24 في  املؤلخ 

ذات  شركة   JIBALA SARL AU حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الثالث  الطابق  سلمى2  مكتب   9

شالع مح د الخامس - 2222ر فاس 

املغرب فت جة الالغالق التام.

و عين:

و  زهول  بوكعبة    الس د)ة( 

واد  حي    5 لقم  زفقة  2  عنوافه)ا( 

فاس  فاس  2222ر  تغات  فاس 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

24 غشت  222 وفي زفقة  2  بتاليخ 

لقم 5  حي واد فاس تغات - 2222ر 

فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  478.

Iر7ر

DRY IMPORT

YOU BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

YOU BUILDING

- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 

CASABLANCA MAROC

YOU BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 

أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق   

لقم 8 - 22ر22  الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 8845

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 YOU  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق   

لقم 8 - 22ر22  الب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : يوسف  الس د  زينة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  زينة أيوب :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  زينة أسامة :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوسف  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن 22 2 الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  أيوب  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن 22 2 لب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  أسامة  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن 22 2 لب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  يوسف  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن  22 2 الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  أيوب  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن 22 2 الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  أسامة  الس د  زينة 
س دي   4 لقم  زفقة    األمان  تجزئة 

مومن 22 2 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 8 7959.
74Iر

AMA FINANCE

TRANSPORT AL HIDAB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA  7ر APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

TRANSPORT AL HIDAB شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : زفقة 
سوم ة إقامة شهرزاد ر الطابق 5 
الرقم 22 النخ ل  الدال الب ضاء - 

ر 222 الدال الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
22265ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يوف و  222    8 في  املؤلخ 
شركة   TRANSPORT AL HIDAB
مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
إقامة  مقرها اإلجت اعي زفقة سوم ة 
شهرزاد ر الطابق 5 الرقم 22 النخ ل  
الدال الب ضاء - ر 222 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة اللقفل النهائي.
و عين:

و  ال وسفي  مح د   الس د)ة( 
تجزئة  عث ان  س دي  عنوافه)ا( 
املج وعة   26 لقم  الزفقة  2  النول 
املغرب  الب ضاء  الدال   22722 د 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
زفقة  وفي  يوف و  222    8 بتاليخ 
 5 الطابق  ر  شهرزاد  إقامة  سوم ة 
 - الب ضاء  الدال  النخ ل    22 الرقم 

ر 222 الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 4ر7852.
75Iر

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE FATTAH MOTO SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE FATTAH MOTO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الفالحة 22لقم 44 الراش دية  قصر 
موالي مح د الخنك الراش دية 

52222 الراش دية املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر442 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 STE FATTAH الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ    MOTO SARL AU
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مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
22لقم  الفالحة  تجزئة  اإلجت اعي 
مح د  موالي  قصر  الراش دية    44
الخنك الراش دية 52222 الراش دية 

املغرب فت جة ل : االزمة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 - الراش دية    44 22لقم  الفالحة 

52222 الراش دية املغرب. 
و عين:

الهاللي  الفتاح   عبد  الس د)ة( 
 52222 الراش دية  عنوافه)ا(  و 
)ة(  ك صفي  املغرب  الراش دية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 526.
76Iر

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE COMPANY TO SELL
 AGRICOLES EQUIPEMENTS

AND MACHINES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE COMPANY TO SELL
 AGRICOLES EQUIPEMENTS
AND MACHINES SARL  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

76حي القدس الراش دية  - 52222 
الراش دية املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.8287
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

 STE COMPANY TO SELL
 AGRICOLES EQUIPEMENTS
مبلغ     AND MACHINES SARL
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
القدس  76حي  مقرها اإلجت اعي لقم 
الراش دية   52222  - الراش دية  

املغرب فت جة ل : االزمة.
لقم  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 52222  - الراش دية   القدس  76حي 

الراش دية املغرب. 
و عين:

و  املغالي  مح د   الس د)ة( 
 52222 الراش دية  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  الراش دية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 527.
77Iر

AMA FINANCE

ESPACE SOUHAILY SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA  7ر APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

ESPACE SOUHAILY SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر4 شالع 
إدليس الحالثي املج وعة ر حي 

موالي لش د الدال الب ضاء - 22662 
الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر4544.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    ESPACE SOUHAILY SARL

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
إدليس  شالع  ر4  اإلجت اعي  مقرها 
الحالثي املج وعة ر حي موالي لش د 
الدال الب ضاء - 22662 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب ر4 شالع 
حي  ر  املج وعة  الحالثي  إدليس 
املغرب  الب ضاء  الدال  لش د  موالي 

22662 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  الخام�سي  بوسلهام   الس د)ة( 
الحالثي  إدليس  شالع  ر4  عنوافه)ا( 
الدال  لش د  موالي  حي  ر  املج وعة 
الب ضاء  الدال   22662 الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
ر4 شالع إدليس الحالثي املج وعة ر 

حي موالي لش د الدال الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 794976.
78Iر

JBR CONSEILS

AGHOJDAM KECH TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

JBR CONSEILS
6 8شقة لقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسال الحي الصناعي مراكش ، 
2222 4، مراكش املغرب

AGHOJDAM KECH TRAV  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  النزهة 
8 2 ايت اولير مراكش - 42252 

مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 27 25

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«922.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29252 .

79Iر

AMR CENTER

FIAMANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AMR CENTER

 77RUE MOHAMED SMIHA 8

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC

FIAMANE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 زفقة 

مح د س  حة الطابق 8 - 22282 

الدال الب ضاء املغرب .

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52288

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FIAMANE

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

-استشالات الك ب وتر

-مركز االتصال الهاتفي.
77 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 22282  -  8 الطابق  س  حة  مح د 

الدال الب ضاء املغرب ..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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الس د شنون سف ان :  52 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   52   : فريد  بوقال  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سف ان  شنون  الس د 
 72 ع الة  ر  مالكا  األفدلس  لياض 
الرااط    2222 الرياض  حي  شقة   

املغرب.
عنوافه)ا(  فريد  بوقال  الس د 
املكرمة  مكة  قريش  بطحاء  حي 
 9922 مكة املكرمة امل لكة العرا ة 

السعودية.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  فريد  بوقال  الس د 
املكرمة  مكة  قريش  بطحاء  حي 
 9922 مكة املكرمة امل لكة العرا ة 

السعودية
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.

82Iر

EXPERT HOUSE SARL

KENZA GZENAYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
KENZA GZENAYA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 6255QUARTIER GZENAYA,
 DOUAR FRAIHIEN TANGER -
.92222 TANGER MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر647.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222   24 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( اح د بنسل  ان 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
222.  حصة لفائدة  الس د )ة( كوثر 

بنسل  ان بتاليخ ر2 شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247626.
I 8ر

FIDUCO TANTAN

SERVICES AUTO EL OUATIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 SERVICES AUTO EL OUATIA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي األمل 
الوط ة - 2 822 طافطان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
582 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ماي  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES AUTO EL OUATIA
ص افة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح املركبات ذات املحركات.
عنوان املقر االجت اعي : حي األمل 

الوط ة - 2 822 طافطان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : حوم م  مح د  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حوم م  مح د  الس د 
طافطان   822 2 الوط ة  املخ م  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  حوم م  مح د  الس د 
طافطان   822 2 الوط ة  املخ م  حي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاليخ  بطافطان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/ ر .
82Iر

مكتب محاسبة

OASIS UNI CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

مكتب محاسبة
ع الة  4 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرش دية ، 52224، 

الرش دية املغرب
 OASIS UNI CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 
8 شالع لقم 6 تالكة الجديدة 
الرش دية - 52222 الرش دية 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.7265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  27 غشت  222  في  املؤلخ 
OASIS UNI CONSULTING شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د مبلغ لأس الها 22.622 دلهم 
 8 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
شالع لقم 6 تالكة الجديدة الرش دية 
فت جة  املغرب  الرش دية   52222  -

لعجز الشركة.

و عين:

و  وح دي   حف ض   الس د)ة( 
تالكة   6 لقم  شالع   8 لقم  عنوافه)ا( 

الجديدة الرش دية 52222 الرش دية 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 8 لقم  وفي  غشت  222   27 بتاليخ 

شالع لقم 6 تالكة الجديدة الرش دية 

- 52222 الرش دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 528.

Iر8ر

EXPERT HOUSE SARL

 INGENIOUS SPRAYING
SOLUTIONS

إعالن متعدد القرالات

EXPERT HOUSE SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A

 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 INGENIOUS SPRAYING

SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 45  شالع 

مح د الخامس اقامة فجاة الطابق 

7 لقم رر - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

977ر  .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  االول:  لقم  قرال 

مايلي: تحويل املقر اإلجت اعي للشركة 

من 45  شالع مح د الخامس اقامة 
تجزئة  إلى  رر  لقم   7 الطابق  فجاة 

النصر زفقة 2  ع الة لقم ر 

ينص  الذي  الثاني:  لقم  قرال 

 lt;&lt;& تس  ة  إتخاذ  مايلي:  على 

. ;REVÊTEMENTS.MA&gt;&gt

كشعال للشركة .
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجت اعي :  تجزئة النصر زفقة 

2  ع الة لقم ر  طنجة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 2 2475.

84Iر

EXPERT HOUSE SARL

BORUSSIATRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXPERT HOUSE SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A

 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BORUSSIATRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 29RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي

 AMR IBN ASS ETAGE ر N°26 -

92222 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 449

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BORUSSIATRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع ع24 الطرقات 

لحساب الغي2.

 29RUE  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 AMR IBN ASS ETAGE ر N°26 -

.92222 TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : الخ اط  اح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الخ اط  اح د  الس د 
 26 لقم  8ر  زفقة  زفقة  كي2ان  بن  حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الخ اط  اح د  الس د 
 26 لقم  8ر  زفقة  زفقة  كي2ان  بن  حي 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  24754.
85Iر

4CLINICS MOROCCO

2CLINICS MOROCCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

4CLINICS MOROCCO
 Av. Youssef Ibn Tachfine, ,5
 2eme ét. Appt. N3 ، 90000،

TANGER MAROC
4CLINICS MOROCCO شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع 
يوسف بن تاشفين الدول الثاني 
شقة ر  - 92222  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر22 2 

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.4CLINICS MOROCCO

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال  دلاسات  استشالات, 

أو  الب ولوج ة  البحث ة  والدلاسات 

أو  الواائ ة  أو  السريرية  أو  الطب ة 

دلاسات الصحة العامة.

شالع   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 

يوسف بن تاشفين الدول الثاني شقة 

ر  - 92222  طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 4CLINICS GROUP الشركة 

إل  مالك  فابريس  الس د  ي ثلها 

حامل   ، الجنس ة  بلج كي   ، ديجريز 

 ES262548 :   22 جواز السفر لقم

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 4CLINICS GROUP الشركة 

إل  مالك  فابريس  الس د  ي ثلها 

حامل   ، الجنس ة  بلج كي   ، ديجريز 

 ES262548 لقم  السفر  جواز 

عنوافه)ا(   شالع شاتو جاكو 2 4  

واترلو بلج كا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لبدين  سهام  الس دة 

 28822  4 لقم  در  ع الة  النصر  حي 

املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم -.

86Iر

STE HTCPRO SARL

DT TOUR
إعالن متعدد القرالات

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

DT TOUR »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي الشاد 
لقم 549 محل 2 الساكن ة - 4222  

القن طرة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

5ر6 5.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  22 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسي2 وتع ين مسي2 جديد

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 البنود 6، 7،13

قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القافوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :6،7 لقم  بند 

الس د   -  : الحصص  تفويت  مايلي: 

الح اني لخل في  522 حصة والس د 

يوسف بن املقدم 522 حصة يفوتان 

مح د  الس د  الى  حصصه ا  ج  ع 

البهجة

على  ينص  الذي  ر :  لقم  بند 

الس د  استقالة    : التس ي2  مايلي: 

الح اني لخل في وتع ين الس د مح د 

للشركة  الوح د  املسي2  هو  البهجة 

ملدة غي2 محدودة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 6 889.

87Iر
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STE FIDU-LIDOU SARL

MOUDRI GRAIN 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°5ر AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III رEME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
 MOUDRI GRAIN شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي اس اع ل اقامة زهراء الطابق 
السفلي - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 22785
الشريك  قرال  ب قت�سى 
شتن24  222   24 في  الوح داملؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  حل  تقرل 
الوح د   الشريك  ذات  محدودة 
لأس الها  مبلغ    MOUDRI GRAIN
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اس اع ل  موالي  شالع  اإلجت اعي 
اقامة زهراء الطابق السفلي - 92222 
انعدام   : ل  فت جة  املغرب  طنجة 

النشاط.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
موالي اس اع ل اقامة زهراء الطابق 

السفلي - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  موعكيس  ادليس    الس د)ة( 
القرية  علي  س دي  حي  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  تاوفات  4222ر 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  959.

88Iر

fiding sarl

FAMUS PRO
 فاموس برو

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

FAMUS PRO فاموس برو شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي لقم 24 الكائن برقم 69 شالع 
بئ2 افزلان تجزئة االفدلس - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 ر546

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

FAMUS PRO فاموس برو.
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة او البناء
تجالة مواد التنظ ف

التفاوض.
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجالي لقم 24 الكائن برقم 69 شالع 
 52222  - االفدلس  تجزئة  افزلان  بئ2 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مصطفى  باكول  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  باكول مصطفى  الس د 
اقامة الصفاء 24 ع الة س شقة لقم 
ر  ويسالن 52222 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  باكول مصطفى  الس د 
اقامة الصفاء 24 ع الة س شقة لقم 

ر  ويسالن 52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4746.
89Iر

GEANT CONSEIL

ELITE PRESSING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N°  8ر APT
 1 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ELITE PRESSING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر27 
محل تجالي لقم 2 تجزئة النخ ل 
تالكة. مراكش. - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر6ر82.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوار   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( اسامة الجدال 
22  حصة اجت اع ة من أصل 222 
لحسن  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

شتوي بتاليخ 22 أكتوار 2222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ  ب راكش   التجالية 
لقم  تحت   2222 أكتوار   26

.427   222 8474
92Iر

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة

 WADIAA  MARBRE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة
ع الة فوم ديا شالع مح د الخامس 
الطابق 2الشقةر تازة ، 5222ر، 

تازة املغرب
 WADIAA  MARBRE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 58  بلوك 
4 حي الرشاد  - 5222ر تازة املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر8 .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    . 22.222»
  .  2.222« إلى  دلهم«    2.222»
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 568.
I 9ر

STE FIDLAMIAE SARL

O.Z BEAUTY CARE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 7ر RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
O.Z BEAUTY CARE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة ديال 
املج د ع الة النخ ل 2 شقة   شالع 
مح د عواد ت24يكت  - 222   سال 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
4845ر

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 O.Z  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BEAUTY CARE
مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التج  ل للنساء: 
  * عالجات الج ال والرفاه ة.

عالجات   ، الشعر  تصف ف   *   
الجسم ، التدل ك وعالجات الوجه.
  * تسويق املنتجات التج  ل ة.

  * مج وعة واسعة من املعالجات 
الج ال ة

  * العالج الفيزيائي.

- تنظ م املناسبات.
- التجالة

- تقديم الخدمات
أفواع  ج  ع  وتصدير  استي2اد   -

املنتجات املرتبطة بهذا النشاط.
عنوان املقر االجت اعي : إقامة ديال 
املج د ع الة النخ ل 2 شقة   شالع 
سال     222  - ت24يكت   عواد  مح د 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : أم  ة  زع تي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  أم  ة  زع تي  الس دة 
شالع   24 لقم    2 الع الة   26 قطاع 
السالم  حي  بوعب د  الرح م  عبد 

222   سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أم  ة  زع تي  الس دة 

شالع   24 لقم    2 الع الة   26 قطاع 

السالم  حي  بوعب د  الرح م  عبد 

222   سال املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بسال   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 7557ر.

92Iر

FLASH ECONOMIE

HLM AMENAGEMENT
إعالن متعدد القرالات

HLM AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لأس الها: 22.222 دلهم

مقرها االجت اعي :78 شالع اللة 

ال اقوت الطابق   الدال الب ضاء

لقم التق  د في السجل 

التجالي:49 5 2

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

منع م  الس د  قام   22 9 أكتوار  2ر 

222 حصة من  بتفويت  الحل م  عبد 

في  إليها  ينتمي  التي  حصصه  مج وع 

شركة

 HLM AMENAGEMENT SARL

AU للس د زهي2 الح زى

الحصص  تفويت  على  -املوافقة 

و  الحل م  عبد  منع م  الس د  بين 

الس د زهي2 الح زى

عبد  منع م  الس د  -استقالة 

وح د  ك سي2  مهامه  من  الحل م 

للشركة و تع ين الس د زهي2 الح زى 

غي2  ملدة  للشركة  وح د  ك سي2 

محدودة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

  4 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24 9 22 تحت لقم25ر722 .

Iر9ر

FLASH ECONOMIE

PARKING PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PARKING PLUS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 62 زفقة 

عبد الح  د بنو باديس عين السبع - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 2998

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PARKING PLUS

غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

األجر  مدفوع  كبي2  س الات  موقف 

ملواقف الس الات. 

النالية  والدلاجات  الس الات   -

والقوالب  والشاحنات  والكواد 

والزالجات النفاثة.

 ، واملركبات  الس الات  غس ل   -

شراء   ، واملركبات  الس الات  إفراغ 

 ، وا ع قطع غ ال جديدة ومستع لة 

املركبات وارالت  أفواع  إصالح ج  ع 

وشراء  ب ع   ، املركبات  وا ع  شراء   ،

وشراء  ب ع   ، الس الات  بطاليات 

 ، فالية  دلاجات   ، وارالت  الس الات 

كواد الخ ... جديد مستع ل. 

62 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
عبد الح  د بنو باديس عين السبع - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : الدالي   مح د  كريم  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدالي   مح د  كريم  الس د 
العام  املنضر  شالع  زاوية  عنوافه)ا( 
 22222 بولو    77 لقم  تدالت  زفقة 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدالي   مح د  كريم  الس د 
العام  املنضر  شالع  زاوية  عنوافه)ا( 
 22222 بولو    77 لقم  تدالت  زفقة 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم 789672.

94Iر

FLASH ECONOMIE

VILLA LADY BEAUTY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

Villa Lady Beauty
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لأس الها:22222  دلهم

مقرها اإلجت اعي :لقم 78 تجزئة هبة 
توالل -مكناس

لقم التق  د في السجل :565ر5
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  قرل  أكتوار  222    7 في  املؤلخ 

الشركة-
تع ين الس د  الد وقاس القاطن 
توالل  هبة  تجزئة   78 لقم  بف ال 

مكناس ك صفي للشركة-
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 78 لقم  في  التصف ة  مقر  حدد 
تجزئة هبة توالل -  مكناس-

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

 222 تحت لقم ر4ر
95Iر

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة

WADIAA MARBRE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة
ع الة فوم ديا شالع مح د الخامس 
الطابق 2الشقةر تازة ، 5222ر، 

تازة املغرب
 WADIAA MARBRE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 264 
بلوك ر حي الرشاد  - 5222ر تازة 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر8 .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 27 أكتوار  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 - الرشاد   حي  ر  بلوك   264 »لقم 
5222ر تازة املغرب« إلى »58  بلوك 
4 حي الرشاد  - 5222ر تازة  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 568.
96Iر

AXE CONSEIL

بتپ)جي)وبن
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AXE CONSEIL
 APPART N° 26 IMM رر
 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

بتپ جي وان  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك ر2 

لقم 99ر س دي يوسف اكادير - 

82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

47585

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  يناير  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : بتپ جي 

وان .

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

عنوان املقر االجت اعي : بلوك ر2 

 - اكادير  يوسف  س دي  99ر  لقم 

82222 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : واالش  ايوب  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ايوب واالش عنوافه)ا( دوال 

اوالد  بومو�سى  س دي  شع ب  عين 

تاي ة 52رر8 اوالد تاي ة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د ايوب واالش عنوافه)ا( دوال 

اوالد  بومو�سى  س دي  شع ب  عين 

تاي ة 52رر8 اوالد تاي ة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي   26 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 99779.

97Iر

 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE

 EURO SERVICES

 PROTECTION

GARDIENNAGE
إعالن متعدد القرالات

 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE

96 شالع آففا إقامة لا ع آففا الطابق 

9 لقم  9 ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 96 شالع 

آففا إقامة لا ع آففا الطابق 9 لقم 

 9  - 22222 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.5 848 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

من  الل  التوق ع  شروط  تعديل 

اعت اد التوق ع املنفرد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

املنفرد  التوق ع  إعت اد  سيتم  مايلي: 

كام ل  باسكال  كريستوف  للس د 

ف  ينو أو الس د أسامة بوليش. )باقي 

البند لم يتغي2(

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799472.

98Iر

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

SAFARI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 RUE IBNOU BATOUTA ، 58

20000، CASA MAROC
 SAFARI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 زاوية 
شالع أففا وزفقة جابر بن ح ان 

إقامة كازا أففا الطابق السادس لقم 
6ر - 72ر22 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.48674
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SAFARI الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ    CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
أففا  شالع  زاوية   79 اإلجت اعي 
أففا  وزفقة جابر بن ح ان إقامة كازا 
72ر22   - 6ر  لقم  السادس  الطابق 
 : ل  فت جة  املغرب  الدالالب ضاء 

عوائق مال ة.
و حدد مقر التصف ة ب 79 زاوية 
شالع أففا وزفقة جابر بن ح ان إقامة 
 - 6ر  لقم  السادس  الطابق  أففا  كازا 

72ر22  الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

النوة  الس د)ة(   ديجة    
م  وزة  تجزئة   25 عنوافه)ا(  و 
الدالالب ضاء    22 52 كال فولف ا 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797724.
99Iر



((925 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

أب8بت كس
إعالن متعدد القرالات

 ABDELADIM AUDIT ET
CONSULTING SARL

 OASIS SQUARE BUREAUX
 RUE ر IMM 6 ETAG 2 BUR
 210 ROUTE OASIS ، 20410،

CASABLANCA MAROC
أبرات كس »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: اقامة 
 «C« سكن الدلوة ، محل 9 ، بلوك
،  تجزئة  النجاح ، شالع مح د 

السادس ، الدلوة - - الدلوة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
5رر2 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
بعد   ، الع وم ة  الج ع ة  قرلت 
اعتباًلا   ، اإلدالة  تقرير  قراءة  س اع 
الغرض  تعديل   ، ال وم  هذا  من 
ليش ل  وتوس عه  للشركة  املؤس�سي 
وتصدير  استي2اد  التال ة:  الع ل ات 
الصناع ة  واملستلزمات  األدوات 
شراء  ؛  والكشط  املسح  ومنتجات 
وا ع وتصن ع وتعبئة وت ث ل وتسويق 
واملستلزمات  األدوات  أفواع  ج  ع 
الصناع ة ومنتجات املسح والكشط 
أو  الخاص  لحسابها  إما   ، الق ام  ؛ 
األع ال  بج  ع   ، الغي2  لحساب 
الخشب ة أو املعدف ة أو األلومن وم أو 
كافة  تنف ذ  ؛  األ رى  النجالة  أع ال 
والسباكة  والتزج ج  الدهان  أع ال 
والكهرااء والعزل واأللواح الش س ة 
كفاءة  تض ن  التي  الع ل ات  وج  ع 
وح ازة  وتصدير  استي2اد  الطاقة. 
وتخزين وتوزيع ج  ع املنتجات ومواد 
البناء في املنتج الخام أو املنتج النهائي 
وكذلك   ، بال�سيء  مباشرة  املرتبط 
لج  ع  الحصري  أو  العام  الت ث ل 
العالمات التجالية لل صانع الوطن ة 
الق ام  ؛  بذلك  املتعلقة  األجنب ة  أو 

والتطوير  التخط ط  أع ال  بكافة 
وج  ع أع ال العقالات والبناء. إفجاز 
الصناع ة  واملباني  اإلنشاءات  كافة 
وتص  م  دلاسة  الفن ة.  واألع ال 
الديكول.  مشاليع  ج  ع  وتنف ذ 
املباني. إنشاء وشراء  أو  املباني  تأجي2 
وحجر  الخشب  مناشر  وتشغ ل 
والسباكة  النجالة  وولش  الطوب 
؛  الصح ة  والتجهيزات  والنجالة 
وج  ع  والكهرااء  والتزج ج  الدهان 
املواد  شراء  البناء.  مواد  مصانع 
األول ة واملواد الالزمة لتحق ق غرض 
الشركة ؛ إدالة أو تشغ ل أو ح ازة أو 
ب ع أو تأجي2 أو إيجال ج  ع امل تلكات 
وج  ع   ، املنقولة  غي2  أو  املنقولة 
املباني  واست الكات  تقس  ات 
ج  ع  تشي د  وكذلك   ، املذكولة 
؛  التقس  ات  وج  ع  اإلنشاءات 
تبادل ج  ع هذه البضائع وتقس  ها 
وكذلك بنائها ؛ تشج ع تشي د املباني 

وفق القوافين النافذة.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
فت جة العت اد القرال السابق ، قرلت 
من  ر  املادة  تعديل  العامة  الج ع ة 

النظام األسا�سي للشركة.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
بعد التغ ي2ات املذكولة أعاله ،قرلت 
قافون  إصالح  الع وم ة  الج ع ة 

النظام األسا�سي للشركة.
قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بالكامل  الع وم ة  الج ع ة  توافق 
على القافون الجديد للنظام األسا�سي 
اقت2حه  الذي  النحو  على   ، للشركة 

عليها لئيس االجت اع.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
غرض الشركة في املغرب و الجه:  - 
التعبئة  منتجات  وتصدير  استي2اد 
والتغل ف واملنتجات الكاشطة ومواد 
الص افة ؛ - شراء وا ع وتصن ع وتعبئة 
التعبئة  مواد  وتسويق ج  ع  وت ث ل 
واملعدات  واإلمدادات  والتغل ف 
املكتب ة والقرطاس ة واملواد املتعلقة 
ج  ع  وت ث ل  والتعبئة  بالتغل ف 
املنتجات أو املواد املخصصة للتجالة 

استي2اد   - ؛  الزلاعة  أو  الصناعة  أو 
واملستلزمات  األدوات  وتصدير 
الصناع ة ومنتجات املسح والكشط 
وتعبئة  وتصن ع  وا ع  شراء   -
وت ث ل وتسويق ج  ع أفواع األدوات 
ومنتجات  الصناع ة  واملستلزمات 
املسح والكشط ؛ - اقتناء أو تأجي2 أو 
ع ل  ألي  مباشر  تشغ ل  أو  معدات 
املذكولة  باألش اء  تتعلق  صناعة  أو 
أعاله ؛ - الق ام ، إما لحسابها الخاص 
األع ال  بج  ع   ، الغي2  لحساب  أو 
الخشب ة أو املعدف ة أو األلومن وم أو 
أع ال النجالة األ رى ؛ - تنف ذ كافة 
والسباكة  والتزج ج  الدهان  أع ال 
والكهرااء والعزل واأللواح الش س ة 
كفاءة  تض ن  التي  الع ل ات  وج  ع 
وح ازة  وتصدير  استي2اد   - الطاقة. 
املنتجات  ج  ع  وتوزيع  وتخزين 
ومواد البناء في املنتج الخام أو املنتج 
 ، بال�سيء  مباشرة  املرتبط  النهائي 
الحصري  أو  العام  الت ث ل  وكذلك 
لل صانع  التجالية  العالمات  لج  ع 
بذلك  املتعلقة  األجنب ة  أو  الوطن ة 
التخط ط  أع ال  بكافة  الق ام   - ؛ 
العقالات  أع ال  وج  ع  والتطوير 
اإلنشاءات  كافة  إفجاز   - والبناء. 
الفن ة.  واألع ال  الصناع ة  واملباني 
ج  ع  وتنف ذ  وتص  م  دلاسة   -
أو  املباني  تأجي2   - الديكول.  مشاليع 
املباني. - إنشاء وشراء وتشغ ل مناشر 
الخشب وحجر الطوب وولش النجالة 
والتجهيزات  والنجالة  والسباكة 
والتزج ج  الدهان  ؛  الصح ة 
والكهرااء وج  ع مصانع مواد البناء. 
الالزمة  واملواد  األول ة  املواد  شراء   -
إدالة   - ؛  الشركة  غرض  لتحق ق 
تأجي2  أو  ب ع  أو  ح ازة  أو  تشغ ل  أو 
املنقولة  امل تلكات  ج  ع  إيجال  أو 
تقس  ات  وج  ع   ، املنقولة  غي2  أو 
 ، املذكولة  املباني  واست الكات 
اإلنشاءات  ج  ع  تشي د  وكذلك 
ج  ع  تبادل   - ؛  التقس  ات  وج  ع 
وكذلك  وتقس  ها  البضائع  هذه 
وفق  املباني  تشي د  تشج ع   - ؛  بنائها 
 ، أعم  وبشكل   - النافذة.  القوافين 
ج  ع الع ل ات التجالية والصناع ة 

املتعلقة  واملال ة  والعقالية  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألش اء 

أن  شأنها  من  التي  أو  أعاله  املذكولة 

تعزز تحق قها وتطويرها.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ب24ش د  بتاليخ  2 أكتوار 

 222 تحت لقم 292 .

422I

مكتب الحسابات مالكي

 PARA HEALTH & ADVICE

STORE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي

 29 شالع الكرامة منفلولي فاس ، 

2222ر، فاس املغرب

 PARA HEALTH & ADVICE

STORE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 

6 تجزئة زهرة املدائن طريق عين 

الشق  - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 47

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 PARA  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.HEALTH & ADVICE STORE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 PARAMÉDICALES ET  :

. COSMÉTIQUES
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متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 6 تجزئة زهرة املدائن طريق عين 

الشق  - 2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مح د  مالكي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  مالكي  الس د 
التوامين  تجزئة  لش د  موالي  شالع 
2222ر   2 الزهول   8 الرقم  ب  بلوك 

فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة سهام الودغي2ي بنعداش 
عنوافه)ا( لقم 44 زفقة النبل الن2جس 

ب 2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  8/2ر49.
42 I

ASMAA MEDIA GROUP

EASY WAY SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صه ب الرومي بلوك 9ر الرقم 
22 ال24فو�سي الب ضاء، 22222، 

الب ضاء املغرب
EASY WAY SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الشفشاوني الحي الصناعي ال24فو�سي 
كلم 8.5 اسطا ع الة ا لقم 2  - 
22222 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 57 8ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222   29 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ    EASY WAY SOLUTIONS
لأس الها 22.222,22  دلهم وعنوان 
الشفشاوني  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
 8.5 كلم  ال24فو�سي  الصناعي  الحي 
 22222  -   2 لقم  ا  ع الة  اسطا 
الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 

االشتغال.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الشفشاوني الحي الصناعي ال24فو�سي 
 -   2 لقم  ا  ع الة  اسطا   8.5 كلم 

22222 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( مح د  حزى و عنوافه)ا( 
شالع فاس اقامة فضل هللا 2 ع الة 
الدالالب ضاء   22222 لقم       

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79857.
422I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

K L M N
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2222
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
K L M N شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 شالع 
أففا إقامة  لا ع أففا الطابق التاسع 

لقم  9 - 72ر22 الدالالب ضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر48627.
الشريك  قرال  ب قت�سى 
الوح داملؤلخ في 29 فوف24  222 تقرل 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوح د K L M N  مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي 96 شالع أففا إقامة  
 - لقم  9  التاسع  الطابق  أففا  لا ع 
فت جة  املغرب  الدالالب ضاء  72ر22 

ل : صعواات مال ة.
و حدد مقر التصف ة ب 96 شالع 
التاسع  الطابق  أففا  لا ع  إقامة   أففا 
الدالالب ضاء  72ر22   - لقم  9 

املغرب. 
و عين:

و  النوة  الهاشمي    الس د)ة( 
س  دلج  كثي2  ابن  زفقة  عنوافه)ا( 
أبو  زاوية  شقة    سفلي  طابق 
72ر22  الب ضاء  املعاليف  سف ان 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797726.

Iر42

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

 SMART CONTROL
 COMMAND ENERGY

S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,45ر
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC
 SMART CONTROL COMMAND
ENERGY S.A.R.L A.U شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 45ر املسال 

طريق اسفي  - 22 42 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9849

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SMART CONTROL COMMAND

.ENERGY S.A.R.L A.U
غرض الشركة بإيجاز : الت2ك بات 
وتكنولوج ا  الصناع ة  الكهراائ ة 

املعلومات والطاقة املتجددة
املعلومات  تكنولوج ا  تطوير 

ولق نته
الكهراائ ة  املعدات  وشراء  ب ع 

والك ب وتر واإللكت2وف ة..
45ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املسال طريق اسفي  - 22 42 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : عريوة   بوزكري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عريوة   بوزكري  الس د 
الجديدة   24222 ل�سى  تجزئة  2ر 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  عريوة   بوزكري  الس د 
الجديدة   24222 ل�سى  تجزئة  2ر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28925 .
424I
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عادل الزم تة - محاسب-

METANAF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

عادل الزم تة - محاسب-

252 حي االدالسة بلوك 2 تازة ، 

5222ر، تازة املغرب

METANAF شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

كنوز لقم رر تازة - 5222ر تازة 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5729

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   2.422.222»

 2.522.222« إلى  دلهم«    22.222»

حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  577/222.

425I

LEADER FINANCE

BARAFOOT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

  ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 522 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BARAFOOT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال لوداية 

تسلطافت مراكش  - 42222 مراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2227 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  2ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARAFOOT

غرض الشركة بإيجاز : ملعب.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 42222  - مراكش   تسلطافت  لوداية 

مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بركة  سف ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بركة  سف ان  الس د 

 42222 تالكة   لقم    تالكة  حدائق 

مراكش  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بركة  سف ان  الس د 

 42222 تالكة   لقم    تالكة  حدائق 

مراكش  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 56 29 .

426I

FIDUCIAIRE 2226

REAL LOGISTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2226
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc

REAL LOGISTIC شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
بري ا افيس لقم 25  الطابق ر 
الشقة 6  زاوية مصطفى املعاني 
و    يناير - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 9ر 52
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 REAL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIC
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع الوطني و الدولي ع24 الطرق 

و البحري و الجوي.
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر  الطابق    25 لقم  افيس  بري ا 
املعاني  مصطفى  زاوية    6 الشقة 
الدالالب ضاء   22222  - يناير  و    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : الس د ال اس بادي 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : مس وي  اح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بادي  ال اس  الس د 
الشاطىء  لحال  س دي  التن  ة  حي 

22222 برش د املغرب.
عنوافه)ا(  مس وي  اح د  الس د 
دال  8ر  لقم   6 بلوك  الرح ة  مدينة 
بوعزة 22222 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بادي  ال اس  الس د 
الشاطىء  لحال  س دي  التن  ة  حي 

22222 برش د املغرب
عنوافه)ا(  مس وي  اح د  الس د 
دال  8ر  لقم   6 بلوك  الرح ة  مدينة 

بوعزة 22222 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79928.
427I

STE COMPTAZUR

 SOCIETE MAROCAINE DE
LENTREPRISE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

STE COMPTAZUR
زفقة وادي املخازن لقم 7  تازة 
السفلى تازة، 5222ر، تازة املغرب
 SOCIETE MAROCAINE DE

Lentreprise شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
النخ ل  الطابق السادس  شالع 

الحسن التاني  - تازة  - - 5222ر تازة 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر26.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يوف و  222    5 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 SOCIETE MAROCAINE DE
Lentreprise  مبلغ لأس الها 52.222 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
شالع  السادس   الطابق  النخ ل  
الحسن التاني  - تازة  - - 5222ر تازة 
املغرب فت جة ل : انعدام املردودية  .
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و حدد مقر التصف ة ب ر9  الحي 

5222ر   - تازة    - الجديد     الصناعي 

تازة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( الس د  جواذ ح وتن و 

عنوافه)ا(   شالع املغرب العربي  شقه 

2  املح ط الرااط لقم  28     2242  

الرااط املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت    7 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 474.

428I

STE DERMAZELLE BIOTECH

 STE DERMAZELLE

BIOTECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

STE DERMAZELLE BIOTECH

9رشالع جلول مح د حي السعادة   

الطابق االول ، 62222، وجدة 

املغرب

 STE DERMAZELLE BIOTECH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9رشالع 

جلول مح د حي السعادة   الطابق 

االول - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7 ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DERMAZELLE BIOTECH
ب ع         : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشبه  منتجات  ج لة   فصف 
ج لة  فصف  ب ع        - الطب ة  
التج  ل,  مستحضرات  و  منتجات  
التغدية الصح ة و الح  ة  الغذائ ة    
- دمات التسويق  على الخط  و على 

األفت2فيت
-استي2اد وتصدير.

9رشالع   : عنوان املقر االجت اعي 
الطابق  السعادة    حي  مح د  جلول 

االول - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : لمضاوي  مح د-أمين  الس د 
922 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لمضاوي  مح د-أمين  الس د 
جلول  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 
مح د لقم 9ر 62222 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
لمضاوي  مح د-أمين  الس د 
جلول  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 
مح د لقم 9ر 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 785ر.
429I

AGADIR FISC

MKC SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°2 5 CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MKC SERVICES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ج ت 
سكن لقم 4 ع الة 57 اكادير  اكادير  

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

48999
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MKC  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة.
ج ت   : االجت اعي  املقر  عنوان 
سكن لقم 4 ع الة 57 اكادير  اكادير  

82222 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
ررر حصة    : بال  الس د عبد هللا 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
ررر    : اج  ل   مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د موالي الط ب  ل ل :  4رر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بال  هللا  عبد  الس د 
2HPر ر    44 داث نست2ات  هولندا 
فالالدينجن  2AAر ر  فالالدينجن 

هولندا.
الس د مصطفى اج  ل  عنوافه)ا( 
امست2دام    269 2ر   افكالفدويش 
هولندا 296AA  امست2دام  هولندا.

الط ب  ل ل  موالي  الس د 
25 زفقة  عنوافه)ا( حي اسايس بلوك 
اكادير   82222 اكادير  ت كوين   24

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة لش دة الهاللي   عنوافه)ا( 

تيزفيت  الزلقاء  العين  تجزئة   952

82222 تيزفيت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24  بتاليخ  2  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر266 .

4 2I

louardi compta

DAWAJIN BOUCHABEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

louardi compta

لقم 26 زفقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

2222ر، فاس املغرب

DAWAJIN BOUCHABEL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الحنانشة بوشابل قرية با مح د 

تاوفات - 4252ر تاوفات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر9 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAWAJIN BOUCHABEL

ترا ة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن

تجالة الدواجن.
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دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مح د  با  قرية  بوشابل  الحنانشة 

تاوفات - 4252ر تاوفات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : اح د  الع راني  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  الع راني  الس د 

وزان  املجاعرة  دليج  عين  مركز 

6222  وزان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  الع راني  الس د 

وزان  املجاعرة  دليج  عين  مركز 

6222  وزان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

2ر شتن24  بتاليخ  بتاوفات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر 5.

4  I

LZ EXPERTS

S(M TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

S2M TRADING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  شالع 

ص24ي بوج عة ، شقة لقم 6  - 

22252  الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 8579

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 S2M  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADING
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع منتجات النس ج .
عنوان املقر االجت اعي : 2  شالع 
 -   6 لقم  شقة   ، بوج عة  ص24ي 

22252  الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبدالرح م الشكاح :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 222   : الشكاح  ساله  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
22ر    : الشكاح  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الشكاح  ساله  الس دة 
إقامة م  ا 2, ر GH مبنى L ، شقة 7 
، الطابق   ،   2ر226  الدال الب ضاء 

املغرب.
الشكاح  عبدالرح م  الس د 
الزفقة   ، توف ق  التجزئة  عنوافه)ا(  
24 ، لقم 4  ، الطابق 2 ،  عين الشق 
الدال الب ضاء  22472  الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  الشكاح  مح د  الس د 
 2 الرقم    26 الزفقة  ر2  املسي2ة 
الب ضاء  الدال    22722  2 الطابق 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الشكاح  ساله  الس دة 
إقامة م  ا 2, ر GH مبنى L ، شقة 7 
، الطابق   ،   2ر226  الدال الب ضاء 

املغرب
الشكاح  عبدالرح م  الس د 
عنوافه)ا( التجزئة توف ق ، الزفقة 24 
الشق  عين    ،  2 الطابق   ،   4 لقم   ،
الدال الب ضاء  22472  الدال الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 795598.

4 2I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SOCIETE DE MATERIEL
INDUSTRIEL ET ELEVAGE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة 

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 SOCIETE DE MATERIEL
 INDUSTRIEL ET ELEVAGE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شقة لقم 
78 ، الطابق 2 بنسودة، تجزئة 
الفرح، محافظة زواغة - 2222ر 

فاس املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر8 65.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  يول وز  222   25 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-البناء واألع ال املختلفة
-  دمة مكافحة ارفات

منتجات  وتسويق  إفتاج   -
التنظ ف والتطهي2

ارالت  وتصن ع  تص  م   -
للزلاعة  املخصصة  وامللحقات 
والصناعات  الزلاعي  والتصن ع 

الزلاع ة
الخروب  وتجهيز  تسويق   -

ومشتقاته
-تسويق منتجات الصحة النبات ة
- االستشالات والدعم الصناعي.

مستحضرات  وتسويق  إفتاج   -

التج  ل

اإلضافات,  وتسويق  -إفتاج 

املخصصة  التك  ل ة  األغذية 

لصناعة األغذية والصناعة الزلاع ة 

وأعالف الح وافات

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

شتن24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4262.

Iر 4

comptasultlta sarl

LUME IMMOBILIER sarl 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة  ديجة زفقة واد ولغة الرقم 

 24 الطابق االول الدلوة برش د ، 

26222، الدلوة املغرب

 LUME IMMOBILIER sarl شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  

ماجوليل املد ل لقم   الطابق 

االول املكتب لقم 4 الدلوة برش د - 

26222 الدلوة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 5729

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LUME  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.IMMOBILIER sarl

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

تجزئة    : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  لقم    املد ل  ماجوليل 

 - برش د  الدلوة   4 لقم  املكتب  االول 

26222 الدلوة  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : الس د وديع فاضل 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : القا�سي  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فاضل  وديع  الس د 

برش د  الضحى  تجزئة   22 الزفقة   5

22 26 برش د املغرب.

الس د ابراه م القا�سي عنوافه)ا( 

الرقم  ر4  مخلوف    فب لة  تجزئة 

 26222 برش د  الدلوة  الطابق   

الدلوة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فاضل  وديع  الس د 

برش د  الضحى  تجزئة   22 الزفقة   5

22 26 برش د املغرب

الس د ابراه م القا�سي عنوافه)ا( 

الرقم  ر4  مخلوف    فب لة  تجزئة 

 26222 برش د  الدلوة  الطابق   

الدلوة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24  2ر  بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 42  .

4 4I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 PHARMACIE DAR EL
BACHA HOMEO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE DAR EL BACHA

HOMEO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

فاط ة الزهراء طريق دال الباشا لقم 

7  مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر92  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE DAR EL BACHA

.HOMEO

غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

فاط ة الزهراء طريق دال الباشا لقم 

7  مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

89.522.222ر دلهم، مقسم كالتالي:

  : الكتاني  فج ب  مح د  الس د 

952 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

 : الكتاني  فج ب  مح د  الس د 

8222ر بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الكتاني  فج ب  مح د  الس د 
بلوك   4 الطابق   2 7 لقم  عنوافه)ا( 

يوغوسالف ا   زفقة  العن24  اقامة  ب 

جليز مراكش  42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكتاني  فج ب  مح د  الس د 
بلوك   4 الطابق   2 7 لقم  عنوافه)ا( 

ب اقامة العن24 زفقة يوغوسالف ا جليز 

مراكش  42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 22ر28 .
4 5I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BO CENTRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شالع موالي لش د و عبد 
الكريم الخطابي،ع الة مركز أع ال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب لقم 

 2 ، 42222، مراكش املغرب
BO CENTRE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : ع الة 
هناء، شقة لقم2 ، زفقة لحال بن 
اح د جليز 42222 مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر22   .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  ماي  222  في  ر  املؤلخ 
BO CENTRE شركة ذات املسؤول ة 
  2.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
زفقة  لقم2 ،  شقة  هناء،  ع الة 
لحال بن اح د جليز 42222 مراكش 

املغرب فت جة ل 
بدء  في  واجهتها  التي  :الصعواات 

نشاطها فظرا لالزمة الحال ة.
و عين:

و  سع دي  بن  سف ان   الس د)ة( 
لقم4 4،  االمان،  تجزئة  عنوافه)ا( 
املغرب  مراكش   42222 ٲسكجول  

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
اقامة  وفي  غشت  222  بتاليخ  ر 
بن  لحال  زفقة  لقم2 ،  شقة  هناء، 
اح د جليز،  42222 مراكش املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم  2887 .
4 6I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

ش8كة)م8كز)ض اء)ش.م.م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 2 

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة مركز ض اء ش.م.م شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تزطوطين 
املركز الناظول - 62222 الناظول 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2222

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

مركز ض اء ش.م.م.

تحويل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال

* مطبعة

* مكتبة.

عنوان املقر االجت اعي : تزطوطين 
الناظول   62222  - الناظول  املركز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 422   : مح د  الس د  رميش 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  رميش فول الدين :  22ر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر    : ابراه م  الس د  رميش 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  الس د  رميش 
 62222 الناظول  املركز  تزطوطين 

الناظول املغرب.
الدين  فول  الس د  رميش 
الناظول  املركز  تزطوطين  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب.
الس د  رميش ابراه م عنوافه)ا( 
 62222 الناظول  املركز  تزطوطين 

الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين  فول  الس د  رميش 
الناظول  املركز  تزطوطين  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

يول وز  222 تحت لقم 772 .
4 7I

comptasultlta sarl

DALA BUILD sarl
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة  ديجة زفقة واد ولغة الرقم 
 24 الطابق االول الدلوة برش د ، 

26222، الدلوة املغرب
DALA BUILD sarl شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 
عبد هللا فافع اقامة بن ع ر الطابق 
الرابع  الشقة 2  معاليف  الدال 
الب ضاء 2رر22 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 9289

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 DALA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BUILD sarl
غرض الشركة بإيجاز : ب ع و شراء 

مواد البناء.
عنوان املقر االجت اعي :  2 شالع 
الطابق  اقامة بن ع ر  فافع  عبد هللا 
الدال  معاليف     2 الشقة  الرابع  
الب ضاء  الدال  2رر22  الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : صرف  زكرياء  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 
الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 
الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 
الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 
الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5ر52ر.
4 8I

comptasultlta sarl

MAT CORP SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة  ديجة زفقة واد ولغة الرقم 
 24 الطابق االول الدلوة برش د ، 

26222، الدلوة املغرب
Mat Corp sarl شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 

عبد هللا فافع اقامة بن ع ر الطابق 

الرابع  الشقة 2  معاليف  الدال 

الب ضاء 2رر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 9287

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Mat  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Corp sarl

غرض الشركة بإيجاز : ب ع و شراء 

مواد البناء.

عنوان املقر االجت اعي :  2 شالع 

الطابق  اقامة بن ع ر  فافع  عبد هللا 

الدال  معاليف     2 الشقة  الرابع  

الب ضاء  الدال  2رر22  الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : صرف  زكرياء  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 

الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 

الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 

الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 

الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ الب ضاء   بالدال   التجالية 

 2  أكتوار  222 تحت لقم 4ر52ر.

4 9I

comptasultlta sarl

SIMA CORP SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة  ديجة زفقة واد ولغة الرقم 

 24 الطابق االول الدلوة برش د ، 

26222، الدلوة املغرب

Sima corp sarl شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 

عبد هللا فافع اقامة بن ع ر الطابق 

الرابع  الشقة 2  معاليف  الدال 

الب ضاء 2رر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

529285

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Sima  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.corp sarl

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

مواد البناء.

عنوان املقر االجت اعي :  2 شالع 

الطابق  اقامة بن ع ر  فافع  عبد هللا 

الدال  معاليف     2 الشقة  الرابع  

الب ضاء  الدال  2رر22  الب ضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : صرف  زكرياء  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 
الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 
الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  صرف  زكرياء  الس د 
الطابق     62 الرقم  لابحة  تجزئة 
الدلوة برش د 26222 الدلوة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم رر52ر.
422I

CYH

STE GOLD AFRIQ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE GOLD AFRIQ  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : زفقة 5  
طريق ج ال الدين األفغاني الطابق 
األول لقم  ر  - 62222 وجدة املغرب 

.قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  28ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2222 شتن24  في     املؤلخ 
ذات  شركة    STE GOLD AFRIQ
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ لأس الها 2.222  دلهم 
  5 زفقة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الطابق  األفغاني  الدين  ج ال  طريق 

األول لقم  ر  - 62222 وجدة املغرب  

فت جة ملنافسة .

و عين:

و  زكرياء   مبالكي    الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي الحسني تجزئة  مش ول 

وجدة   62222  9 لقم  سل ون  زفقة 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

  5 2222 وفي زفقة  بتاليخ    شتن24 

الطابق  األفغاني  الدين  ج ال  طريق 

األول لقم  ر  - 62222 وجدة  املغرب .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

مالس   26 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

2222 تحت لقم ر24 .

42 I

CABINET BOUZIDI

RAHOU(EXPRESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  

الناظول ، 62222، الناظول املغرب

RAHOU EXPRESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي عريض 

2 لقم 464 - 62222 فاظول املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2228 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

علي   مح د  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   522 أصالح 

)ة(  الس د  لفائدة   522 حصة  أصل 

أكتوار  بتاليخ  2  لاحو  السالم  عبد 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 28 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  428.

422I

CABINET RAMI EXPERTISE

AGRIFIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

AGRIFIL  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  محج 

مح د السجل ا�سي إقامة إل ت 

أ الطابق الثاني الشقة الثالثة ، 

بولڭون الدال الب ضاء  - ر 222 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 7ر522

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AGRIFIL

*استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وح اية  الصق ع  ضد  شبكة 

املحاص ل 

والتصدير  واالستي2اد  *التسويق 

املواد  ج  ع  في  الشبكات  وتثب ت 

واالستخدامات املختلفة.

محج    : االجت اعي  املقر  عنوان 

إل ت  إقامة  السجل ا�سي  مح د 

 ، الثالثة  الشقة  الثاني  الطابق  أ 

ر 222   - الب ضاء   الدال  بولڭون 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  52   : أمين  مح د  زاز  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   252   : ح  د  زاز  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة    52   : غ تة  زاز  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

  52   : سعد  شرتي  تازي  الس د  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د شريفي علوي لش د :  52  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  : الدين  فول  شرتي  تازي   الس د 

52  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أمين  مح د  زاز  الس د 

فرنسا 5رر9 - فرنسا.

محج   عنوافه)ا(  ح  د  زاز  الس د 

إل ت  اقامة  السجل ا�سي  مح د 

 ، الثالثة  الشقة  الثاني  الطابق  أ 

بولڭون الدال الب ضاء  ر 222 الدال 

الب ضاء املغرب.

الس دة زاز غ تة عنوافه)ا(  5 زفقة 

8 م ج  باديس شقة  الح  د بن  عبد 

فاس 2222ر فاس املغرب.

الس د  تازي شرتي سعد عنوافه)ا(  

5  تجزئة موالي ادليس حي واد  لقم 

فاس فاس  2222ر فاس املغرب.

لش د  علوي  شريفي  الس د 

عنوافه)ا(  49 تجزئة ال24ج طريق عين 

الشقف فاس 2222ر فاس املغرب.

الدين  فول  شرتي  تازي   الس د 

البطحاء  الفجالين  واد  ر   عنوافه)ا( 

فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أمين  مح د  زاز  الس د 

فرنسا 5رر9 - فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2ر8 ر.

Iر42



ر95)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE PNEUMATIQUETOPO

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شالع الفداء تجزئة س ي2ة تاوفات  

4222ر  املغرب تاوفات، 4222ر، 

تاوفات املغرب

 STE PNEUMATIQUETOPO

SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

الوحدة تاوفات - 4222ر تاوفات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 959

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUETOPO SARL

اصالح   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجالت.

- اصالح الس الات

-كهرااء الس الات.

طريق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تاوفات  4222ر   - تاوفات  الوحدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د املراوح مح د :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : املصطفى  املراوح  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  املراوح  الس د 
4222ر  تاوفات  الحايلة  الكلسة  حي 

تاوفات املغرب.
الس د املراوح املصطفى عنوافه)ا( 
4222ر  تاوفات  الحايلة  الكلسة  حي 

تاوفات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  املراوح  الس د 
4222ر  تاوفات  الحايلة  الكلسة  حي 

تاوفات املغرب
الس د املراوح املصطفى عنوافه)ا( 
4222ر  تاوفات  الحايلة  الكلسة  حي 

تاوفات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  بتاوفات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 562.
424I

EXCELLENTIA Consulting

LEKEHAL & CO 
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
حل شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زفقة سل  ان عزمي الطابق 
6 مكتب 6  شالع الزلقطوني 

الدالالب ضاء ، 62ر22، 
الدالالب ضاء املغرب

 Lekehal & Co شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 Casablanca, 265 BD Zerktouni,
 9ème étage, n° 92 - 22252

.Casablanca Maroc
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر829ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  9  غشت  222  في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الشريك الوح د  Lekehal & Co  مبلغ 
لأس الها 22.222,22  دلهم وعنوان 

 Casablanca, 265 مقرها اإلجت اعي 

 BD Zerktouni, 9ème étage, n°

 92 - 22252 Casablanca Maroc

فت جة ل : توقف نشاط الشركة.

ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 Casablanca, 265 BD Zerktouni,

 9ème étage, n° 92 - 22252

 .Casablanca Maroc

و عين:

 Narjisse  LEKEHAL الس د)ة( 

 rue de la voute  26 عنوافه)ا(  و 

 752 2 Paris France 752 2 Paris

France ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797924.

425I

ste controle balance sarl

SANISTAR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt ر immb  2ر . lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

SANISTAR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة طه 

اقامة سه لة 2 متجر   مكناس  - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر5462

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANISTAR

* عقاقي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقس ط   

* تاجر مواد البناء

 * اشغال مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : تجزئة طه 

 - مكناس   متجر     2 سه لة  اقامة 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : صغي2   مصطفى  الس د  

حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

 522   : صغي2   هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د  مصطفى صغي2  عنوافه)ا( 

توالل   2 الفتح  تجزئة  5ر2  لقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

الس د عبد هللا صغي2  عنوافه)ا( 

توالل   2 الفتح  تجزئة  5ر2  لقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د  مصطفى صغي2  عنوافه)ا( 

توالل   2 الفتح  تجزئة  5ر2  لقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4742.

426I
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CENTREDAFFAIRESAMANE

بو)ديليس)دو)ياس  نة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 2  RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

او ديليس دو ياس  نة شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

لكراكة اقامة لكرفيش املج وعة 

22 شقة لقم  2 بولكوكن - 2رر22 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52268

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

او   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ديليس دو ياس  نة.

غرض الشركة بإيجاز : مخ4زة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 22 لكرفيش املج وعة  اقامة  لكراكة 

2رر22   - بولكوكن  لقم  2  شقة 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لفريندي   الفتاح  عبد  الس د 
 65 زفقة   4 ياس   نة  حي  عنوافه)ا( 
الدال  2رر22  الشق  عين   52 لقم 

الب ضاء املغرب.

الس دة لجاء بو الصفى عنوافه)ا( 

  7 لقم  زفقة      22 حك  ة  تجزءة 

الجديدة  2رر22  الجديدة  مكرل 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة لجاء بو الصفى عنوافه)ا( 

  7 لقم  زفقة      22 حك  ة  تجزءة 

الجديدة  2رر22  الجديدة  مكرل 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2548 ر22.

427I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

HORICOM

2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

Z.A.S COM CONSULTING شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي محل لقم 

ر تجزئة لقم 2 تجزئة كام ل ا قطاع 

ب شطر   - 52222 مكناس .

تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.5 7 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 22 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4695.

428I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

HORICOM
2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
Z.A.S COM CONSULTING شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
ر تجزئة لقم 2 تجزئة كام ل ا قطاع 
ب شطر   - 52222 مكناس املغرب .

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5 7 5
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :
زفتوتي  أنس  )ة(  الس د  تفويت 
252 حصة اجت اع ة من أصل 252 
حصة لفائدة  الس د )ة( زهي2 منصول 

بتاليخ 22 شتن24  222.
زفتوتي  أمين  )ة(  الس د  تفويت 
66  حصة اجت اع ة من أصل 66  
حصة لفائدة  الس د )ة( زهي2 منصول 

بتاليخ 22 شتن24  222.
ياسين حريص  )ة(  الس د  تفويت 
67  حصة اجت اع ة من أصل 67  
حصة لفائدة  الس د )ة( زهي2 منصول 

بتاليخ 22 شتن24  222.
بوطالب  عادل  )ة(  الس د  تفويت 
67  حصة اجت اع ة من أصل 67  
حصة لفائدة  الس د )ة( زهي2 منصول 

بتاليخ 22 شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ  2  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4695.
429I

االتقان للحسابات

MANCO MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد 

مقرها االجت اعي باملغرب

االتقان للحسابات
42  شالع مراكش الطابق الثاني 
لقم 5 ، 62222، الناظول املغرب
MANCO MED  »شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ملتقى 
شالعي املسي2ة لقم 22  وزفقة 

66 لقمي   و ر  - 62222 الناظول 
املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها االجت اعي باملغرب«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 469 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل   2222 ف24اير   27 في  املؤلخ 
 MANCO لشركة  تابع  فرع  إغالق 
في  عنوافه  والكائن   - تس  ته    MED
 62222  -   9 لقم  ر  زفقة  كاي و  حي 

الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 9  ف24اير 

2222 تحت لقم  24.
2Iر4

االتقان للحسابات

 INSTITUTION ARMADH
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

االتقان للحسابات
42  شالع مراكش الطابق الثاني 
لقم 5 ، 62222، الناظول املغرب
 INSTITUTION ARMADH

    D’ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي :  لف 
طريق ازغنغان - 62222 الناظول 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2ر8 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
 INSTITUTION ARMADH حل 
    D’ENSEIGNEMENT PRIVE



((955 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

طريق  اإلجت اعي  لف  مقرها 

املغرب  الناظول   62222  - ازغنغان 

فت جة ل- مشاكل متنوعة.

و عين:

و  لقديم  الدين   فول  الس د)ة( 

  9 زفقة  م  ون  اوالد  حي  عنوافه)ا( 

املغرب  الناظول   62222    4 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

وفي  لف  أكتوار  222   25 بتاليخ 

الناظول   62222  - ازغنغان  طريق 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 2 42.

I ر4

CABINET BOUZIDI

RAHOU(EXPRESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  

الناظول ، 62222، الناظول املغرب

RAHOU EXPRESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي حي عريظ 

2 لقم 464 - 62222 فاظول املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2228 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 25 فوف24  222 ت ت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التال ة  األنشطة 

الحالي :

النقل الوطني والدولي لألمتعة غي2 

املصاحبة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 28 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  428.

2Iر4

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

HORICOM
2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
ر تجزئة لقم 2 تجزئة كام ل ا قطاع 
ب شطر   - 52222 مكناس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5 7 5
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
22 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

منصول زهي2 ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4695.
Iرر4

PROCOMED

ELEC› RECYCLAGE TANGER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PROCOMED
شالع ولي العهد اءقامة دال الفرح ر 
لقم -64 طنجة- ، 92222، طنجة 

املغرب
 ELEC’ RECYCLAGE TANGER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع ولي 
العهد, إقامة دال الفرح ر, الطابق 
الثاني, شقة 64 طنجة 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ELEC’  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.RECYCLAGE TANGER
غرض الشركة بإيجاز : - استعادة 

وتجالة ج  ع أفواع النفايات
أفواع  ج  ع  وتجالة  استعادة   -

ارالت واملعدات
املنصات  وتجالة  وا ع  شراء   -

الخشب ة 
- تقديم  دمات في ج ع النفايات 

وتحويلها وإعادة تدويرها.
عنوان املقر االجت اعي : شالع ولي 
الطابق  ر,  الفرح  دال  إقامة  العهد, 
الثاني, شقة 64 طنجة 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ELEC’ RECYCLAGE الشركة 
GROUPE MAROC  :   22 حصة 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ELEC’ RECYCLAGE الشركة 
عنوافه)ا(    GROUPE MAROC
 9 جزيرة   ، طنجة  الحرة  املنطقة 

،مج وعة 4 92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ميش ل  جان  ف ل ب  الس د 
دومب ت2  شالع   4 عنوافه)ا(  جادولو 

22 67 أفولش م فرنسا
م لوت  كريستوف  جون  الس د 
اإلقامة  الصنوار  مدينة  عنوافه)ا( 
 E2   25ر شقة   ،  2 الك   ، إيريس 

تونس تونس.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ  2  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  2 247.

4Iر4

LZ EXPERTS

EVALOR PRIVÉ
إعالن متعدد القرالات

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

EVALOR Privé »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ر295-29 

شالع غافدي لكن شالع سافت ب وف 

حي بالتو إكستنسين  الدال الب ضاء 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

 969ر2.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  يوف و  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

للس د  عائدة  سهم   222 تفويت 

شركة  لصالح  بنيس  اإلله  عبد 

عائدة  سهم   522 كنزامي,تفويت 

للس د عبد اإلله بنيس لصالح الس د 

سهم  تفويت22ر  فاضل,  صفوان 

لصالح  بنيس  للس د  الد  عائدة 

شركة كنزامي

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 H.Executive تغ ي2 اسم الشركة من

Evalor privé إلى

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

بولفالد  4ر  من  الرئي�سي  املقر  فقل 

دائرة  أفج ل  تقس م   ، شفشاوفني 

شالع  295-ر29  إلى  السبع  عين 

غافدي لكن شالع  لكن شالع سافت 

ب وف حي بالتو إكستنسين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((956

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

  22222 تم تحديد لأس املال ب بلغ 

 ، سهم    222 على  مقسً ا   ، دلهم 

22  دلهم لكل سهم مكتتب بالكامل 

للشركاء  بالكامل ومخصص  ومدفوع 

 522  ، مساه تهم  مع  يتناسب  ب ا 

جزء : كنزامي, الس د صفوان فاضل:  

522 جزء

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  يجلبون  أدفاه  املوقعون 

شركة الكنزامي: 52222 دلهم الس د 

صفوان فاضل 52222 دلهم

على  ينص  الذي  ر:  لقم  بند 

 Evalor« اسم   الشركة  تأ ذ  مايلي: 

privé«شركة ذات مسؤول ة محدودة

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

295-ر29  في  الرئي�سي  املكتب  يقع 

شالع شالع غافدي لكن شالع سافت 

ب وف حي بالتوإكستنسين 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 795648.

5Iر4

MOORISH

 HORAM BUSINESS»
GROUP «HBG

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH

9ر شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدال الب ضاء املغرب

 HORAM BUSINESS GROUP»

HBG» شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

شالع عبد املومن و زفقة س  ة، 

إقامة شهرزاد ر الطابق 4 الرقم 

22 النخ ل - 42ر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 26 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 HORAM BUSINESS GROUP»

.«HBG
املب عات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع24 اإلفت2فت والتواصل.
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 
س  ة،  زفقة  و  املومن  عبد  شالع 
الرقم   4 الطابق  ر  شهرزاد  إقامة 
الب ضاء  الدال  42ر22   - النخ ل   22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : الس د  ت ه كامين هانس ل وف ل 
 5 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس دة فزو ام ناتا اوليل ا الم ل :  
49 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ل وف ل  هانس  كامين  ت ه  الس د  
العاج  ساحل  اب دجان  عنوافه)ا( 

26ر99 اب دجان ساحل العاج.
الم ل  اوليل ا  ام ناتا  فزو  الس دة 
العاج  ساحل  اب دجان  عنوافه)ا( 

26ر99 اب دجان ساحل العاج.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ل وف ل  هانس  كامين  ت ه  الس د  
العاج  ساحل  اب دجان  عنوافه)ا( 

26ر99 اب دجان ساحل العاج
الم ل  اوليل ا  ام ناتا  فزو  الس دة 
العاج  ساحل  اب دجان  عنوافه)ا( 

26ر99 اب دجان ساحل العاج
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798679.

6Iر4

EL MAQHOR ABDELHAK

STE((B(D(S(T(TRAVAUX(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع الفداء تجزئة س ي2ة تاوفات  
4222ر  املغرب تاوفات، 4222ر، 

تاوفات املغرب
  STE  B D S T TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : بوهودة 
املركز تاوفات - 4222ر تاوفات 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
. 295

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يوف و  222   29 في  املؤلخ 
  STE  B D S T TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
املركز  بوهودة  اإلجت اعي  مقرها 
املغرب  تاوفات  4222ر   - تاوفات 

فت جة ل-غ اب اي لقم معامالت .
و عين:

و  عامر  الصديق   الس د)ة( 
تاوفات  بوهودة  مركز  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  تاوفات  4222ر 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
مركز  وفي  يوف و  222   29 بتاليخ 
تاوفات  4222ر   - تاوفات  بوهودة 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 يول وز  االبتدائ ة بتاوفات  بتاليخ 

 222 تحت لقم 2 ر.
7Iر4

FINANCE CENTER

COGEMAR(ش8كة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598
 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

شركة COGEMAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

22 ع الة 65  زهول شعبي النخ ل - 

42222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9829

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

.COGEMAR

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلف أع ال البناء والتشي د

تاجر مواد البناء.

تاجر معدات كهراائ ة.

عنوان املقر االجت اعي : محل لقم 
22 ع الة 65  زهول شعبي النخ ل - 

42222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد العزيز الرماني :  422 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د اح د اح ن :  422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 222   : مغال   املجدوب  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرماني  العزيز  عبد  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة زهول تالكة لقم  5  

تالكة 42222 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  اح ن  اح د  الس د 

449  42222 مراكش  تالكة لقم  حي 

املغرب.
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عنوافه)ا(  مغال   املجدوب  الس د 

تجزئة النقل الحضري ع الة ر92-9 

مراكش   42222 مراكش   6 الشقة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرماني  العزيز  عبد  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة زهول تالكة لقم  5  

تالكة 42222 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  اح ن  اح د  الس د 

449  42222 مراكش  تالكة لقم  حي 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم ر2889 .

8Iر4

fiduciaire al jamiae

مفدي)بفوبل)للسي اللت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°1 tetouan، 2 

93000، tetouan maroc

مفدي افوال للسي اللت شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الخلق الطريس ع الة ديواان محل 
لقم 27  - 222ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2449ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: مفدي  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

افوال للسي اللت.

وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجالي.

عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 
محل  ديواان  ع الة  الطريس  الخلق 

لقم 27  - 222ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 25   : افوال  املستظرف  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
 25   : مفدي  املستظرف  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د املستظرف افوال عنوافه)ا( 
 26 لقم  زفقة  2 شالع سبتة  املحنش 

222ر9 تطوان املغرب.
مفدي  املستظرف  الس د 
عنوافه)ا( املحنش 2 شالع سبتة زفقة 

لقم 22 222ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د املستظرف افوال عنوافه)ا( 
 26 لقم  زفقة  2 شالع سبتة  املحنش 

222ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان  بتاليخ 28 أكتوار 

 222 تحت لقم 8 45.

9Iر4

FIDUCIAIRE

TRIP LINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
TRIP LINE  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 شالع 
مح د السالوي 44 شالع مح د 
السالوي 2222ر فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5928 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم   ماي  222   26 في  املؤلخ 

للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 44 السالوي  مح د  شالع   44« من 

فاس  2222ر  السالوي  مح د  شالع 

6  دلب السرغ ني  املغرب« إلى »لقم 

باب الخو ة - 2222ر فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4842/222.

442I

COMPTA-ECO MAROC

THRIVE MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR       27

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

THRIVE MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 6  

تجزئة االفصالي  دال بوعزة  الدال 

الب ضاء - ر2722 الدال الب ضاء  

املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.269669

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 4  شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

دال  االفصالي   تجزئة    6 »الرقم 

ر2722   - الب ضاء  الدال  بوعزة  

»الرقم  إلى   « املغرب  الب ضاء   الدال 

الحسني  الحي  افغانستان  ر4  شالع 

الب ضاء   الدال  2ر222   - الب ضاء  

املغرب ».

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  8 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797259.

44 I

COMPTASIG

KABOLO TRANS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 4  لقم 2 س دي 

سل  ان ، 4222 ، س دي سل  ان 

املغرب

KABOLO TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : فريك 

لقم 2  طواروك - 2222  الرااط 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

. 2928 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  مالس  222   22 في  املؤلخ 

ذات  شركة   KABOLO TRANS

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

 - طواروك    2 لقم  فريك  اإلجت اعي 

لعدم  فت جة  املغرب  الرااط    2222

إلى  بالإلضافة  كاف ة  س ولة   وجود 

نشاط   على    9 كوف د  تداع ات  

الشركة.

و عين:

و  بلاللة  بوشع ب   الس د)ة( 

زفقة  الرياض  تجزئة  عنوافه)ا( 

 92262  76 لقم  العتاوي  الشه د 

طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

فريك   وفي  مالس  222   22 بتاليخ 

  2222 الرااط  طواروك    2 لقم 

الرااط املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 2268 .

442I
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FINANCE CENTER

TARWA ZITOUNE(ش8كة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة TARWA ZITOUNE  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي امللك 

املسمى املجون ق ادة فروكة ج اعة 

مجاط اقل م شيشاوة دوال زكالة 

ل بل - 222 4 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر9 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

. TARWA ZITOUNE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الزلاعي )اإلفتاج(

- االستي2اد والتصدير.

امللك   : االجت اعي  املقر  عنوان 

فروكة ج اعة  ق ادة  املجون  املسمى 

مجاط اقل م شيشاوة دوال زكالة ل بل 

- 222 4 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د شف ق فايت قا�سي    :  42ر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  : قا�سي   فايت  إس اع ل  الس د 

2رر حصة بق  ة 22  دلهم للحصة

2رر    : فايت قا�سي   الس د ح زة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

قا�سي   فايت  شف ق  الس د 
 259 لقم  مسك نة  تجزئة  عنوافه)ا( 

الدلالكة  82222 اكادير املغرب.
قا�سي   فايت  إس اع ل  الس د 
5ر 99  هولندا  امست2دام  عنوافه)ا( 

امست2دام هولندا.
قا�سي   فايت  ح زة  الس د 
5ر 99  هولندا  امست2دام  عنوافه)ا( 

امست2دام هولندا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
قا�سي   فايت  شف ق  الس د 
 259 لقم  مسك نة  تجزئة  عنوافه)ا( 

الدلالكة  82222 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم  542/222.
Iر44

nador conseil sarl au

SIGORA DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرالات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
SIGORA DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

السعادة العروي  - 62222 الناظول 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.22  9
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  أكتوار  222تم  في  2  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
من  الشركة  غرض  توض ح  مايلي: 
التالي:   الشكل  على  تحديده   الل 
استي2اد املنتجات الغذائ ة.  -استي2اد 
التج  ل  مستحضرات  وتوزيع 
 - الشخص ة.  النظافة  ومنتجات 
الحبوب  وتجالة  وتصدير  استي2اد 
ج  ع  وتصدير  والبقول ات.-استي2اد 

املنتجات واملواد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

استي2اد  في:   محدد  الشركة  نشاط 

وتوزيع  -استي2اد  الغذائ ة.  املنتجات 

ومنتجات  التج  ل  مستحضرات 

استي2اد   - الشخص ة.  النظافة 

وتصدير وتجالة الحبوب والبقول ات. 

املنتجات  ج  ع  وتصدير  -استي2اد 

واملواد.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 4272.

444I

COMPTA-ECO MAROC

PARA CY BELLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR       27

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

PARA CY BELLE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24 تجزئة  

ودي املخازن  برش د  - 22 26 

برش د  املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

25ر5 .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 26 أكتوار  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 - برش د   املخازن   ودي  تجزئة    24»

22 26 برش د  املغرب » إلى »املتجر 
لقم 7  الطابق االل�سي  املركز التجالي 

LABEL’VIE  برش د  - 22 26 برش د   

املغرب ».

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 45ر .

445I

COMPTE A JOUR

FRUTAS DE HERMONOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5 7ر  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
FRUTAS DE HERMONOS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي حي 

الريكوالليس تجزئة وعلي زفقة 228 
لقم 5  - 62222 الناظول املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر62 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222    8 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
افتاج ج  ع املنتوجات الغذائ ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم  4 4.
446I

ادكو كونس ل

M&MSA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 
حي الراحة. ، 22552، الدال الب ضاء 

املغرب
M&MSA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 27 زفقة 
باب النصر لاسين إمتداد  - 22522 

الدالالب ضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.429425
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 6  يول وز  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
إمتداد   لاسين  النصر  باب  زفقة   27»
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إلى  املغرب«  الدالالب ضاء    22522  -
«27 زفقة باب النصر الطابق السفلي 
لاسين إمتداد  - 22522 الدالالب ضاء   

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 5 7986.
447I

MEXCO

PHARM HYGIENE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC
PHARM HYGIENE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9، زفقة 
لحال املسك ني الطابق   شقة   

2222ر فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
 754ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222   24 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 Ludovic, Jean, )تفويت الس د )ة
حصة   Maurice PREDAL 222
حصة    .222 أصل  من  اجت اع ة 
لفائدة  الس د )ة( أمال حبالي بتاليخ 

24 شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار    8 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4587.
448I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE ESPACE  VERT
AHANTLIOU(SARL(-(AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

SMOUNIAMINA
 IMMB  ر RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC

  SOCIETE ESPACE  VERT
AHANTLIOU SARL - AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم  2 
حي النول زفقة  ابن الثي2 فـــاس - 

2222ر فــاس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69ر52.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222   26 في  املؤلخ 
  SOCIETE ESPACE  VERT حل 
شركة   AHANTLIOU SARL - AU
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
  22.222,22 لأس الها  مبلغ  الوح د 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
الثي2  ابن  زفقة   النول  حي  لقم  2 
فت جة املغرب  فــاس  2222ر   -  فـــاس 
ال ملنافسة .                                                                                                                               

و عين:
و  احافط و  مح ــد   الس د)ة( 
طريق  بنيس  اقامة  ر6   عنوافه)ا( 
فاس  2222ر  فاس  الس ن  عين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
لقــم  2  وفي  26 شتن24  222  بتاليخ 
 - فــاس  االث ـر  ابن  زفــقــة  النــول   حــي 

2222ر فـــاس املـغـرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  96/222ر4.
449I

FIDUCIAIRE

ABC SYNTHESE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ABC SYNTHESE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املغرب العربي زفقة املوز شالع 
مح د الخامس - 222 ر صفرو 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر7224.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( فردوس  ع وش  
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
 27 بتاليخ  لكراكي   سبعي  بدلالدين  

شتن24  222.
تفويت الس د )ة( فردوس  ع وش  
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
222.  حصة لفائدة  الس د )ة( عبد 
 27 بتاليخ  لكراكي   سبعي  الحف ظ  

شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4784/222.
452I

FIDUCIAIRE

ABC SYNTHESE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ABC SYNTHESE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املغرب العربي زفقة املوز شالع 

مح د الخامس تجزئة املغرب العربي 
زفقة املوز شالع مح د الخامس 

222 ر صفرو املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7224.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
املوز  زفقة  العربي  املغرب  »تجزئة 
املغرب  تجزئة  الخامس  مح د  شالع 

مح د  شالع  املوز  زفقة  العربي 

إلى  املغرب«  222 ر صفرو  الخامس 

عائشة  اللة  زفقة   42 لقم  »مكتب 

الثامن  الطابق  فاس  لياض  فضاء 

ملعب الخ ل - 2222ر فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4784/222.

45 I

E&R CONSULTING

HOMNY›S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

E&R CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI  ر

 RES LES ALPES  ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA MAROC

HOMNY’S شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ز إ 

ليساسفة تجزئة باب الخي2 تجزئة 

لقم2  حي ليساسفة  - 22822 

الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 99625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

HOMNY’S  مبلغ لأس الها 22.222  

إ  ز  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

تجزئة  الخي2  باب  تجزئة  ليساسفة 

لقم2  حي ليساسفة  - 22822 الدال 

وقف   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

النشاط.

إ  ز  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

تجزئة  الخي2  باب  تجزئة  ليساسفة 

لقم2  حي ليساسفة  - 22822 الدال 

الب ضاء املغرب. 
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و عين:

الس د)ة( فب ل   مومني و عنوافه)ا( 

السالم  حي   6 لقم  عوا  ضاية  زفقة 

املغرب  الب ضاء  الدال   22822

ك صفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند 

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 

: ز إ ليساسفة تجزئة باب الخي2 تجزئة 

لقم2  حي ليساسفة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5 7959.

452I

MITAK CONSEIL

ليتا)جوي8ية
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H  2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ليتا جويرية شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 2  زفقة 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 5 - 

22 22 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

99557ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

27 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

مسؤول ة  ذات  شركة  جويرية  ليتا 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

 ، الحرية  زفقة    2 اإلجت اعي  مقرها 

 22 22  -  5 شقة   ، الثالث  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب فت جة لصعواة 

التسويق.

و عين:

و  بوقط بة  مح د    الس د)ة( 
5ر لقم  الفقراء زفقة  عنوافه)ا( دلب 

املغرب  الب ضاء  الدال   22 22   68

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 27 أكتوار  222 وفي 2  زفقة 

 -  5 شقة   ، الثالث  الطابق   ، الحرية 

22 22 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798952.

Iر45

مـكـتـب الـ حـاسـبـة و الـخـبـرة  حـ ـداوي يـحـ ـى

BRAKAD ALU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

مـكـتـب الـ حـاسـبـة و الـخـبـرة  

حـ ـداوي يـحـ ـى

8  شـالع بـول سـعـ ـد I 8 شـالع بـول 

OUJDA MAROC ،62222 ،سـعـ ـد

BRAKAD ALU  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : طريق 

تازة شالع البكاي لهب ل لقم 92  - 

62222 وجدة املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

. 9795

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  غشت  222   26 في  املؤلخ 

ذات  شركة    BRAKAD ALU حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

لقم  لهب ل  البكاي  شالع  تازة  طريق 

فت جة  املغرب  وجدة   62222  -   92

ألااع  ثالث  يفوق  عجز  لتحص ل 

لأس ال الشركة.

و عين:
و  قدولي  ابراه م    الس د)ة( 
السراق  عوينت  طريق  عنوافه)ا( 
 62222   49 لقم  الطلحاوي  تجزئة 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
طريق  وفي  غشت  222   26 بتاليخ 
 -   92 لقم  لهب ل  البكاي  شالع  تازة 

62222 وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24    2 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 229ر.
454I

E&R CONSULTING

ARMIX
شركة املساه ة

حل شركة

E&R CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI  ر
 RES LES ALPES  ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA MAROC
ARMIX شركة املساه ة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 زفقة 
اللويزية حي السالم - 22822 الدال 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر42974.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2222 دجن24   28 في  املؤلخ 
مبلغ    ARMIX املساه ة  شركة  حل 
وعنوان  دلهم   522.222 لأس الها 
اللويزية  زفقة   26 اإلجت اعي  مقرها 
الب ضاء  الدال   22822  - السالم  حي 

املغرب فت جة ل : وقف النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب 26 زفقة 
الدال   22822  - السالم   اللويزية حي 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  بنع ر  عال ة    الس د)ة( 
ط   غافدي  شالع   45 عنوافه)ا( 
اقامة ياس ين املعاليف 22822 الدال 
الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 26 زفقة 

اللويزية حي السالم
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  4 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يوف و  222 تحت لقم 968 2.
455I

CABINET BOUZIDI

STATION SERVICES GOGLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  
الناظول ، 62222، الناظول املغرب
  STATION SERVICES GOGLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

دلضولا طريق  9ر سلوان - 62222 
فاظول املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

97ر5 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
في  2 أكتوار  222 تم تع ين  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

تن اللي   مصطفى ك سي2 وح د
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ  2 فوف24 

 222 تحت لقم 4296.
456I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

EURO PETROLEUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
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EURO PETROLEUM شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي القطع :من 
28 إلى 5ر تجزئة ح زة بنسودة - 

2222ر فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5782 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 دجن24  في  ر  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   2.522.222»
 2.722.222« إلى  دلهم«   222.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4757.

457I

CABINET BOUZIDI

 CHANTIER NAVAL DE
NADOR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي2 جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  
الناظول ، 62222، الناظول املغرب
  CHANTIER NAVAL DE NADOR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي م ناء بني 
افصال  - 62222 الناظول املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 47
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222   22 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

محتول عال ة ك سي2 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  422.

458I

إئت اف ات الدليوش

Société BOITE MB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئت اف ات الدليوش
شالع عالل بن عبد هللا لقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
Société BOITE MB شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
حسن كنون لقم ر2 - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
6467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Société BOITE MB
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.D’APPEL
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 92222  - ر2  لقم  كنون  حسن 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : باقي سعد  موحي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د موحي باقي سعد عنوافه)ا( 
ر28  لقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92222 العرائش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د موحي باقي سعد عنوافه)ا( 

ر28  لقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92222 العرائش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم  9  .

459I

fiduciairelaperformance

TOPITRAV

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 رEME ETAGE

 IMMEUBLE  ر RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc

TOPITRAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 N° 6DB2 HAY SALAM RUE

 MOHAMADIA OUISLANE -

52222 مكناس املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.482  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222  ر   في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«422.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم ر475.

462I

 ECOLE AJIAL NAKHIL AL MANARA PRIVE

SARL

 ALAN-SUISSE(BEAUTY
SARL AU

إعالن متعدد القرالات
ALAN-SUISSE BEAUTY

املحل D لقم 924 تجزئة املسال 
طريق اسفي مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
 ALAN-SUISSE BEAUTY SARL AU

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 54 
الطابق السفلي تجزئة املعزوزية 
املسال بل جاد مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
7 2ر8.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  ف24اير  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
لقم  املقر:  من  الشركة  مقر  تغ ي2   -
املعزوزية  تجزئة  السفلي  الطابق   54
املسال بل جاد مراكش , الى املقر التالي: 
املحل D  لقم 924 تجزئة املسال طريق 

اسفي مراكش
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
-تغ ي2 في انشطة الشركة: - مؤسسة 
املنتجات  والج ال./-إفتاج  للعناية 
التك  ف  الطب ع ة)معالجة 
ومشتقاتها(./- العطرية  بالنباتات 
و  باالستي2اد  يقوم  وس ط  او  بائع 
التصدير./-ا صائي العالج الطب عي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غي2  كنشاط  لديها  الشركة  هذه   -
مباشر دا ل املغرب او  الجه  اص 
بها , ف ابة عن أطراف ثالثة, الع ل ات 
وغي2  ترابط ة  تعت24  التي  التال ة 
مق دة:- مؤسسة للعناية والج ال./-
الطب ع ة)معالجة  املنتجات  إفتاج 
العطرية  بالنباتات  التك  ف 
يقوم  وس ط  او  ومشتقاتها(./-بائع 

التصدير./-ا صائي  و  باالستي2اد 

العالج الطب عي.
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بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

  D املقر الرئي�سي املتواجد ب :-املحل-

اسفي  املسال طريق  تجزئة   924 لقم 

مراكش

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

26 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28795 .

46 I

مستامنة شامة

EST ENERGIE TRANS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة

شالع املسي2ة لقم 42  الطابق االول 

الناظول  62222، الناظول املغرب

EST ENERGIE TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الع ران اقامة الحرمين لقم 9 

الطابق الثالث الناظول 62222 

الناظول املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 297

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :

النحال  فؤاد  )ة(  الس د  تفويت 

522 حصة اجت اع ة من أصل 522 

حصة لفائدة  الس د )ة( مح د اشول 

بتاليخ 28 أكتوار  222.

اشول  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

522 حصة اجت اع ة من أصل 522 

حصة لفائدة  الس د )ة( مح د اشول 

بتاليخ 28 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 22ر4.

462I

مستامنة شامة

EST ENERGIE TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

مستامنة شامة

شالع املسي2ة لقم 42  الطابق االول 

الناظول  62222، الناظول املغرب

EST ENERGIE TRANS  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الع ران اقامة الحرمين لقم 9 

الطابق الثالث سلوان الناظول   

62222 الناظول املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

28 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( اشول 

مح د ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 22ر4.

Iر46

مستامنة شامة

EST ENERGIE TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

مستامنة شامة

شالع املسي2ة لقم 42  الطابق االول 

الناظول 62222، الناظول املغرب

EST ENERGIE TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي حي 

الع ران اقامة الحرمين لقم 9 

الطابق الثالث  سلوان الناظول   

62222 الناظول .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 297

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 28 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 22ر4.

464I

CEMACONSEILS SARL

 NOVALIS PROMO SARL

فوناليس)ب8ومو)ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ،  ر

20000، CASABLANCA MAROC

 NOVALIS PROMO SARL

فوفاليس برومو ش.ذ.م.م شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 زفقة 

ع ر الكندي الطابق الثاني شقة 

2 بولكون الدال الب ضاء - 22242 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 ر 52

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NOVALIS PROMO SARL

فوفاليس برومو ش.ذ.م.م.

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة والبناء.

زفقة   4  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 2 شقة  الثاني  الطابق  الكندي  ع ر 

بولكون الدال الب ضاء - 22242 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

مقسم  دلهم،   52.222.222,22

كالتالي:

الس د ابراه م الحسني : %52من 

العقالي  الرسم  ذاث  امللك ات 

بق  ة  ر55252/6   و  ر55249/6  

25.222.222,22 دلهم.

%52من   : الحسني  مح د  الس د 

العقالي  الرسم  ذاث  امللك ات 

بق  ة  ر55252/6   و  ر55249/6  

25.222.222,22 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ابراه م الحسني عنوافه)ا( 

الطابق  السكتاني  حسن  محج  8ر 

الدال  42ر22   5 شقة  الخامس 

الب ضاء املغرب.

الس د مح د الحسني عنوافه)ا( 4 

زفقة ع ر الكندي الطابق الثاني شقة 

 22242 الب ضاء  الدال  بولكون   2

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحسني  ابراه م  الس د 

السكتاني  8ر محج حسن  عنوافه)ا( 

42ر22   5 شقة  الخامس  الطابق 

الدالالب ضاء املغرب

الس د مح د الحسني عنوافه)ا( 4 

زفقة ع ر الكندي الطابق الثاني شقة 

 22242 الب ضاء  الدال  بولكون   2

الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 5 7992.

465I



ر96)) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

COMPTE A JOUR

SAFOUAN IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5 7ر  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SAFOUAN IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوط ب سكتول ا زفقة 68 لقم 24 - 

62222 الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر2ر2
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAFOUAN IMMO
وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : حي اوالد 
 -  24 لقم   68 زفقة  ا  بوط ب سكتول 

62222 الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : حسين  بوالديوان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : مح د  موساوي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حسين  بوالديوان  الس د 
ا  عنوافه)ا( حي اوالد بوط ب سكتول 

لقم  2  62222 الناظول املغرب.

عنوافه)ا(  الس د موساوي مح د 
 68 زفقة  ا  سكتول  بوط ب  اوالد  حي 

لقم 24 62222 الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الس د موساوي مح د 
 68 زفقة  ا  سكتول  بوط ب  اوالد  حي 

لقم 24 62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم  2ر4.

466I

ZS AUDIT & CONSULTING

 FIT AND DANCE
MOROCCO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 9ر
CASABLANCA MAROC

 FIT AND DANCE MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 4ر شالع 
حسن الصغي2 الدول السادس الدال 
الب ضاء - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.289265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  مالس  222   25 في  املؤلخ 
 FIT املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    AND DANCE MOROCCO
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
حسن  شالع  4ر  اإلجت اعي  مقرها 
الصغي2 الدول السادس الدال الب ضاء 
- 22222 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : وقف النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب 4ر شالع 
الدال  الدول السادس  حسن الصغي2 
الب ضاء  الدال   22222  - الب ضاء 

املغرب. 

و عين:

و  سكي2دج  نسرين    الس د)ة( 

حي  بوزف قة  زفقة  ر   عنوافه)ا( 

السالم  الدال الب ضاء 22222  الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 

الدول  الصغي2  حسن  شالع  4ر   :

السادس الدال الب ضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم  4ررر.

467I

FIDICOM

JANDAL ISSKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N°  2 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

JANDAL ISSKANE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر8  

تجزئة فرح املدال الحضري بن سودة   

- 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7227 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JANDAL ISSKANE

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  مواد  وشراء  ب ع   - العقالي 

واالشغال املختلفة .

ر8    : االجت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة فرح املدال الحضري بن سودة   

- 2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

زين  العربي  مح د  الس د 

  22 بق  ة  428 حصة    : العابدين  

دلهم للحصة .

96ر    : النصي2ي   هشام  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د ك ال  ولان  :  96ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د العربي زين العابدين  

عالل  شالع  القدس  حي  عنوافه)ا( 

الريصاني    52452 لقم      الفا�سي 

املغرب.

الس د هشام النصي2ي  عنوافه)ا( 

ظهر  بلغازي  تجزئة  الزفقة     47

الخ يس  2222ر فاس املغرب .

عنوافه)ا(  ك ال  ولان  الس د 

املسي2ة   حي  الفرح  تجزئة  ر8   لقم 

2222ر فاس  املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

زين  العربي  مح د  الس د 

العابدين  عنوافه)ا( حي القدس شالع 

عالل الفا�سي لقم     52452 فاس 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4842.

468I
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إئت اف ات الدليوش

Société YARMA CLEAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ات الدليوش

شالع عالل بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

Société YARMA CLEAN شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

تجزئة املغرب الجديد,الطابق 
الثالث,الشقة لقم 4  ,لقم 8ر9 - 

92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Société YARMA CLEAN

             : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Recycle des produits en secteur

détergent

 Fabrication et distribution de

produits de nettoyage

.Négociant                                                                 

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املغرب الجديد,الطابق الثالث,الشقة 
لقم 4  ,لقم 8ر9 - 92222 العرائش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الطراف لا ع :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د السفتاوي الحسين :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لا ع  الطراف  الس د 
الجديد,الطابق  املغرب  تجزئة 
8ر9  ,لقم    4 لقم  الثالث,الشقة 

92222 العرائش املغرب.
الحسين  السفتاوي  الس د 
لقم   ,59 فلولي, شالع  عنوافه)ا( حي 

22 9262 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لا ع  الطراف  الس د 
الجديد,الطابق  املغرب  تجزئة 
8ر9  ,لقم    4 لقم  الثالث,الشقة 

92222 العرائش املغرب
الحسين  السفتاوي  الس د 
لقم   ,59 فلولي, شالع  عنوافه)ا( حي 

22 9262 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 89  .
469I

FIDUCIAIRE

GOOD(WIN(TEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
GOOD WIN TEX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 شالع 
مح د السالوي 44 شالع مح د 
السالوي 2222ر فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9 ر59.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في  2 شتن24  222 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 44 السالوي  مح د  شالع   44« من 
فاس  2222ر  السالوي  مح د  شالع 
جنان  تجزئة   57 لقم   « إلى  املغرب« 

 - الفتوح  باب  الولد  سهب  الخي2 
2222ر فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4877.

472I

FIDUCIAIRE

WIN(-(ALUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
WIN - ALUM  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 62 تجزئة 
املجال الحضري لأس املا  - 2222ر 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72 27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 WIN - : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. ALUM
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج و األلومن وم .
عنوان املقر االجت اعي : 62 تجزئة 
2222ر   - املا   لأس  الحضري  املجال 

صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العابدي  مح د  الس د 
أوالد  الساق ة  بوعب د  والد  دوال 

الط ب 2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  العابدي  مح د  الس د 
أوالد  الساق ة  بوعب د  والد  دوال 

الط ب 2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4875.

47 I

GHIZLANE DOUBLANE

 MASTER SHIPPING
AGENCY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 ع الة العبدي شالع مح د 
السادس ، 24222، الجديدة املغرب
 MASTER SHIPPING AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 6 
الطابق االل�سي اقامة ياسر شالع 
مح د 6  - 24222 الجديدة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 6227
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 29 شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»شقة 6 الطابق االل�سي اقامة ياسر 
الجديدة   24222  -   6 مح د  شالع 
ع الة  العلويين  »شالع  إلى  املغرب« 
حي  الثاني   الطابق   4 شقة    2 مكة 

املطال - 24222 الجديدة  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالجديدة  بتاليخ  2 فوف24 

 222 تحت لقم 27284.

472I
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FINCOSA MARRAKECH

SOTRAZAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب
SOTRAZAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 QUARTIER AL QODS N°4  -
.MAROC 222 4 شيشاوة

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 29.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .452.222»
«982.222.  دلهم« إلى »2.222ر4.ر 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم  544/222.
Iر47

S.H EXPERTISE

OPTIC AZHARI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي2 نشاط الشركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC , 2

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
OPTIC AZHARI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي األزهر 
الع الة 6رر لقم 2  الولفة - 
22222 الدال الب ضاء  املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر4   4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تغ ي2  تم  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 

وا ع  »شراء  من  الشركة  نشاط 

و  »فظالاتي  إلى  البصرية«  املنتجات 

ق اس النظر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 22 799.

474I

nador conseil sarl au

 GRANDS MOULINS DE
DRIOUCH

إعالن متعدد القرالات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 GRANDS MOULINS DE

DRIOUCH »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ت ثالط 

الدليوش  - 62222 الناظول  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.49 5

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    2 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

لج  ع  ع ر  املراقي  الس د  ب ع  مايلي: 

حصصه في الشركة )5922  حصة( 

للس د املراقي مح د 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة الس د  املراقي ع ر من 

منصب مسي2 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
دلهم  62222ر7  الشركة  لاس ال 

اجت اع ة  622ر7 حصة  ل  مقس ة 

من ق  ة 22  دلهم للحصة.

على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 

امح د  الس داملراقي  ي لك  مايلي:  

822 ر حصة ، الس د املراقي حك م 

مح د  املراقي  الس د  5922 حصة، 

اليزيدي  حصة،الس د    2222

حصة،الس د  82 ر  القادل  عبد 

،الس د  حصة  82 ر  لش د  املراقي 

حصة،الس دة  82 ر  عزيز  اليزيدي 

حصة  82 ر  مل كة  بودسداس 

والس دة اليزيدي شناز 82 ر حصة

على  ينص  الذي  ر :  لقم  بند 

مايلي: تس ي2 الشركة من قبل السادة  

و  حك م  القادل،املراقي  عبد  اليزيدي 

املراقي مح د

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  429.

475I

RIF CONSEIL SARL

 Sté KHAYATATE ISHAK 
NADOR(-(SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN رEM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 Sté KHAYATATE ISHAK 

NADOR - SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي والد 

م  ون زفقة 46 لقم 6  الناظول - 

62222 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9 2ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Sté   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 KHAYATATE ISHAK NADOR -

.SARL

ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األق شة.

- الخ اطة العامة.

- استي2اد و تصدير.

والد  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الناظول    6 لقم   46 زفقة  م  ون 

62222 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

22ر    : بودمان  فاط ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د اح د والدي :  22ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د والدي :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : والدي  اسحاق  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : والدي  اس اع ل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : والدي  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر   : بودمان  فاط ة  الس دة   

بق  ة 22  دلهم.

22ر بق  ة   : الس د اح د والدي 

22  دلهم.

الس د مح د والدي : 22  بق  ة 

22  دلهم.

  22  : والدي  اسحاق  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

  22  : والدي  اس اع ل  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

  22  : والدي  ابراه م  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة فاط ة بودمان عنوافه)ا( 

 62222 الناظول  م  ون  والد  حي 

الناظول املغرب.
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عنوافه)ا(  والدي  اح د  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب.

عنوافه)ا(  والدي  مح د  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب.

عنوافه)ا(  والدي  اسحاق  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب.

الس د اس اع ل والدي عنوافه)ا( 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب.

عنوافه)ا(  والدي  ابراه م  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة فاط ة بودمان عنوافه)ا( 

 62222 الناظول  م  ون  والد  حي 

الناظول املغرب

عنوافه)ا(  والدي  اح د  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب

عنوافه)ا(  والدي  مح د  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب

عنوافه)ا(  والدي  اسحاق  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب

الس د اس اع ل والدي عنوافه)ا( 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب

عنوافه)ا(  والدي  ابراه م  الس د 

حي والد براه م زفقة 47 لقم  4 ط  

الناظول 62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 4282.

476I

FIDUNOUR SARL 

AGRO BIO FARM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL

 LES BELLES RESI IMM 22 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسل  ان املغرب

AGRO BIO FARM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب ب 

ع الة 5 قطعة لقم   حي عث ان 

بوزف قة - 22 ر  بوزف قة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7 95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    2

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGRO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BIO FARM

أع ال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

زلاع ة متنوعة

- األنشطة الس اح ة الزلاع ة

أو  النباتات  وتطوير  إفتاج   -

الح وافات.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

5 قطعة لقم   حي عث ان  ب ع الة 

بوزف قة - 22 ر  بوزف قة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522  : السبكي  اس اء  الس دة 

بق  ة 22  دلهم.

522 بق  ة   : الس د هشام عريبة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة اس اء السبكي عنوافه)ا( 
4ر  لقم  رر  بلوك  عث ان  س دي 

الدالالب ضاء   22725 الب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  عريبة  هشام  الس د 
4ر  لقم  رر  بلوك  عث ان  س دي 

الدالالب ضاء   22725 الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة اس اء السبكي عنوافه)ا( 
4ر  لقم  رر  بلوك  عث ان  س دي 

الدالالب ضاء   22725 الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  سل  ان   ب4ن  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 572.

477I

FINANCE CENTER

 LES COLS BLANCS(«(ش8كة
» MENARA

إعالن متعدد القرالات

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 LES COLS BLANCS « شركة

MENARA » »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 84ر 

شقة لقم   بالطابق األول وشقة 
لقم 2 بالطابق الثاني تجزئة املسال  - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

 2 ر6.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

اجت اع ة  522 حصة  تفويت  مايلي: 

الس اللي  الس دة  طرف  من  م لوكة 
لااب لفائدة الس د الس اللي فاضل.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الس اللي  الس د  جديد  مسي2  تع ين 

فاضل 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لرأس ال  الجديد  التوزيع  أصبح 

  22.222,22 في  املحدد  الشركة 

حصة    222 ل  املقس ة  دلهم 

22  دلهم للحصة  اجت اع ة بق  ة 

عبد  ع ول  الس د  يلي:  ك ا  الواحدة 

أي  اجت اع ة  حصة   522 الغني 

الس اللي  والس د  دلهم   52.222,22

أي  اجت اع ة  حصة   522 فاضل 

52.222,22 دلهم

على  ينص  الذي   :42 لقم  بند 

قبل  من  الشركة  إدالة  ستتم  مايلي: 

والس د  الغني  عبد  ع ول  الس د 

للشركة  ك سي2ين  فاضل  الس اللي 

لفت2ة غي2 محدودة بالتوق ع املشت2ك 

له ا.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

25 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28742 .

478I

أح د الفراوي

 AMAL DE TOURISME ET DE

COMMERCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

أح د الفراوي

رر دلب امل ت2 ص ب 45ر صفرو ، 

222 ر، صفرو املغرب

 AMAL DE TOURISME ET

DE COMMERCE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 274 

حي بن ابراه م حبوفة - 222 ر 

صفرو املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.445
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  2ر  في  املؤلخ 

 AMAL DE TOURISME ET حل 

ذات  شركة    DE COMMERCE

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم    2.222

ابراه م  بن  حي   274 لقم  اإلجت اعي 

حبوفة - 222 ر صفرو املغرب فت جة 

للظروف االقتصادية الغي2 مالئ ة.

و عين:

و  ازكرال  مح د   الس د)ة( 
السالوي  تجزئة   7 8 لقم  عنوافه)ا( 

املغرب  صفرو  222 ر  الرفايف  

ك صف )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

لقم  وفي  أكتوار  222  2ر  بتاليخ 

274 حي بن ابراه م حبوفة  - 222 ر 

صفرو املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  2/2ر4.

479I

INFOPLUME

 HARRAK SAMIR CAR
S.A.R.L A.U

إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME

49  شالع مح د الخامس اقامة 

م  وزا   لقم 7  ، 92222، طنجة 

املغرب

 HARRAK SAMIR CAR S.A.R.L

A.U »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ي 

السواني ، شالع أطلس ، لقم 68 

، طابق واحد الشقة -  طنجة  - 

2222  طنجة املغرب .

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.247562-9629

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  يول وز  222    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم القرال  : الذي ينص على 

مايلي: قبول تحويل األسهم. الشريك 

ج  ع  تحويل  يستشي2 صك  الوح د 

مح د  للس د  سهم(    22( األسهم 

البوطي لصالحه ،

قرال لقم القرال 2: الذي ينص على 
.الشرقاوي  لة   االدا  و  الوكالة  مايلي: 

للشركة  الوح د  املدير  أمين  مح د 

لفت2ة غي2 محددة.

ينص  الذي  ر:  القرال  لقم  قرال 

على مايلي:  يقرل الشريك الوح د أن 

توق عه الوح د يلزم الشركة 

ينص  الذي   :4 القرال  لقم  قرال 

االسا�سي  القافون  تح ين  مايلي:  على 

الوح د  الشريك  من  بقرال  الشركة. 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :-7  6 لقم  بند 

مايلي: قبول تحويل األسهم. الشريك 

ج  ع  تحويل  يستشي2 صك  الوح د 

مح د  للس د  سهم(    22( األسهم 

البوطي لصالحه ، د أو ، يتم تعديل 

التالي:  النحو  على   7 و   6 املادتين 

الس د الشرقاوي مح د أمين

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: لوكالة واال دالة . يقبل الشريك 

أمين  مح د  الشرقاوي  الوح د 

ع ر  مح د  السابق  املدير  استقالة 

الوح د  املساهم  قرل  لذلك  واوطي. 

الشرقاوي مح د أمين أن يكون املدير 

الوح د للشركة لفت2ة غي2 محددة.

على  ينص  الذي   : 6 لقم  بند 

أن  الوح د  الشريك  يقرل  مايلي:  

توق عه الوح د يلزم الشركة 

على  ينص  الذي  8ر:  لقم  بند 

االسا�سي  القافون  تح ين  مايلي: 

الوح د  الشريك  من  بقرال  الشركة. 

للشركة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  2ر59.

482I

KEN.BOUI SERVICES

RABHI CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة 8 الطابق 4 ع الة النجوم 

شالع البكاي لهب ل ، 22رر6، بركان 

املغرب

RABHI CAR  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر2 

شالع عين ب ضة حي املسي2ة بركان - 

22رر6 بركان املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 887

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

5  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( لابحي 

م  ون ك سي2 آ ر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  8/222ر6.

48 I

SOMAFID

 TALOUNI(طالوني)إيت د

ETUDE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOMAFID

شالع مح د الزفزاف الشقة لقم 

4  الطابق االل�سي ، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

  TALOUNI ETUDE طالوني إيت د

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مح د 
زفزاف  ع الة 4  طابق 2 لقم 6  

س دي مومن الدال الب ضاء 22642 

الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر24ر42.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أبريل  222  2ر  في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
إيت د  طالوني  الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ     TALOUNI ETUDE
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
  4 ع الة  زفزاف   مح د  اإلجت اعي 
الدال  مومن  س دي    6 لقم   2 طابق 
الب ضاء  الدال   22642 الب ضاء 

املغرب فت جة ل : حل.
مح د  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لقم   2 طابق    4 ع الة  زفزاف  
الب ضاء  الدال  مومن  س دي    6
22COMPTABLES@GMAIL .

COM الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  طالوني  الحسين    الس د)ة( 
حي   6 الزفقة   26 العنوان  عنوافه)ا(  
 26 22 برش د   الكالة  مريم  لاللة 
برش د   املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
مح د   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

زفزاف  ع الة 4  طابق 2 لقم 6 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 795566.
482I

SOMAFID

NELMA BAT(ف ل ا)بات
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOMAFID
شالع مح د الزفزاف الشقة

 لقم 4  الطابق االل�سي ، 22222، 
الدال الب ضاء املغرب

ف ل ا بات NELMA BAT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د زفزاف اقامة صوف ا لقم 89   
س دي مومن الدالالب ضاء 22642  

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
522695

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
ف ل ا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NELMA BAT بات
العقالات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبنايات.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مح د زفزاف اقامة صوف ا لقم 89   
  22642 الدالالب ضاء  مومن  س دي 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : املحبوبي  حسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املحبوبي  حسن  الس د 
االمان  22اقامة  شالع  الهدى  حي 
 22622 ر  طابق   7 لقم  ب  ع الة 

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  املحبوبي  حسن  الس د 
االمان  22اقامة  شالع  الهدى  حي 
 22622 ر  طابق   7 لقم  ب  ع الة 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

ماي  222 تحت لقم 777874.
Iر48

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LE DIAMOND DE SAIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LE DIAMOND DE SAIS شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

جبل تغات 2 - 2222ر  فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر2 52.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 

املصادقة على :
شباط  فضال  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  2.222ر 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة  2.222ر 
أكتوار    5 بتاليخ  شباط   ياسين 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4789.
484I

PF EXPERTS

PHONE2U
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PF EXPERTS
2ر زفقة ابن عط ة, ع الة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
PHONE4U شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  ديافا 2  
تجزئة النخ ل زفقة بن عط ة اقامة 
ديافا محل لقم 2 - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHONE4U

غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 

منتجات و أجهزة الك ب وتر وملحقاتها 

الهاتف ة.

عنوان املقر االجت اعي :  ديافا 2  

اقامة  بن عط ة  زفقة  النخ ل  تجزئة 

مراكش   42222  -  2 لقم  محل  ديافا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  : املجاهد  ابن  الفتاح  الس د عبد 

752 حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .

 252   : البصري  امس  الس د 

حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املجاهد  ابن  الفتاح  عبد  الس د 

  8 شقة  مل ح  بن  اقامة  عنوافه)ا( 
زاوية شالع م الحسن زفقة االمام علي 

الحي اشتوي 42222 مراكش املغرب.

الس د البصري  امس عنوافه)ا( 

حي بن تاشفين لقم 779 أزلي مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املجاهد  ابن  الفتاح  عبد  الس د 

  8 شقة  مل ح  بن  اقامة  عنوافه)ا( 
زاوية شالع م الحسن زفقة االمام علي 

الحي اشتوي 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29289 .
485I

FERDAWS TANGER

FERDAWS TANGER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FERDAWS TANGER
 Bd. BEN HANNA ، 90000، ,45

TANGER5 MAROC
FERDAWS TANGER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 45, 

 Bd. BEN HANNA 45, Bd. BEN
 HANNA 92222 TANGER5

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.9627

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    . 22.222»
  .222.222« إلى  دلهم«    22.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر8825.
486I

SOMAFID

TRANS-(2ط8بنس)أفتي2)كوفت ن(
INTER-CONTAINER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

SOMAFID
شالع مح د الزفزاف الشقة لقم 

4  الطابق االل�سي ، 22222، الدال 
الب ضاء املغرب
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TRANS- 2طرانس أفتي2 كوفت ن 

INTER-CONTAINER  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مح د 
زفزاف  ع الة 4  طابق 2 لقم 6 

س دي مومن الدال الب ضاء 22642 

الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر  6 4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  في  ر غشت  222  املؤلخ 

املحدودة   املسؤول ة  ذات  شركة 

TRANS- كوفت ن2  أفتي2  طرانس 

مبلغ     INTER-CONTAINER
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

زفزاف   مح د  اإلجت اعي  مقرها 
ع الة 4  طابق 2 لقم 6 س دي مومن 

الدال الب ضاء 22642 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة ل :  حل شركة.

مح د  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
  6 لقم   2 طابق    4 ع الة  زفزاف  

  22642 س دي مومن الدال الب ضاء 

الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( عزيز   شباب و عنوافه)ا( 

الدال  بلفدير  زوال  ام ل  شالع   2 5

الب ضاء   الدال   26452 الب ضاء   

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و  شباب  املهدي    الس د)ة(  

عنوافه)ا( 5 2 شالع ام ل زوال بلفدير 

الدال   26452 الدال الب ضاء   

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

مح د   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
زفزاف  ع الة 4  طابق2 لقم 6

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  2ر796.

487I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LE DIAMOND DE SAIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LE DIAMOND DE SAIS  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

جبل تغات 2 - 2222ر فاس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2 52.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

5  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( شباط 

ياسين  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4789.

488I

FIDUCAIRE MIMOSA

سابو)بغ8ي)نودس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCAIRE MIMOSA

القن طرة قصبة مهدية لقم 85ر ، 

422 ، القن طرة املغرب

سابو اغري فودس  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

رN45تجزئة األمل  الطابق األول - 

4222  القن طرة  املغرب

 تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 28ر6

ب قت�سى  عقد عرفي مؤلخ في 9  

أكتوار  222 تم إعداد القافون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

سابو   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اغري فودس .

و  تصبي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعل ب .

.القطاني. الجافة  الفواكه  بائع 

والتوابل .

التصدير واإلستي2اد

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - األول  األمل  الطابق  رN45تجزئة 

4222  القن طرة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مني2 ب اض :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مني2 ب اض عنوافه)ا( زفقة 

لقم 7رلقم 97رحي اإللشاد القن طرة 

4222  القن طرة املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مني2 ب اض عنوافه)ا( زفقة 

لقم 7رلقم 97رحي اإللشاد القن طرة 

4222  القن طرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 5297.

489I

HOLMARCOM

BS VIEW COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

HOLMARCOM
22 زفقة مصطفى املعاني ، 22282، 

الدال الب ضاء املغرب
BS VIEW COMPANY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي 22  زفقة 
مصطفى املعاني - 22282 الدال 

الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر  7ر4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستشالية   األنشطة  ج  ع 
ج  ع  في  والوساطة  واملساعدة 
والتجالية  املال ة  و اصة   ، املجاالت 

والصناع ة والعقالية ؛.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798574.

492I

INFOPLUME

ZELERZ  SARL
إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME
49  شالع مح د الخامس اقامة 
م  وزا   لقم 7  ، 92222، طنجة 

املغرب
ZELERZ  SARL  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: ر4 شالع 
املكس ك - طنجة - 92222 طنجة 

املغرب .
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر24756-2ر96.
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم القرال  : الذي ينص على 
املرحوم  الس د  توزيع حصص  مايلي: 

القادلي مح د 
ينص  الذي   :2 القرال  لقم  قرال 
على مايلي: يقبل الت24ع بج  ع األسهم 

املولوثة 
قرال لقم القرال ر: الذي ينص على 
مايلي: تع ين املدير الجديد للشركة 

قرال لقم القرال 4: الذي ينص على 
مايلي: تحديث فظام الشركة 

ينص  الذي   :5 القرال  لقم  قرال 
االسا�سي  النظام  اعداد  مايلي:  على 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
املرحوم  الس د  توزيع حصص  مايلي: 

القادلي مح د على ولثته
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
األسهم  بج  ع  الت24ع  يقبل  مايلي: 
أيوب  القادلي  الس د  من  املولوثة 
لصالح والده الس د. القادلي مح د.
على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 
مايلي: يعلن املجلس االدالي بحضول 
القادلي  الراحل  والية  بنهاية  الولثة  
وح د  مدير  تع ين  ويقرل  مح د 
القادلي  الس د  محدودة:  غي2  لفت2ة 
تقرل   .CIN : K4662 ر حامل  أيوب 
ج اع ة الشركاء أن الشركة ستلتزم 
الوح د  بالتوق ع   صح ح  بشكل 
الس د  وهو  أعاله،  املعين  لل دير 

القادلي أيوب
بند لقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
الشركة  إلدالة  العام  الج ع  قرل 
للشركة  األسا�سي  النظام  تحديث 

وإصدال عقد التأسيس الجديد
على  ينص  الذي  8ر:  لقم  بند 
مايلي: إعداد النظام األسا�سي املعدل 

للشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  569ر.
49 I

GHAZIR COMPTA PRO

BAIN DE LITA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BAIN DE LITA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي لقم 84 شقة لقم   إقامة 

الفالوق ة شالع حسن 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  78 7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222    7

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BAIN  : ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

.DE LITA
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.SPA تج  ل والحالقة

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

إقامة  لقم    شقة   84 لقم  االل�سي 

 - مراكش   2 حسن  شالع  الفالوق ة 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة اكرام ل طان :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ل طان  اكرام  الس دة 
امام  زفقة   5 لقم  جوهرة  إقامة 
 42222 مراكش  جليز  الشافعي 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ل طان  اكرام  الس دة 
امام  زفقة   5 لقم  جوهرة  إقامة 
 42222 مراكش  جليز  الشافعي 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
7  غشت  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 26854 .

492I

مكتب توث ق

BAROUDI IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب توث ق
اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 
شالع مح د الخامس و زفقة مح د 

البقال جليز مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

BAROUDI IMMO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
تالكة، إقامة  الد الطابق الثاني 
لقم 2  الشالع الرابع مراكش 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

25ر8  
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  2ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAROUDI IMMO

غرض الشركة بإيجاز : - املعامالت 

العقالية.

- أشغال متنوعة للبناء

املحالت  املساكن،  ج  ع  بناء   -

التجالية و ج  ع املساكن الفردية أو 

الج اع ة 

- شراء ج  ع األلا�سي العالية .

طريق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تالكة، إقامة  الد الطابق الثاني لقم 

 42222 مراكش  الرابع  الشالع    2

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د البالودي عبد اإلياله :  42ر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

2رر    : مج دة  البالودي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

2رر    : هشام  البالودي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االاله   عبد  البالودي  الس د 

عنوافه)ا( س دي عبد هللا غ اط دوال 

أيت اع ال 42222 مراكش املغرب.

مج دة   البالودي  الس دة 

عنوافه)ا( س دي عبد هللا غ اط دوال 

أيت اع ال 42222 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  البالودي هشام  الس د 

س دي عبد هللا غ اط دوال أيت اع ال 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

االله   عبد  البالودي  الس د 

عنوافه)ا( س دي عبد هللا غ اط دوال 

أيت اع ال 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 56ر27 .

Iر49
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FISCALEX MAROC

MBPA & ASSOCIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP
 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MBPA & ASSOCIES  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 228 الحي 
الصناعي س دي غافم طريق اسفي 
مكتب لقم 5  الطابق االول مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.  4559

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222    6 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الظهرجي مح د ك سي2 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29249 .

494I

Advance Center

PHOTOGENIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
PHOTOGENIE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5  شالع 
االبطال اكدال  - 2292  الرااط 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9 ر46 .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في ر2 شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
  2292 «5  شالع االبطال اكدال  - 
والد  حي  »ت الة  إلى  املغرب«  الرااط 
بناصر مسي2ة 2 تجزئة 522 - 2222  

ت الة  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24   27 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8.52  .
495I

موثق

AOUDRI
إعالن متعدد القرالات

موثق
لقم 28 ع الة افران 2 شالع الحسن 

II اكادير ، 82222، اكادير املغرب
AOUDRI »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 79 
ساحة 22 غشت لقم 79  - 222 8 

كل  م املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر55.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
مايلي: تم اعالم بوفاة الس دة ج عة 

بنحتوش شريكة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الس دة  الهالكة  حصص  توزيع 
الولثة  لفائدة  بنحتوش  ج عة 
)البطاقة  الصبال  البشي2  الس د 
الس د   و    )J2229 لقم  الوطن ة 
مبالك الصبال)البطاقة الوطن ة لقم 
ر6 ررAB(   و الس د  الحسن الصبال 
  (SH 25872 )البطاقة الوطن ة لقم 
الصبال)البطاقة  م نة  الس دة   و 
الوطن ة لقم ر JB862 (   و الس دة  
الوطن ة  )البطاقة  الصبال   ديجة 
نع  ة  الس دة   و    )JB  678ر لقم 
لقم  الوطن ة  الصبال)البطاقة 
السعدية  الس دة  و     )JB 82 46

لقم  الوطن ة  الصبال)البطاقة 
اإللاثة  لرسم   

ً
تبعا    )JB26224ر

املؤلخ في  22/28/222 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  و7:   6 لقم  بند 
من  الشركة  لاس ال  يتكون  مايلي: 
 5222 إلى  مقسم  522.222,22دلهم 
وزعت  دلهم    22 بق  ة  سهم 
حصص   - يلي:   ك ا  الشركاء  على 
 ﴾4752﴿ الصبال  البشي2  للس د  
دلهم   475.222,22 قدلها    حصة 
وسبعون   و  سة  ﴿ألبع ائة 
للس د   حصص  ألف دلهم ﴾ - 
قدلها    حصة  ﴿ر6﴾  الصبال  مبالك 
و  االف   ستة   ﴿ دلهم  22,22ر.6 

حصص  ثالث ائة  دلهم( - 
﴿ر6﴾     الصبال  الحسن  للس د  
دلهم  22,22ر.6  قدلها    حصة 

﴿ستة االف  و ثالث ائة دلهم﴾ - 
الصبال    م نة  للس دة   حصص 
22,22 .ر   قدلها     حصة  ﴿ ر﴾   

دلهم   ﴿ثالثة االف ومائة دلهم﴾ - 
الصبال  للس دة   ديجة  حصص 
22,22 .ر   قدلها    حصة  ﴿ ر﴾ 

دلهم   ﴿ثالثة االف ومائة دلهم﴾ - 
الصبال   نع  ة  للس دة   حصص 
22,22 .ر   قدلها    حصة   ﴿ ر﴾  
دلهم﴾  ومائة  االف  ﴿ثالثة  دلهم   
حصص للس دة السعدية   -
قدله  قدلها  حصة  الصبال﴿ ر﴾ 
22,22 .ر دلهم  ﴿ثالثة االف ومائة 

دلهم﴾.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  بكل  م   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  74/222ر.
496I

FISCALEX MAROC

MBPA ET ASSOCIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP
 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MBPA ET ASSOCIES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 228 الحي 

الصناعي س دي غافم طريق اسفي 

مكتب لقم 5  الطابق االول مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.  4559

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222    6 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة(  ماليون مادلين 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   42 بوك 

22  حصة لفائدة  الس د )ة( مح د 

دحرجي بتاليخ 6  شتن24  222.

بالون  بروفو  )ة(  الس د  تفويت 

  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة    2

مح د  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

دحرجي بتاليخ 6  شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29249 .

497I

موثق

AKASSAM EDUCATION
إعالن متعدد القرالات

موثق

لقم 28 ع الة افران 2 شالع الحسن 

II اكادير ، 82222، اكادير املغرب

AKASSAM EDUCATION »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: بقعة 

الفالح القدس امام املكتب الوطني 

للكهرااء  - 85222 تزفيت  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.68 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
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على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

مايلي: تم اعالم بوفاة الس دة ج عة 

بنحتوش شريكة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الس دة  الهالكة  حصص  توزيع   :

الولثة  لفائدة  بنحتوش  ج عة 

)البطاقة  الصبال  البشي2  الس د 

الس د   و    )J2229 لقم  الوطن ة 

مبالك الصبال)البطاقة الوطن ة لقم 

ر6 ررAB(   و الس د  الحسن الصبال 

  (SH 25872 )البطاقة الوطن ة لقم 

الصبال)البطاقة  م نة  الس دة   و 

الوطن ة لقم ر JB862 (   و الس دة  

الوطن ة  )البطاقة  الصبال   ديجة 
نع  ة  الس دة   و    )JB  678ر لقم 

لقم  الوطن ة  الصبال)البطاقة 

السعدية  الس دة  و     )JB 82 46

لقم  الوطن ة  الصبال)البطاقة 

اإللاثة  لرسم   
ً
تبعا    )JB26224ر

املؤلخ في  22/28/222 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي  و7:   6 لقم  بند 

من  الشركة  لاس ال  يتكون  مايلي: 

   222 إلى  مقسم  22.222 دلهم 

على  وزعت  دلهم    22 بق  ة  سهم 

للس د   حصص   - يلي:   ك ا  الشركاء 

البشي2 الصبال ﴿8ر9﴾ حصة قدلها   
تسعون  و  ﴿ثالثة  دلهم  822,22.ر9 

ألف و ث اف ائة  دلهم ﴾ - 

الصبال  مبالك  للس د   حصص 

  522,22 قدلها    حصة   ﴾ 5﴿

دلهم ﴿ ألف  و   س ائة دلهم﴾ - 

الصبال  الحسن  للس د   حصص 

  .522,22 قدلها    حصة      ﴾ 5﴿

دلهم ﴿ألف  و   س ائة دلهم﴾ - 

الصبال    م نة  للس دة   حصص 

 ﴿8﴾   حصة قدلها    822,22  دلهم  

حصص   ﴿ث اف ائة دلهم﴾ - 

للس دة   ديجة الصبال ﴿8﴾ حصة 

﴿ث اف ائة  دلهم      822,22 قدلها   

نع  ة  للس دة   حصص  دلهم﴾ - 

الصبال  ﴿8﴾  حصة  قدلها   822,22  

دلهم   ﴿ث اف ائة دلهم﴾ .

حصص للس دة السعدية   -
قدله  قدلها  حصة  الصبال﴿8﴾ 

822,22 دلهم  ﴿ث اف ائة دلهم﴾
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  بتيزفيت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  822/222.
498I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

SICABAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N 2 رEME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
SICABAT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الحرية الطابق الثالث شقة لقم 5 - 

22222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 727
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SICABAT
و  تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب ع ج  ع مواد ومنتوجات البناء.
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 -  5 الثالث شقة لقم  الطابق  الحرية 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 822   : لحسن  لغل مي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د اجبلي حسن :  222 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لحسن  لغل مي  الس د 
 28822   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املح دية املغرب.
عنوافه)ا(  حسن  اجبلي  الس د 
س دي  6ر  الرقم  سام ة  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22522 معروف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لحسن  لغل مي  الس د 
 28822   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799488.

499I

موثق

SAYGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

موثق
22  شالع موالي ادليس االول 
افامة دال موالي ادليس الطابق 

الثاني لقم 6 الدالالب ضاء ، 22522، 
الدالالب ضاء املغرب

SAYGO شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي 
الدالالب ضاء 59 شالع الزلقطوني 
اقامة الزهول الطابق 8 لقم 24 - 

2رر22 الدالالب ضاء .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 297
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
29 شتن24  222 تم تحويل  املؤلخ في 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 6ر7995.
522I

CABINET HAMDI

 BUSINESS REALITIES
GROUP

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème , ر 
 étage، 20200، casablanca

maroc
  BUSINESS REALITIES GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مر�سى سلطان الطابق االول شقة 

ر - 2 الدال الب ضاء املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر 27 4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   22 9 يول وز    2 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

العسري جواد ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24 9 22 تحت لقم 2825 7.
52 I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BOYADIV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC
 BOYADIV
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 
42، زفقة 5 السفلي بالد مقران حي 

املصلى، فاس - 2222ر فاس امل لكة 
املغرا ة.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.54229
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
مسؤول ة  ذات  شركة   BOYADIV
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
مقرها  وعنوان  دلهم   99 لأس الها 
السفلي   5 زفقة   ،42 لقم  اإلجت اعي 
 - فاس  املصلى،  حي  مقران  بالد 
2222ر فاس امل لكة املغرا ة فت جة 

لعدم استئناف نشاط الشركة.
و عين:

و  بوع اد  مح د   الس د)ة( 
عنوافه)ا( 28 بلوك 2  بالد مقران حي 
امل لكة  فاس  2222ر  فاس  املصلى 

املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
لقم  وفي  أكتوار  222    2 بتاليخ 
حي  مقران  بالد  السفلي   5 زفقة   ،42
املصلى، فاس - 2222ر فاس امل لكة 

املغرا ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4942/2.
522I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

UNIVERSAL CENTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل 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
UNIVERSAL CENTER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5  شالع 
الجوالن األطلس، الطابق 4 مكتب 
24، فاس - 2222ر فاس امل لكة 

املغرا ة.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.62429

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ    UNIVERSAL CENTER
وعنوان  دلهم   62.222 لأس الها 
الجوالن  شالع    5 اإلجت اعي  مقرها 
األطلس، الطابق 4 مكتب 24، فاس - 
2222ر فاس امل لكة املغرا ة فت جة 

ل : عدم استئناف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 5  شالع 
مكتب   4 الطابق  األطلس،  الجوالن 
امل لكة  فاس  2222ر   - فاس   ،24

املغرا ة. 
و عين:

و  الع راني  مل اء   الس د)ة( 
عنوافه)ا(  ر تجزئة الباس 4ن طريق 
امل لكة  فاس  2222ر  فاس  اي وزال 

املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
عدم   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

استئناف نشاط الشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4952/2.
Iر52

كافج د

IZM(TEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

كافج د
86 زفقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب
IZM TEX شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي بولكون - 

ر2225 الدال الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر45882.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 25 أكتوار  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
السفلي  الطابق  الشرالدة  زفقة    2»
الب ضاء  الدال  ر2225   - بولكون 
الحاج  تجزئة   668« إلى  املغرب« 
فاتح، األلفة - 22222 الدال الب ضاء  

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 47 799.

524I

موثق

SAYGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

موثق
22  شالع موالي ادليس االول 
افامة دال موالي ادليس الطابق 

الثاني لقم 6 الدالالب ضاء ، 22522، 
الدالالب ضاء املغرب

SAYGO شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
الدالالب ضاء 59 شالع الزلقطوني 
اقامة الزهول الطابق 8 لقم 24 - 

2رر22 الدالالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.52 298

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :
باح دة  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   52
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    2.222
شتن24   29 بتاليخ  الن ات  الحسين 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 6ر7995.

525I

ديوان الخدمات

T.S.I SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شالع مح د الخامس لقم 94 س دي 

قاسم ، 6222 ، س دي قاسم 
املغرب

T.S.I SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
س دي عبد العزيز مساعدة  - 
4222  س دي سل  ان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
249ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 T.S.I  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االموال-التجالة  مختلفة-تحويل 

بشكل عام.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
س دي عبد العزيز مساعدة  - 4222  

س دي سل  ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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  .222   : العناية  سعاد  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العناية  سعاد  الس دة 

املساعدة   العزيز  عبد  س دي  دوال 

4222  س دي سل  ان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  العناية  سعاد  الس دة 

املساعدة  العزيز  عبد  س دي  دوال 

4222  س دي سل  ان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بس دي سل  ان  بتاليخ ر2 

فوف24  222 تحت لقم  2/222 ر.

526I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 CASA CENTRE DE

CONTROLE
إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N°   5

 ETG 2 ، 20470، ’CASABLANCA

MAROC

casa centre de controle »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

القدس لقم 4 6-6 6 الطابق 

السفلي. الدالالب ضاء - 22672 

الدالالب صاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.272 57

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  يناير  222   25 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

ينص  الذي  القرال  :  لقم  قرال 

على مايلي: وفاة املسي2 الغي2 الشريك 

الس د اح د مرسلي.

قرال لقم القرال 2: الذي ينص على 

مايلي: تع ين مسي2تين كل من الس دة 

مرسلي صفاء و الس دة مرسلي أس اء 

صفاء  مرسلي  الس دة  لذلك  وتبعا 

تلزمان  أس اء  مرسلي  الس دة  و 

الشركة بامضائه ا املشت2ك 

ينص  الذي  ر:  القرال  لقم  قرال 

االسا�سي  القافون  تح ين  مايلي:  على 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

الذي   :44 و  ر4  البند  لقم  بند 

كل  تع ين مسي2تين  مايلي:  على  ينص 

الس دة  و  الس دة مرسلي صفاء  من 

الس دة  لذلك  وتبعا  أس اء  مرسلي 

مرسلي صفاء و الس دة مرسلي أس اء 

تلزمان الشركة بامضائه ا املشت2ك

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يناير  222 تحت لقم 255ر76.

527I

FIDLOUK

AGRI RAHMANI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

6 2,شالع 22 غشت القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

AGRI RAHMANI SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

يوسف الصفصاف  بلقصي2ي - 

52 6   مشرع بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGRI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAHMANI SARL

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DROGUISTE(MARCHAND(EN

.DETAIL

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 

 - بلقصي2ي  الصفصاف   يوسف 

52 6   مشرع بلقصي2ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 622   : الرح اني  ادليس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 422   : الرح اني  لضوان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ادليس الرح اني عنوافه)ا( 

الصفصاف   يوسف  اوالد  دوال 

بلقصي2ي  مشرع    6 52 بلقصي2ي 

املغرب.

الس د لضوان الرح اني عنوافه)ا( 

الصفصاف   يوسف  اوالد  دوال 

بلقصي2ي  مشرع    6 52 بلقصي2ي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د ادليس الرح اني عنوافه)ا( 

الصفصاف   يوسف  اوالد  دوال 

بلقصي2ي  مشرع    6 52 بلقصي2ي 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبتدائ ة 

24 فوف24  222 تحت لقم 227.

528I

LEADER FIN

K&COر
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LEADER FIN

زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكتب 2  الدال 

الب ضاء، 22522، 

الدال الب ضاء املغرب

K&COر شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 48  شالع 

باح اد الطابق 5 لقم 8  بلف دير - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 58 

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

K&COر.

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحسابها  تنفذ  أن  هو  الشركة  من 

ج  ع  ار رين  لحساب  أو  الخاص 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  املعامالت 

غي2 مباشر باألنشطة التال ة:

* الب ع بالج لة أو الب ع بالتجزئة 

لل نتجات الغذائ ة.

الفاكهة  عصائر  وتوزيع  إفتاج   *

والخضروات.

*استعادة

* تنظ م وإدالة الفعال ات

واألحذية  املنسوجات  ب ع   *

واملصنوعات الجلدية.
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التجزئة  أو  بالج لة  الب ع   *

وأدوات  التج  ل  ملستحضرات 

تصف ف الشعر

* استي2اد و تصدير.

املعامالت  ج  ع  تنفذ  أن  ي كن 

والتجالية  والصناع ة  املال ة 

عالقة  لها  التي  والعقالية  واملنقولة 

ب وضوعها  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

االكتتاب  طريق  عن  مصلحة  وتأ ذ 

أو املساه ة أو االستث ال في لأس املال 

في أي شركة أو شركة   ، أو غي2 ذلك 

أو  أو ذات صلة   ،  . لها غرض م اثل 

أو  أع الها  تطوير  تعزز  أن  يحت ل 

تسه ل ب ع منتجاتها.

عنوان املقر االجت اعي : 48  شالع 

 - بلف دير    8 لقم   5 الطابق  باح اد 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

كاني  فرونسوازز  بي2ت  الس دة 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كاني  فرونسوازز  بي2ت  الس دة 

بلج كا   2222 بلج كا  عنوافه)ا( 

بلج كا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

كاني  فرونسوازز  بي2ت  الس دة 

بلج كا   2222 بلج كا  عنوافه)ا( 

بلج كا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 62ر22799.

529I

كا ست ني   ش.م.م

)كا)ست ني)))ش.م.م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كا ست ني   ش.م.م
زفقة سوم ة ع الة 82  الطابق 4 

الرقم  6 حي   بالمي ا لدال الب ضاء . 
، 222222، ا لدال الب ضاء املغرب

 كا ست ني   ش.م.م                            
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي    زفقة 

سوم ة ع الة 82  الطابق 4 الرقم  
6 حي   بالمي ا لدال الب ضاء .  - 
222222  ا لدال الب ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر678 5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
  : تس  تها  ب ختصر   اإلقتضاء 

كاست ني   ش.م.م                           .
االفتقاء   : بإيجاز  الشركة   غرض 

 إفتاج  الس عي  البصري   .  
األفالم  وتوزيع  تأجي2  لصد    

املسجلة على أشرطة الف ديو.
زفقة      : االجت اعي  املقر  عنوان 
الرقم    4 الطابق    82 ع الة  سوم ة 
 -   . الب ضاء  لدال  ا  بالمي  6 حي   

222222  ا لدال الب ضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د   املا مون  يا سين           :  
522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
الس دة الريطب  فاط ة الزهراء   :  
522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة  الريطب  فاط ة الزهراء   
إقامة  ه      ج  ال24كة  عنوافه)ا( 
ا لدال  6  الطابقر ح ح  27 الشقة 
الب ضاء   لدال  ا  222ر2  الب ضاء.  

املغرب.
الس د  املا مون  يا سين  عنوافه)ا(    
ال انس دالفا  قصبة  مهدية  القن طرة                                                                                                 

22222  القن طرة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
سين            يا  مون   املا  الس د  
قصبة   دالفا   ال انس  عنوافه)ا(   
مهدية  القن طرة   22222  القن طرة  

املغرب
الس دة  الريطب  فاط ة الزهراء   
إقامة  ه      ج  ال24كة  عنوافه)ا( 
ا لدال  6  الطابقر ح ح  27 الشقة 
البي ضاء   الدال  222ر2   الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم ر678 5.

5 2I

ادكو كونس ل

M(A CAPITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 
حي الراحة. ، 22552، الدال الب ضاء 

املغرب
M2A  22.222 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 97  

شالع املقاومة الطابق 6  - 22522 
الدالالب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52  65

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 M2A  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. 22.222
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.HOLDING
  97  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 22522  -   6 الطابق  املقاومة  شالع 

الدالالب ضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 252   : املنصولي  فادية  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : املنصولي  أنس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : املنصولي  أح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : املنصولي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة فادية املنصولي عنوافه)ا( 
عبدالرح ن  س دي  شالع   72
 26922 الراحة   حي   26 لقم  شقة 

الدالالب ضاء  املغرب.
عنوافه)ا(  املنصولي  أنس  الس د 
E شقة   ر4 شالع عبداملومن ع الة 
622ر2  املستشف ات  منطقة    6

الدالالب ضاء  املغرب.
الس د أح د املنصولي عنوافه)ا( 
بوسكولة  الخضراء  الغابة  ف ال   576
الدالالب ضاء    22522 فواصر  

املغرب.
الس د مح د املنصولي عنوافه)ا( 
29 مسال الجبهة سراد دي مالت غوس 

522ر  فرنسا فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة فادية املنصولي عنوافه)ا( 
عبدالرح ن  س دي  شالع   72
 26922 الراحة   حي   26 لقم  شقة 

الدالالب ضاء  املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
5  I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TANGERPLAZA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 تس  ة الشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 222.
 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
TANGERPLAZA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي زاوية  

شالع  ادليس األول  و شالع أبي جرير 
الط24ي، اقامة  ي2 8 ، الطابق 
األل�سي، لقم27 - 92222 طنجة 

املغرب.
تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 ر85  

العام  الج ع  ب قت�سى   
أكتوار   26 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  تس  ة  تغ ي2  تم   222 
إلى   »TANGERPLAZA« من 

. «TANGERPLAZA PRIVE»
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 
السجل  من   9668 لقم  تحت   222 

الت2ت بي.
5 2I

ادكو كونس ل

DAILY TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 
حي الراحة. ، 22552، الدال الب ضاء 

املغرب
DAILY TRADE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 97  

شالع املقاومة الطابق 6  - 22552 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5  69

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DAILY : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRADE

غرض الشركة بإيجاز : تجالة.

  97  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 22552  -   6 الطابق  املقاومة  شالع 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : الطاهري  عزالعرب  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الطاهري  عزالعرب  الس د 
زفقة  و  مت2    2 زفقة  زاوية  عنوافه)ا( 
بولكون   9 شقة  لوزا  إقامة  طافطان 

الدالالب ضاء   22622 الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الطاهري  عزالعرب  الس د 
زفقة  و  مت2    2 زفقة  زاوية  عنوافه)ا( 
بولكون   9 شقة  لوزا  إقامة  طافطان 

الدالالب ضاء   22622 الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم -.
Iر 5

AFRICA INGENIEURIE-BAT SARL AU

بن8يكا)أفج ن ولي)بات
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 AFRICA INGENIEURIE-BAT
SARL AU

 AVENUE MOULAY RACHID
 N 2  RUE BIR GUENDOUZ

 NARJISS  A ROUTE DE SEFROU
FES ، 30000، FES Maroc

افريكا أفج ن ولي بات شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي لش د لقم  2 زتقة بئ2 كندوز 
فرجس أ طريق صفرو - 2222ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
افريكا   : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

أفج ن ولي بات.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدلاسات التقن ة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي لش د لقم  2 زتقة بئ2 كندوز 
فرجس أ طريق صفرو - 2222ر فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : سع د  الفقي2  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سع د  الفقي2  الس د 

فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سع د  الفقي2  الس د 

فاس 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4872.
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ORIENT ENERGY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI  IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

ORIENT ENERGY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

إح اء الشرق الرقم 8 2 ج اعة 

أهل أفكاد - 62222 وجدة امل لكة 

املغرا ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:



((977 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORIENT ENERGY

غرض الشركة بإيجاز : * السباكة 

والتدفئة وتك  ف الهواء

* ترك ب مك فات الهواء

الطاقة  األلواح  ترك ب  أع ال   *

الش س ة

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ج اعة   2 8 الرقم  الشرق  إح اء 

امل لكة  وجدة   62222  - أفكاد  أهل 

املغرا ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بوعناني  الس د  الد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  222  : بوعناني  الس د  الد   

بق  ة 22.222  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوعناني  الس د  الد 

تجزئة  بوعب د  الرح م  عبد  شالع 

 62222   6 لقم   6 ا  زفقة  لحبوس 

وجدة امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوعناني  الس د  الد 

تجزئة  بوعب د  الرح م  عبد  شالع 

 62222   6 لقم   6 ا  زفقة  لحبوس 

وجدة امل لكة املغرا ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 795ر.

5 5I

الناظول للحسابات

ADAM RIF TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الناظول للحسابات

شالع االمي2 س دي مح د الحي 

االدالي س تي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني لقم 5 ، 62222، 

الناظول املغرب

ADAM RIF TRANSPORT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي س دي 
عث ان لقم ر5  زايو الناظول 

62222 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

247ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ADAM : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.RIF TRANSPORT

-فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.

عنوان املقر االجت اعي : حي س دي 
عث ان لقم ر5  زايو الناظول 62222 

الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الخروبي عبد هللا :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الخروبي عبد هللا عنوافه)ا( 

زايو  اوالد ستوت  منصول  اوالد  دوال 

62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د الخروبي عبد هللا عنوافه)ا( 

زايو  اوالد ستوت  منصول  اوالد  دوال 

62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم 29ر4.
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Agence Fiduciaire BASMA COM

MNAR TERRAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

8 ، زفقة ع رو بن العاص، الطابق 

األول، الرقم ر ، 92222، طنجة 

املغرب

MNAR TERRAN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د السادس،زفقة م لتون،إقامة 

السعادة أ،الرقم 5ر - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 459

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MNAR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TERRAN

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة  وكل  اساسا،  العقالي 

املتعلقة ب جال العقال بصفة عامة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

م لتون،إقامة  السادس،زفقة  مح د 

السعادة أ،الرقم 5ر - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   25   : أمغال  مريم  الس دة 

بق  ة 25.222 دلهم للحصة .

الس دة فاط ة الزهرة أمغال :  25 

حصة بق  ة 25.222 دلهم للحصة .

25 حصة    : الس د سف ان أمغال 

بق  ة 25.222 دلهم للحصة .

25 حصة    : أمغال  مح د  الس د 

بق  ة 25.222 دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أمغال  مريم  الس دة 

الرقم    ،   22 مالا ا، شالع الليست2 

ر2  25رر2 مالقة إسباف ا.

أمغال  الزهرة  فاط ة  الس دة 

2فتجزئة  ال24افص  حي  عنوافه)ا( 

شامة،الطابق  فرجس،إقامة 

طنجة   92222  2722 7،القطعة 

املغرب.

الس د سف ان أمغال عنوافه)ا( حي 

األب ض  البحر  البال ة،تجزئة  طنجة 

92222 طنجة    88 املتوسط،الرقم 

املغرب.

الس د مح د أمغال عنوافه)ا( حي 

مديوفة 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أمغال  مح د  الس د 

طنجيس  إقامة  قطب،  س د  زفقة 

 92222  96 4،الشقة  2،الطابق 

طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247546.

5 7I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((978

NOUVAFISC

S.T.B.R.I SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOUVAFISC
ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 
ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب
S.T.B.R.I SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

اوح اد لقم 5ر ايت ملول - 52 86 
ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
24687

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.S.T.B.R.I SARL AU
-اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة واع ال بناء
-منعش عقالي.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 86 52  - 5ر ايت ملول  اوح اد لقم 

ايت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : اشكرون  سع د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  222  : اشكرون  سع د  الس د   

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د سع د اشكرون عنوافه)ا( 
حي ابي2وك بلوك 2 لقم 25 ايت ملول 

52 86 أيت ملول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د سع د اشكرون عنوافه)ا( 
حي ابي2وك بلوك 2 لقم 25 ايت ملول 

52 86 أيت ملول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 52ر2.
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CLOVER STUDIO

CLOVER STUDIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CLOVER STUDIO
الطابق األول لقم 4 4 تجزئة 
صوكوما   مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
CLOVER STUDIO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
األول لقم 4 4 تجزئة صوكوما   - 

42222  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9567
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLOVER STUDIO
دلاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتص  م مواقع الويب أو غي2ها.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - صوكوما    تجزئة   4 4 لقم  األول 

42222  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : زكرياء  ش وا  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

 52   : إس اع ل  بهوس  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زكرياء  ش وا  الس د 
اسكجول    4 4 الرقم  صوكوما  2 

42222 مراكش املغرب.
الس د بهوس إس اع ل عنوافه)ا( 
سيبع  لقم  8   جب الت  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زكرياء  ش وا  الس د 
اسكجول    4 4 الرقم  صوكوما  2 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
8  أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 4ر286 .
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ادكو كونس ل

 TRADE CASH FINANCE
SERVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 
حي الراحة. ، 22552، الدال الب ضاء 

املغرب
 TRADE CASH FINANCE

SERVICE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي نس م 
تزجئة  49 الطابق السفلي - 2ر226 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 5294ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  6  غشت  222  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 TRADE CASH FINANCE

  22.222 لأس الها  مبلغ    SERVICE

حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 - السفلي  الطابق  تزجئة  49  نس م 

فت جة  املغرب  الدالالب ضاء  2ر226 

ل : توقف النشاط.

و حدد مقر التصف ة ب حي نس م 

تزجئة  49 الطابق السفلي - 2ر226 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

لكنا�سي  الدين    الس د)ة( صالح 

مج وعة  الرح ة  جنان  عنوافه)ا(  و 
  ع الة 5 لقم 2  الرح ة دال بوعزة 

الدالالب ضاء   22522 النواصر 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799287.

522I

ف كوساج كون�سي

STE DINDE SAISS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

ف كوساج كون�سي

 triangle ر شالع اللة أم نة اقامة

d’or الطابق 4 مكتب 48 املدينة 

الجديدة فاس، 2222ر، فاس 

املغرب

STE DINDE SAISS SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة ر 4 

تجزئة جنات الزيتون بنسودة فاس - 

2222ر فاس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر24ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2222 يوف و   28 في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

 ضرة  الحسن ك سي2 وح د.
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تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت    2 بتاليخ  بفاس   التجالية 

2222 تحت لقم 2222/ر96 .

52 I

SOMANEX

TAZI PLAST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOMANEX

ر، شالع 9 بريزاش تقاطع شالع 
لحال املسك ني ، 42 22، الدال 

الب ضاء املغرب

TAZI PLAST شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

الحرية الطابق ر الشقة 5 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522449

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 TAZI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PLAST

االست2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير.
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 22222 - 5 ر الشقة  الحرية الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ايوب التازي :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  التازي  ايوب  الس د 
االفراني  ابويعلة  زفقة  الرقم    

الدال   22222  22 الشقة   7 الطابق 

الب ضاء  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  التازي  ايوب  الس د 
االفراني  ابويعلة  زفقة  الرقم    

الدال   22222  22 الشقة   7 الطابق 

الب ضاء  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797949.

522I

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

TAPIS PLUS((-تابي)بلوس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زفقة 65  لقم 8 

عين الشق ، 22482، الدالاب ضاء 

املغرب

تابي بلوس-  TAPIS PLUS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي موالي 

عبدهللا زفقة 65  لقم 8 عين 

 CASABLANCA 22482  الشق

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52227

ر   في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تابي   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAPIS PLUS  -بلوس

-تنظ ف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلقامات  و  السكن ة  املج عات 

التجالية و الصناع ة

و  األوساخ  من  -التخلص 

القادولات
-لش و تجف ف اٱلتاث و شاشات 

الكومب وتر

و  النوافد  مسح  و  -تنظ ف 

الشباب ك

-ص افة الجدلافات

-التطهي2 الصحي لأللض و الحائط

-ب ع و شراء مواد و أدوات التطهي2 

و التنظ ف

آستي2اد و تصدير كل مواد، أدوات 

ماله عالقة  و كل  التنظ ف  ٱل ات  و 

بهذا املجال..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
8 عين  65  لقم  موالي عبدهللا زفقة 

 CASABLANCA 22482 الشق  

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الصولوي  الس د طالق 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د طالق الصولوي عنوافه)ا( 

ع الة   4 زفقة  الطالب  أوالد  تجزئة 

 22472 الشق  عين  ر  الشقة   9

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د طالق الصولوي عنوافه)ا( 

ع الة   4 زفقة  الطالب  أوالد  تجزئة 

 22472 الشق  عين  ر  الشقة   9

الدالالب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم -.

Iر52

NOUVAFISC

BROTHER›S FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

NOUVAFISC
ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 
ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب
BROTHER’S FISH  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الرمل لقم Fر4 افزكان - 52ر86 

افزكان املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2 565

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  يول وز  222  في  2  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( الشتي 

ج ال  ك سي2 وح د
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  4ر2.

524I

fidjuris sarl

 ON THE BALL BUSINESS»
GRUOP «OTBBG

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 22ر
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

 ON THE BALL BUSINESS»
  GRUOP «OTBBG

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 

بوابة كال فولف ا شالع مكة اقامة 4 - 

52 22 الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6ر86ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تع ين  تم  أبريل  222    9 في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( فتاح 

اعتال  ك سي2 وح د.

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798758.

525I

eurest compta sarl

URANUS PLANETE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

eurest compta sarl

 n° 42 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

URANUS PLANETE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي :  لقم 58 

شالع الوفاء طريق صفرو فاس - 

2262ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7267ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  يول وز  222    4 في  املؤلخ 

ذات  شركة   URANUS PLANETE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 

فاس  صفرو  طريق  الوفاء  شالع   58

ل   فت جة  املغرب  فاس  2262ر   -

التشط ب من السجل التجالي.

و عين:

و  هرمال  سع د   الس د)ة( 

سبع  الشفا  تعاوف ة  عنوافه)ا( 

2222ر  فاس  يعقوب  موالي  لوا�سي 

فاس املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 58 2ر شتن24  222 وفي  لقم  بتاليخ 

 - فاس  صفرو  طريق  الوفاء  شالع 

2262ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4922/2.

526I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

NAZO CALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

NAZO CALL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قبو ف ال 
لقم 8 , تجزئة حديقة, ك ر , تغات   

- 2222ر فاس   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NAZO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال  .

عنوان املقر االجت اعي : قبو ف ال 
, تغات    ر  8 , تجزئة حديقة, ك  لقم 

- 2222ر فاس   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عث ان زهي2   :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 82   : افكي2ي   عائشة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زهي2    عث ان  الس د 
 52222 8  حي التقدم  8  لقم  زفقة 

مكناس املغرب.
الس دة عائشة افكي2ي  عنوافه)ا( 
الرقم 8  تجزئة الحديقة ك ر ثغات 

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زهي2    عث ان  الس د 
 52222 8  حي التقدم  8  لقم  زفقة 

مكناس املغرب
الس دة عائشة افكي2ي  عنوافه)ا( 
الرقم 8  تجزئة الحديقة ك ر ثغات 

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4899.
527I

SANAM HOLDING

SANAM IMMOBILIER
إعالن متعدد القرالات

SANAM HOLDING
 RUE D’IFRANE CIL 26
 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

SANAM IMMOBILIER »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 29 شالع 

موالي يوسف 29 شالع موالي 
يوسف 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.  6297

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  26 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  زيادة 

4.622.222  دلهم عن طريق إجراء 

املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال واملستحقة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي:  

تخف ض لأس ال الشركة بعلة وقوع 

  4.422.222 قدله  ب بلغ   سائر 

دلهم.

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

النهائي  اإلفجاز  على  املصادقة  مايلي: 

إلى  الشركة   ل صل  لزيادة لأس مال 

لأس  وتخف ض  دلهم    4.722.222

دلهم    4.422.222 ب قدال  املال 

ل صبح 22.222ر دلهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساه ات

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8285ر.

528I

SOCAGECOM SARL

بنومات ك)بب8به م)
PNEUMATIQUES BRAHIM

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

24 زفقة الش خ شع ب الدكالي دلب 

الجامع قرب مسجد العت ق 24 زفقة 

الش خ شع ب الدكالي دلب الجامع 

قرب مسجد العت ق، 25222، 

 ريبكة املغرب



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  98))

بنومات ك ابراه م 

 PNEUMATIQUES BRAHIM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 277 

البنايات الجديدة للتنش ف - 

 ريبكة - 25222  ريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

متبوعة  الشركة  تس  ة 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

ابراه م  بنومات ك   : تس  تها 

.PNEUMATIQUES BRAHIM

غرض الشركة بإيجاز : االتجال في 

العجالت واصالحها.

 277  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - للتنش ف  الجديدة  البنايات 

 ريبكة - 25222  ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الس د ابراه م حومي2ي 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ابراه م حومي2ي عنوافه)ا( 

للتنش ف   الجديدة  البناياتت   277

25222  ريبكة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د ابراه م حومي2ي عنوافه)ا( 

للتنش ف   الجديدة  البناياتت   277

25222  ريبكة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة  بتاليخ 8  أكتوار 

 222 تحت لقم 494.
529I

KAMA SERVICE

STE MAMASSA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

KAMA SERVICE
شقة لقم 2 إقامة أمي2ة س دي بنول 

، 52ر24، س دي بنول املغرب
STE MAMASSA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : مكتب 
املحاسبة KAMA SERVICE شقة 
لقم 2 إقامة أمي2ة س دي بنول - 

52ر24 س دي بنول املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
. 547

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222  في  ر  املؤلخ 
ذات  شركة   STE MAMASSA حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 KAMA SERVICE املحاسبة  مكتب 
2 إقامة أمي2ة س دي بنول  شقة لقم 
فت جة  املغرب  بنول  - 52ر24 س دي 

لنت جة ل املنافسة .
و عين:

ح  د  ايت  ابراه م   الس د)ة( 
م الفو  ايطال ا   222  عنوافه)ا(  و 

ايطال ا ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
مكتب  وفي  أكتوار  222  بتاليخ  ر 
شقة   KAMA SERVICE املحاسبة 
 - بنول  س دي  أمي2ة  إقامة   2 لقم 

ر245 س دي بنول املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بنول   بس دي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم  ر42.
2Iر5

Advance Center

SMART EAGLE MOROCCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

Smart Eagle Morocco شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي   الطابق 

األل�سي  لقم 55  ،تجزئة الصداقة 

الصخي2ات - 2252  الصخي2ات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

4567ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Smart : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.Eagle Morocco

غرض الشركة بإيجاز : 

 ، املعلومات  تكنولوج ا  - تطوير 

-ر   ، -2 األنشطة الصناع ة  الرق  ة 

االستي2اد والتصدير..

عنوان املقر االجت اعي :   الطابق 
الصداقة  ،تجزئة    55 لقم  األل�سي  

الصخي2ات    2252  - الصخي2ات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مهدي وهبي :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 الس د مهدي وهبي : 222  بق  ة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مهدي وهبي عنوافه)ا( زفقة 
 22222 الب ضاء  االلفة    2 لقم   8 

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مهدي وهبي عنوافه)ا( زفقة 
 22222 الب ضاء  االلفة    2 لقم   8 

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم رر 2.

I ر5

FIDLOUK

 STE EL GHIDAOUI ELECT

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

6 2,شالع 22 غشت القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

 STE EL GHIDAOUI ELECT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي2ة 
الخضراء لقم 2 2  مشرع بلقصي2ي  

52 6  مشرع بلقصي2ي  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE EL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.GHIDAOUI ELECT SARL
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 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مشرع    2 2 لقم  الخضراء  املسي2ة 
بلقصي2ي   مشرع    6 52 بلقصي2ي  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : الغ داوي  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة   522   : بلخي2  افول  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الغ داوي  ابراه م  الس د 
لقم  الخضراء  املسي2ة  حي  عنوافه)ا( 
  ر 52 6  مشرع بلقصي2ي املغرب.
حي  عنوافه)ا(  بلخي2  افول  الس د 
  22 م ر  مالك  االمام  شالع  القلعة 

222ر9 املض ق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الغ داوي  ابراه م  الس د 
لقم  الخضراء  املسي2ة  حي  عنوافه)ا( 
  ر 52 6  مشرع بلقصي2ي املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبتدائ ة 

24 فوف24  222 تحت لقم 228.
2Iر5

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

RUMEP TESTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل 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
RUMEP TESTING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
عبدالكريم الخطابي ع الة بن و�سى 
الكواش الطابق 2، فاس - 2222ر 

فاس امل لكة املغرا ة.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.678 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ    RUMEP TESTING
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اإلجت اعي شالع عبدالكريم الخطابي 
 ،2 الطابق  الكواش  بن و�سى  ع الة 
فاس - 2222ر فاس امل لكة املغرا ة 
نشاط  استأفاف  عدم   : ل  فت جة 

الشركة.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
بن و�سى  ع الة  الخطابي  عبدالكريم 
2222ر   - فاس   ،2 الطابق  الكواش 

فاس امل لكة املغرا ة. 
و عين:

و  شهاب  عبدهللا   الس د)ة( 
الولجة  زفقة  كري ة  حي  عنوافه)ا( 
امل لكة  سال      52 سال    22 لقم 

املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4955/2.
Iرر5

مكتب الحسابات ح ل

ZINEB KANZA PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
22 شالع الدا لة الطابق االول قرية 
الج اعة ، 2ر224، الدال الب ضاء 

املغرب
ZINEB KANZA PROMO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي  6 محج 

اللة ياقوت الرقم 9ر الطابق االول - 
22222 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر4ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ZINEB : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.KANZA PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالشغال  االلا�سي  تجزئة  و  عقالي 

العامة.
عنوان املقر االجت اعي :  6 محج 
اللة ياقوت الرقم 9ر الطابق االول - 

22222 الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرح م  عبد  الح  ني  الس د 
مسعود  س دي  اوالد  دوال  عنوافه)ا( 
حصالمديوفة  واد  حجاج  س دي 

2 225 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرح م  عبد  الح  ني  الس د 
مسعود  س دي  اوالد  دوال  عنوافه)ا( 
حصالمديوفة  واد  حجاج  س دي 

2 225 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799272.

4Iر5

fidjuris sarl

 ON THE BALL BUSINESS»
GROUP «OTBBG

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 22ر
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

 ON THE BALL BUSINESS»
GROUP «OTBBG شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي  59 ، شالع 
الزلقطوني ، الطابق الثامن ، لقم 
24 - 22222 الدال الب ضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6ر86ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
9  أبريل  222 تم  تحويل   املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق   ، الزلقطوني  شالع   ،  59  »
الدال   22222  -  24 لقم   ، الثامن 
بوابة  »مج ع  إلى  املغرب«  الب ضاء  
اقامة   ,GH  مكة شالع  كال فولف ا  
4 - 52 22 الدال الب ضاء   املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798758.

5Iر5

ادكو كونس ل

NELEAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 
حي الراحة. ، 22552، الدال الب ضاء 

املغرب
NELEAM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
 ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي : 44  
زفقة مح د س  حة  - 22522 

الدالالب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.2  879

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  يول وز  222    2 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   NELEAM
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مح د  زفقة    44 اإلجت اعي  مقرها 
الدالالب ضاء   22522  - س  حة  

املغرب فت جة لتوقف النشاط.
و عين:

الس د)ة( دوفا   البولي و عنوافه)ا( 
 22542 بلحاج  عبدهللا  طريق   24
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
  44 وفي  يول وز  222    2 بتاليخ 
 22522  - س  حة   مح د  زفقة 

الدالالب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799288.
6Iر5

WAY CONSEIL

ATELIER DE L›ART GRAPHIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ATELIER DE L’ART GRAPHIC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : مكتب 
لقم 2 ع الة املنال 2  شالع ابن 
بطوطة حسن 2 حي الصناعي 

مراكش - 52 42 مراكش  املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.58227

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
26 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
 ATELIER DE L’ART GRAPHIC
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اإلجت اعي مكتب لقم 2 ع الة املنال 
حي   2 حسن  بطوطة  ابن  شالع    2
مراكش    42 52  - مراكش  الصناعي 
املغرب فت جة النهاء نشاط الشركة.

و عين:
و  اوستاتا  ابراه م    الس د)ة( 
عنوافه)ا( اقامة املنال 2  ع الة ا لقم 
2ر 42 مراكش   2 شالع ابن بطوطة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
مكتب  وفي  أكتوار  222   26 بتاليخ 
ابن  شالع    2 املنال  ع الة  لقم 2 
بطوطة حسن 2 حي الصناعي مراكش 

- 52 42 مراكش  املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 99 29 .
7Iر5

BENADILA ABDESLAM 

 TRANS C I R(س)ي)ل)م)للنقل
M

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

BENADILA ABDESLAM
 N  5 TANKBIT TOULAL
 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
 TRANS C I R M س ي ل م للنقل
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د
تجزئة  اإلجت اعي   مقرها  وعنوان 
28 و29 لقم ر2 بادو الزيتون مكناس 

- 52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 
.5 829

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 2  غشت  222 تم  تحويل  
املقر االجت اعي الحالي للشركة من » 
ر2 بادو الزيتون  28 و29 لقم  تجزئة 
مكناس - 52222 مكناس املغرب« إلى 
»لقم 74 تجزئة العطاوي الشطر باء 

مكناس - 52222 مكناس  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر47.
8Iر5

WAY CONSEIL

IZOSTIKA TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين م ثل قافوني للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
IZOSTIKA TRANSPORT »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:  محل 
لقم285 املسي2ة   ب مراكش - 

42 42 مراكش  املغرب.
»تع ين م ثل قافوني  للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.  568 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  الحالي  املسي2  الستقالة 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
- ست كا براه م

  IZOSTIKA TRANSPORT  -
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مقرها  الكائن  الوح د  الشريك  ذات 
اإلجت اعي ب:  محل لقم285 املسي2ة 
  ب مراكش  محل لقم285 املسي2ة   

ب مراكش مراكش  املغرب
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء:  568  
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 97 29 .
9Iر5

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TANGERPLAZA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 222.
 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
TANGERPLAZA  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي زاوية  

شالع  ادليس األول  و شالع أبي جرير 
الط24ي، اقامة  ي2 8 ، الطابق 
األل�سي، لقم27 - 92222 طنجة 

املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 ر85  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي2  تم  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
ادالة  و  »انشاء  من  الشركة  نشاط 
املؤسسات الفندق ة واملرافق امللحقة 

بها« إلى »التعل م الخصو�سي«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 
السجل  من   9667 لقم  تحت   222 

الت2ت بي.
542I

CHAABI LOOK

CHAABI LOOK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

CHAABI LOOK
تجزئة مراوحة لقم 6ر عين الشق ، 

22482، الدال الب ضاء املغرب
CHAABI LOOK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 
مراوحة لقم 6ر عين الشق - 22482 

الدال الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 ر854ر.
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2222 شتن24   28 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
فقل البضائع.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

دجن24 2222 تحت لقم 755669.
54 I

 FAM-CENTRE Marrakech (Finance Audit

(Management

SI BUREAU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FAM-CENTRE Marrakech
((Finance Audit Management
 QUARTIER MASMOUDI
 TARGA MARRAKECH TEL

 0661427654- 0673268619،
40000، MARRAKECH maroc

SI BUREAU شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
6 ، زاوية شالع طالق بن زياد وابن 
عائشة اقامة س ول كليز مراكش - 

42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 24697
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 مالس  ر  
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUREAU
ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء وا ع أجهزة الك ب وتر.
عنوان املقر االجت اعي : شقة لقم 
وابن  زياد  بن  طالق  شالع  زاوية   ،  6
 - مراكش  كليز  س ول  اقامة  عائشة 

42222 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : مسكولي  الكريم  عبد  الس د 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

الس د عبد الص د الزلوالي :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مسكولي  الكريم  عبد  الس د 

لقم  بلوك  2  الجبل ة  حي  عنوافه)ا( 

 2 222ر2 بني مالل  املغرب.

الزلوالي  الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الفرح زفقة 22 لقم    

22222 الدال الب ضاء  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مسكولي  الكريم  عبد  الس د 

لقم  بلوك  2  الجبل ة  حي  عنوافه)ا( 

 2 222ر2 بني مالل  املغرب

الزلوالي  الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الفرح زفقة 22 لقم    

22222 الدال الب ضاء  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

2222 تحت لقم -.

542I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ASKAR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

ASKAR DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

بوج بال - 2222ر الحس  ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر5ر

  8 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ASKAR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : استي2اد و 

تصدير

ب ع مستحضرات التج  ل و مواد 

شبه طب ة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

بوج بال - 2222ر الحس  ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 2.222   : يوسف  اسقر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوسف  اسقر  الس د 

الحس  ة  2222ر  تف اللت  زفقة  ر2 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  يوسف  اسقر  الس د 

الحس  ة  2222ر  تف اللت  زفقة  ر2 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالحس  ة  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم -.

Iر54

CABINET BEN-YAHIA

A.E DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA
22 ، شالع مح د الخامس ـ إقامة 
السالم اللطابق الثالث لقم 24 ـ 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب

A.E DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اع ل ، 4  ، إقامة موالي 
إس اع ل ، الطابق الثالث ، لقم 9 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 585

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 A.E  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION
تسويق   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  ج  ع  وتوزيع  وا ع  وشراء 
املنتجات  و اصة   ، االستهالك ة 

الغذائ ة والزلاع ة.
ج  ع  وتصدير  واستي2اد  تجالة   -

املنتجات الغذائ ة والزلاع ة.
واستي2اد  وا ع  وشراء  تجالة   -
منتجات  ج  ع  وتوزيع  وتصدير 

النظافة والص افة.
التج  ل  مستحضرات  شراء   -

وا عها وتسويقها ؛
وطن ة  تجالية  عالمة  أي  ت ث ل   -
املذكولة  باملنتجات  تتعلق  دول ة  أو 

أعاله ؛
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لحسابها  ، سواء  والت2ويج  الب ع   -
ثالثة  أطراف  عن  ف ابة  أو  الخاص 
املواد  أو  املنتجات  أو  املواد  لج  ع   ،
شبه  أو  املصنعة  أو  الخام  املواد  أو 

املصنعة ؛
وتأجي2  وح ازة  وترك ب  إنشاء   -
الصناع ة  املنشآت  ج  ع  وتشغ ل 
املذكولة  لألنشطة  الالزمة  والتجالية 

أعاله ؛
وفقل  وتشغ ل  وح ازة  أ ذ   -
والت2ا  ص  اال ت2اع  براءات  ج  ع 
والع ل ات  التجالية  والعالمات 
عن  ف ابة  الشركة  بغرض  املتعلقة 

الشركة ؛
املال ة  املعامالت  بج  ع  الق ام   -
واملنقولة والعقالية التي تتعلق بشكل 
الغرض  بهذا  مباشر  غي2  أو  مباشر 
والتي من شأنها تعزيز تحق قه بشرط 

احت2ام طب عتها املدف ة..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي إس اع ل ، 4  ، إقامة موالي 
إس اع ل ، الطابق الثالث ، لقم 9 - 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : الهيشو   العزيز  عبد  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الهيشو   العزيز  عبد  الس د 
عنوافه)ا( قرية القصر الصغي2 القصر 
الصغي2 فحص افجرة 92222 طنجة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الهيشو   العزيز  عبد  الس د 
عنوافه)ا( قرية القصر الصغي2 القصر 
الصغي2 فحص افجرة 92222 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9762.
544I

INFOPLUME

 ETUDE TECHNIQUE
INGEIRIE ET CONCEPTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME

49  شالع مح د الخامس اقامة 

م  وزا   لقم 7  ، 92222، طنجة 

املغرب

 ETUDE TECHNIQUE INGEIRIE

ET CONCEPTION  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

29 ابريل ع الة بالل الشقة لقم 2 

الطابق   - تطوان  - 222ر9 تطوان  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر249ر

  5 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ETUDE TECHNIQUE INGEIRIE

. ET CONCEPTION

الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتحكم في النشاط والتحل ل الفني.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 2 لقم  الشقة  بالل  ع الة  ابريل   29

222ر9 تطوان   الطابق   - تطوان  - 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

لش د  مح د  ضريف  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

لش د  مح د  ضريف  الس د 

بالل  اقامة  ابريل   9 شالع  عنوافه)ا( 

تطوان   222ر9  الطابق     2 شقة 

املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

لش د  مح د  ضريف  الس د 

بالل  اقامة  ابريل   9 شالع  عنوافه)ا( 

تطوان   222ر9  الطابق     2 شقة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 274ر-4842.

545I

اإلت اف ة املغرا ة لتصح ح الحسابات والتصريحات 

الضريب ة

ش8كة)ه تم)لك8بء)بلس البت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اإلت اف ة املغرا ة لتصح ح 

الحسابات والتصريحات الضريب ة

ر   شالع مح د الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

شركة ه تم لكراء الس الات  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  والد ح و   

والد الط ب  فاس - 2222ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

72  9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

ه تم لكراء الس الات .
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات  بدون ساءق.
عنوان املقر االجت اعي :  والد ح و   
فاس  2222ر   - فاس  الط ب   والد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الع راوي ادليس :  2.522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 2.522   : عت ان  سل م  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الع راوي ادليس عنوافه)ا( 
2222ر  فاس  سودة  بن  بالد  5ر  

فاس املغرب.
عنوافه)ا(   عت ان  سل م  الس د 
والد ح و   والد الط ب 2222ر فاس 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د الع راوي ادليس عنوافه)ا( 
2222ر  فاس  سودة  بن  بالد  5ر  

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4898.
546I

CABINET S2S CONSULTING

TRANS LICOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE  ,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
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TRANS LICOM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي ع ر 

السالوي الطابق الخامس الشقة ر  

- 222رر الب ضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.254867

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 27 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 9ر7985.

547I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

CHARYMAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 

موثق

الدال الب ضاء شالع 2 مالس زفقة 

امست2دام ع الة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 22492، الدال الب ضاء املغرب

CHARYMAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

الب ضاء، 28  زفقة 5 دلب القريعة 

الطابق األل�سي - 6 222 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

44922 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   22 9 يول وز    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHARYMAN
غرض الشركة بإيجاز : ب ع و شراء 

أجزاء الس الات.
الدال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
القريعة  دلب   5 زفقة    28 الب ضاء، 
الدال   222 6  - األل�سي  الطابق 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

2.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : الشبهي  الدين  فول  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د فول الدين الشبهي عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال  الطلبة  دلب    8

6 222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د فول الدين الشبهي عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال  الطلبة  دلب    8

6 222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24 9 22 تحت لقم 288 72.
548I

SOMANEX

BEAUX(ONGLES(ACADEMIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOMANEX
ر، شالع 9 بريزاش تقاطع شالع 
لحال املسك ني ، 42 22، الدال 

الب ضاء املغرب
 BEAUX ONGLES ACADEMIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة ج ل 
في2ني. الشقة   الطابق السفلي 
بولكون - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

66829ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 22 شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق  الشقة    في2ني.  ج ل  »زفقة 
الدال   22222  - بولكون  السفلي 
ازمول  »طريق  إلى  املغرب«  الب ضاء 
املحل   / الع الة    تراس  ب ل  اقامة 
الدال   22222  - بوعزة  دال  ر  لقم 

الب ضاء  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798587.

549I

CABINET S2S CONSULTING

TRANS LICOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE  ,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
TRANS LICOM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع ر 

السالوي الطابق الخامس الشقة ر  
- 222رر الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.254867
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
بلغمي  ادليس  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .667
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .667
أكتوار   27 بتاليخ  ولدي  املغ ت  عبد 

.222 

الحسين  )ة(  الس د  تفويت 
اجت اع ة  حصة    .667 اس اع لي 
لفائدة   حصة    .667 أصل  من 
بتاليخ  ولدي  املغ ت  عبد  )ة(  الس د 

27 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 9ر7985.

552I

Finconseil

TOMOR ELEZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200،  42

casablanca maroc
TOMOR ELEZ شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  6 
شالع الال ياقوت الطابق 2 لقم 

69 - 22222 الدال الب ضاء امل لكة 
املغرا ة.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

55ر8ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 TOMOR الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 لأس الها  مبلغ    ELEZ
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
لقم   2 الطابق  ياقوت  الال  شالع   6 
امل لكة  الب ضاء  الدال   22222  -  69

املغرا ة فت جة ل : الخ ول.
و حدد مقر التصف ة ب  6 شالع 
الال ياقوت الطابق 2 لقم 69 - 22222 

الدال الب ضاء امل لكة املغرا ة. 
و عين:

و  دقاق  أبو  مجد   الس د)ة(  
ب  بلوك  الثامن  ديال    4 عنوافه)ا( 
22 أبت 5 سال الجديدة 22222 سال 
امل لكة املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  6ر799.

55 I

credible consult

CREDIBLE CONSULT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

credible consult

 bd emile zola ، 20300، 25ر

casablanca maroc

CREDIBLE CONSULT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25ر شالع 

اي  ل زوال الطابق 6  - 22ر22 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 22555

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( سع د  يوسف  

أصل  من  اجت اع ة  حصة   752

922 حصة لفائدة  الس د )ة( لش د 

يوسف  بتاليخ 25 أكتوار  222.

تفويت الس د )ة( سع د  يوسف  

أصل  من  اجت اع ة  حصة    52

فب لة  )ة(  الس د  لفائدة   922 حصة 

اقرط ط بتاليخ 25 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798526.

552I

STE JDI FRERES SARL

STE JDI FRERES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

STE JDI FRERES SARL
 GHARS ALI BEN SELAM

 KHLALFA TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROCAIN

STE JDI FRERES SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي غرس علي 
بن سالم  الفة تاوفات - 4222ر 

تاوفات املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 85

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .222.222»
«622.222.  دلهم« إلى »2.622.222 
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتاوفات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 569.

Iر55

FIDALIC CONSEIL

PAVILLON CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهال امتداد ع الة لقم 8   ، 

42222، مراكش املغرب
PAVILLON CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  املحل 
التجالي لقم   املنزل لقم 259  

تجزئة املحام د 5 - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر978  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAVILLON CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

املحل    : االجت اعي  املقر  عنوان 

  259 لقم  املنزل  لقم    التجالي 

مراكش   42222  -  5 املحام د  تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د طالق الهداج :  722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة لبنى عاللة  :  22ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الهداج  طالق  الس د 

2ر8  اسكجول تجزئة معطى هللا لقم 

42222 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  عاللة   لبنى  الس د 

2ر8  اسكجول تجزئة معطى هللا لقم 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الهداج  طالق  الس د 

2ر8  اسكجول تجزئة معطى هللا لقم 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

27 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28852 .

554I

CAC CONSEIL SARL

OPTIQUE INNO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إنشاء فرع تابع للشركة

CAC CONSEIL SARL
  ER ETAGE N 9 BLOC G5
 AVENUE HASSAN  ER CITE
 DAKHLA AGADIR ، 80060،

AGADIR MAROC
 OPTIQUE INNO SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 75 
زفقة املستشفى - 82222 أيت ملول 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 رر6 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 OPTIQUE INNO SARL التس  ة 
AU و الكائن بالعنوان الطابق األل�سي 
 87274  - بتجزئة لشدي س دي ب بي 
اشتوكة أيت باها املغرب و املسي2 من 

طرف الس د)ة( بتكرين مح د.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8 ر2.

555I

STE HAJ DAHBI SARL

STE HAJ DAHBI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

STE HAJ DAHBI SARL
حي الدا لة تس ة تاوفات ، 4222ر، 

تاوفات املغرب
STE HAJ DAHBI SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي  
الدا لة تس ة تاوفات - 4222ر 

تاوفات املغرب.
لفع لأس ال الشركة
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لقم التق  د في السجل التجالي 
 9ر .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«422.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بتاوفات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 577.
556I

aice compta

ALUMETAL TEK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ALUMETAL TEK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
كل   ة إقامة لولفر لقمر65 

الطابق الرابع الشقة 4 - 22422 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
522965

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALUMETAL TEK
إفتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصن ع وتحويل ج  ع أفواع املعادن.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقمر65  لولفر  إقامة  كل   ة 
 22422  -  4 الشقة  الرابع  الطابق 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د كريم م24وك :  522 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : شرالي  حسني  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  م24وك  كريم  الس د 
بن  أزمول  طريق  الركاالت   949
72ر22  النواصر  دالاوعزة  عب د 

الدالالب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(   شرالي  حسني  الس د 
 6 الشقة   2 الطابق  في2دي  زفقة   9
بلفدير 22ر22 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  م24وك  كريم  الس د 
بن  أزمول  طريق  الركاالت   949
72ر22  النواصر  دالاوعزة  عب د 

الدالالب ضاء املغرب
عنوافه)ا(   شرالي  حسني  الس د 
 6 الشقة   2 الطابق  في2دي  زفقة   9
بلفدير 22ر22 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 6 7985.
557I

aice compta

FONCIERE GOUIHYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
FONCIERE GOUIHYA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
كل   ة إقامة لولفر لقمر65 

الطابق الرابع الشقة 4 - 22422 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 267

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FONCIERE GOUIHYA
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقمر65  لولفر  إقامة  كل   ة 
 22422  -  4 الشقة  الرابع  الطابق 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : كويح ا  لحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د عبدالرح م كويح ا :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  كويح ا  لحسن  الس د 
  5 لقم  زفقة  4   2 الشفاء  عين 

22542 الدالالب ضاء املغرب.
كويح ا  عبدالرح م  الس د 
عنوافه)ا( عين الشفاء 2 زفقة  4 لقم 

7  22542 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  كويح ا  لحسن  الس د 
  5 لقم  زفقة  4   2 الشفاء  عين 

22542 الدالالب ضاء املغرب
كويح ا  عبدالرح م  الس د 
عنوافه)ا( عين الشفاء 2 زفقة  4 لقم 

7  22542 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798682.

558I

NT FINANCE

STOP N›WASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB  2 RTG ر APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

STOP N’WASH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ب 2  

تجزئة املسي2ة املح دية - 2ر288 

املح دية املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

55ر24.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :

مريق  مرية  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

توف ق مريق بتاليخ 22 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 2299.

559I

aice compta

 POLYMETALLIC MINING

AND TRADING COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 POLYMETALLIC MINING AND

TRADING COMPANY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د



((989 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

كل   ة إقامة لوفر لقم ر65 الطابق 

4 الشقة    - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 POLYMETALLIC MINING AND

.TRADING COMPANY

تنق ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومعالجتها  واستغاللها  املعادن  عن 

وتق  م  وهندسة  تدويرها  وإعادة 
التعدين من ج  ع األصول  منتجات 

واملواد املف دة واملعدف ة من املحاجر 

واملناجم..
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

كل   ة إقامة لوفر لقم ر65 الطابق 

الدالالب ضاء   22222 - 4 الشقة    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : اوسع د  ف صل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اوسع د  ف صل  الس د 
ت الة  الهرهولة  الرا ع  إقامة  6ر  لقم 

2242  ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اوسع د  ف صل  الس د 
ت الة  الهرهولة  الرا ع  إقامة  6ر  لقم 

2242  ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79868.
562I

AMJAD ANOUAR

PRO-RES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC  2 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8ر

SLIMANE MAROC
PRO-RES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة وداد 
جهان زاوية شالع بئ2افزلان وشالع 
املغرب العربي شقة لقم 2 - 4222  

س دي سل  ان املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
267ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  فوف24  222   26 في  املؤلخ 

املصادقة على :
سع د  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   622 امراني 
)ة(  الس د  لفائدة   622 حصة  أصل 
 26 بتاليخ  زواوي  ك ال  املصطفى 

فوف24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ  سل  ان   بس دي  االبتدائ ة 

29 فوف24  222 تحت لقم 8 ر.
56 I

N-ARAISSI SARL AU

CHIC›N RUN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

N-ARAISSI SARL AU
 Résidence Akhawane Rue Abou
 Alâa Maari 4ème Etage App N°7
 – TANGER ، 9000، TANGER

MAROC
CHIC’N RUN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 22 شالع 
االفطاكي - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 رر42.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   22 4 شتن24  ر2  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ    CHIC’N RUN
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
 - االفطاكي  شالع   22 اإلجت اعي 
ال   : ل  فت جة  املغرب  طنجة   92222

يوجد اي نشاط تجالي.
و حدد مقر التصف ة ب 22 شالع 

االفطاكي - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  العراي�سي  ج ال   الس د)ة( 
الغرا ة  الرامي  بئ2   267 عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة    4222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    9 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

4 22 تحت لقم  499.
562I

FIDUINVEST

CAFETERIA DU BONHEUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE  B ETAGE   N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
  CAFETERIA DU BONHEUR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مهات ا غافدي اقامة لوما الطابق 
الرابع لقم 6ر - 92222 طنجة 

املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.58299

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
22 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
لبطاقة  الحاملة  املغرا ة  الشنتوف 
مع  ك7ر6 45  لقم  التعريف 
 SPA 5 استخدام لمز اشهالي جديد

ETOILES فصي2ة ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 52ر247.
Iر56

FIDUINVEST

CAFETERIA DU BONHEUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE  B ETAGE   N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 CAFETERIA DU BONHEUR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مهات ا غافدي اقامة لوما الطابق 
الرابع لقم 6ر - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
58299

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ر 22  يناير  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAFETERIA DU BONHEUR
غرض الشركة بإيجاز : كاف تي2يا

بج  ع  عامة  بصفة  التجالة 
افواعها

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  لوما  اقامة  غافدي  مهات ا 
طنجة   92222  - 6ر  لقم  الرابع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : عبدالقادل  اوالدالط ب  الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة  
 : عبدالقادل  اوالدالط ب  الس د 

22  بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالقادل  اوالدالط ب  الس د 
اقامة  عنوافه)ا( شالع مهات ا غافدي 
 92222 6ر  لقم  الرابع  الطابق  لوما 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبدالقادل  اوالدالط ب  الس د 
اقامة  عنوافه)ا( شالع مهات ا غافدي 
لوما الطابق 4 لقم 6ر 92222 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

ر 22 تحت لقم 5582  .
564I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT

OLEICOLE DU MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
OLEICOLE DU MAROC  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

لقم 4 شقة لقم 4  شالع تالودافت 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2428.
العام  الج ع  ب قت�سى 
شتن24   22 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 
دلهم«   5.222.222« قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«   5.222.222« من  أي 
طريق  عن  دلهم«    2.222.222»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4827.
565I

Sté quick bridge

QUICK BRIDGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
QUICK BRIDGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قيسالية 
املركز  شالع ابن  لدون  الطابق 
التاني  - 22 5ر جرس ف املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر5 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
لفع  تم  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
لأس ال الشركة ب بلغ قدله »85.222 
إلى  دلهم«    5.222« من  أي  دلهم« 
«22.222  دلهم« عن طريق :  تقديم 

حصص فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  86/222  .
566I

 شيشا سع د محاسب معت د بالرش دية

SOBARYTINE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

شيشا سع د محاسب معت د 
بالرش دية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لح ر الرش دية الرش دية، 

52222، الرش دية الرش دية
SOBARYTINE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
تفرو ت الريصاني  - 52454 

الريصاني املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
669ر /2222  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
ولكاكة  ح  د   )ة(  الس د  تفويت 
22  حصة اجت اع ة من أصل 222 
حصة لفائدة  الس د )ة( ع ر  اودي  

بتاليخ 25 أكتوار  222.
ولكاكة  ح  د   )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    22
222 حصة لفائدة  الس د )ة( سع د  

ع راوي بتاليخ 25 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 455.
567I

 شيشا سع د محاسب معت د بالرش دية

SOBARYTINE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

شيشا سع د محاسب معت د 
بالرش دية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لح ر الرش دية الرش دية، 

52222، الرش دية الرش دية

SOBARYTINE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

تفرو ت الريصاني - 52454 

الريصاني املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

669ر /2222  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

25 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

ع راوي  سع د  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 455 .

568I

Sté quick bridge

QUICK BRIDGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

QUICK BRIDGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د السادس زفقة لقم 8  شقة 

لقم 22 جرس ف - 22 5ر جرس ف 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر5 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 2ر شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

لقم  زفقة  السادس  مح د  »شالع 

8  شقة لقم 22 جرس ف - 22 5ر 

ابن  »شالع  إلى  املغرب«  جرس ف 

 لدون قيسالية املركز الطابق التاني 

- 22 5ر جرس ف  املغرب«.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  86/222  .
569I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

NTS MAGHREB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم   ع الة مج ع املسافر شالع 
الفض لة الحي الصناعي يعقوب 
املنصول ، 2222 ، الرااط املغرب
NTS MAGHREB شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 79 شالع 
فال ولد ع ي2 الطابق الثالث و الرابع 
الشقة لقم 4 و 5 اكدال - 2222  

الرااط .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 27665
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 25 أكتوار  222 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 8872  .
572I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AL(MEENA(IMPEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AL MEENA IMPEX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي، ع الة بن مو�سى 

الكواش الطابق 2 - 2222ر فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5972 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 26 غشت  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ع الة  الخطابي،  الكريم  عبد  »شالع 

بن مو�سى الكواش الطابق 2 - 2222ر 

بوالد  كائن  »محل  إلى  املغرب«  فاس 

2222ر   - الط ب العل ا طريق املطال 

فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4692.

57 I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

NTS MAGHREB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
لقم   ع الة مج ع املسافر شالع 

الفض لة الحي الصناعي يعقوب 

املنصول ، 2222 ، الرااط املغرب

NTS MAGHREB شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 شالع 

فال ولد ع ي2 الطابق الثالث و الرابع 

الشقة لقم 4 و 5 اكدال - 2222  

الرااط املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 27665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

 NTS )ة(  الس د  تفويت 
حصة   CONSULTING  9.822
اجت اع ة من أصل 99 حصة لفائدة  
 25 بتاليخ  سراجي  مح د  )ة(  الس د 

أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   28 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 8872  .
572I

شركة حسابات فاس

TALKTODAY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
لقم 5 قسالية السقاط البطحاء ، 

2، فاس املغرب
TALKTODAY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

28 الطابق الرابع مكتب الصفاء 
طريق صفرو موالي لش د فاس - 

2 22ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6999
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TALKTODAY
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدليب الخاص.
مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 28 الطابق الرابع مكتب الصفاء 
 - فاس  لش د  موالي  صفرو  طريق 

2 22ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د برينتيس بينجامين سواين 
دلهم    22 بق  ة  حصة   452   :

للحصة .
  : لويس  سوزان  كاللك  الس دة 
52 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سواين  بينجامين  برينتس  الس د 
عنوافه)ا( ف ال 22 شالع حسان طريق 

اي وزال فاس 2 22ر فاس املغرب.
لويس  سوزان  كاللك  الس دة 
عنوافه)ا( لقم 5 دلب الروفدة الع ون 

فاس املدينة 2 22ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
سواين  بينجامين  برينتس  الس د 
عنوافه)ا( ف ال 22 شالع حسان طريق 

اي وزال فاس 2 22ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4727.
Iر57

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BADES-CLEAN(SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

BADES-CLEAN SERVICE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : زفقة 
أسفي لقم   - 2222ر الحس  ة 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
269ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 
 BADES-CLEAN SERVICE حل 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
لقم  أسفي  زفقة  اإلجت اعي  مقرها 
فت جة  املغرب  الحس  ة  - 2222ر    

اللتوقف النهائي لنشاط الشركة.
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و عين:
و  بنقدول  مح د   الس د)ة( 
عنوافه)ا( زفقة أسفي لقم   2222ر 
)ة(  ك صفي  املغرب  الحس  ة 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
زفقة  وفي  أكتوار  222  بتاليخ  2 
الحس  ة  2222ر   - لقم    أسفي 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالحس  ة  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 692.

574I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BEL COUPE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°7ر AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BEL COUPE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 87 
شالع ابن اله ثم الحي الصناعي 
س دي ابراه م - 2222ر فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 5 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BEL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COUPE
ح اكة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس الجاهزة من الثوب أو الجلد.

لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الصناعي  الحي  اله ثم  ابن  شالع   87

فاس  2222ر   - ابراه م  س دي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د لبح ح أح د :  222 حصة 

بق  ة 2  دلهم للحصة .

الس د لبح ح ع ر :  222.  حصة 

بق  ة 2  دلهم للحصة .

  .222   : صفاء  لبح ح  الس دة 

حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .

 7.822   : فوزية  سندي  الس دة 

حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أح د  لبح ح  الس د 

لي2اك   2 بلوك  ر لقم   2 القدس  حي 

2222ر فاس  املغرب.

الس د لبح ح ع ر عنوافه)ا( بلوك 

 ر لقم 2 حي القدس 2 لي2اك 2222ر 

فاس  املغرب.

الس دة لبح ح صفاء عنوافه)ا(  2 

بلوك  ر حي القدس 2 لي2اك 2222ر 

فاس  املغرب.

عنوافه)ا(  فوزية  سندي  الس دة 

لي2اك   2 القدس  2 حي  بلوك  ر لقم 

2222ر فاس  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أح د  لبح ح  الس د 

لي2اك   2 بلوك  ر لقم   2 القدس  حي 

2222ر فاس  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4942.

575I

KHOUYI BADIA

MISOTRAD(SARL-AU  
إعالن متعدد القرالات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
  MISOTRAD SARL-AU »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: اش حان 
توفف ت  - 52ر54 م دلت املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

9ر7.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
مايلي:  – الزيادة في الرأس ال بق  ة 
 4222 422222 دلهم وذلك بإنشاء  
للحصة  دلهم    22 بق  ة  حصة 

الواحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
مايلي:  – الزيادة في الرأس ال بق  ة 
 4222 422222 دلهم ودلك بإنشاء  
للحصة  دلهم    22 بق  ة  حصة 

الواحدة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 25ر.

576I

MOORISH

GREENSLEET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH
9ر شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدال الب ضاء املغرب
GREENSLEET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 4 شالع 

الزلقطوني إقامة ح اد الطابق 

األول لقم   - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREENSLEET

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجال  في  والتطوير  االستشالات 

واله دلوجين  املتجددة  الطاقات 

األ ضر.

 4 2  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع الزلقطوني إقامة ح اد الطابق 

األول لقم   - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : عطالي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   عطالي  مح د  الس د 

دبي ص ب  54984   54984  دبي 

االمالات العرا ة املتحدة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(   عطالي  مح د  الس د 

دبي ص ب  54984   54984  دبي 

االمالات العرا ة املتحدة.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799259.
577I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة دلعة تاف اللت ملحقة 

ولزازات

 SOCIÉTÉ « CASA AWATIF «
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة دلعة 
تاف اللت ملحقة ولزازات

شالع موالي لش د ع الة دادس 
الطابق االول ولزازات، 45222، 

ولزازات املغرب
 SOCIÉTÉ « CASA AWATIF «
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 265 

حي املح دي - 45222 ولزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  2 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يناير  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.SOCIÉTÉ « CASA AWATIF « SARL
غرض الشركة بإيجاز : * ب تزيريا / 

ج  ع املأكوالت السريعة .
لقم    : االجت اعي  املقر  عنوان 
45222 ولزازات   - 265 حي املح دي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة الع راتي عواطف  :  422 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 422   : الس د اكري  ج مصطفى  
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عواطف   الع راتي  الس دة 
املقاومة  حي  ر6  لقم  عنوافه)ا( 
مج وعة 2 45222 ولزازات املغرب.

مصطفى   اكري  ج  الس د 
املقاومة  حي  ر6  لقم  عنوافه)ا( 
مج وعة 2 45222 ولزازات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عواطف   الع راتي  الس دة 
املقاومة  حي  ر6  لقم  عنوافه)ا( 

مج وعة 2 45222 ولزازات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير    9 بتاليخ  االبتدائ ة بولزازات  

 222 تحت لقم -.
578I

 24ة  الشرق

AL JAWED CLUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 24ة  الشرق
49 شالع البكاي لهب ل اقامة لياض 
املدينة شقة لقم ر بركان 49 شالع 
البكاي لهب ل اقامة لياض املدينة 
شقة لقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب
AL JAWED CLUB شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 دوال 

م لي البقعة لقم 95 ج اعة فزوان 
اقل م بركان - 22رر6 بركان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.6899
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
26 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
  AL JAWED CLUB الوح د  الشريك 
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
دوال   2 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

فزوان  ج اعة   95 لقم  البقعة  م لي 
املغرب  بركان  22رر6   - بركان  اقل م 
على  الشركة  توفر  لعدم   : ل  فت جة 

االمكاف ات املال ة الك ال النشاط.
دوال   2 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
فزوان  ج اعة   95 لقم  البقعة  م لي 
اقل م بركان - 22رر6 بركان املغرب. 

و عين:
و  بوهرية  جواد   الس د)ة( 
املسي2ة  حي  امزولن  زفقة  عنوافه)ا( 
بركان 22رر6 بركان املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  642/222.
579I

STE AYAD CONSULTING SARL

NOUVEAU ALU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE
 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
NOUVEAU ALU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 زفقة 
أسوان شالع يعقوب املنصول - 

62222 وجدة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2622.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 24 أكتوار  222 تم  تحويل  
املقر االجت اعي الحالي للشركة من »6 
زفقة أسوان شالع يعقوب املنصول - 
62222 وجدة املغرب« إلى »ت كنواول 
افكاد   -أهل  وجدة   62222  -   22

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 685ر.

582I

EVOLUTION CONSEIL

KLAM(TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KLAM TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم    

دلب املسعودين القصول  - 42222 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22 25

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 KLAM : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. TRAVAUX

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
لقم      : االجت اعي  املقر  عنوان 

 42222  - القصول   املسعودين  دلب 

مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : احسين   اس اء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د املريني  :  422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
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الس د مح د  الد املريني  :  22  
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د املريني  عنوافه)ا( ح 
  242 لقم  بومس ال  الشفاء  تجزئة  م 

42222 مراكش املغرب.
املريني   مح د  الد  الس د 
الشفاء  تجزئة  م  ح  عنوافه)ا( 
242  42222 مراكش  بومس ال لقم 

املغرب.
الس دة اس اء احسين  عنوافه)ا( 
لقم 7 طريق س دي ال  اني القصول  

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مح د املريني  عنوافه)ا( ح 
  242 لقم  بومس ال  الشفاء  تجزئة  م 

42222 مراكش املغرب
الس دة اس اء احسين  عنوافه)ا( 
لقم 7 طريق س دي ال  اني القصول  

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29246 .

58 I

DRY IMPORT

PASHED POLOS MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PASHED POLOS MAROC
- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 
CASABLANCA MAROC

 PASHED POLOS MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 
أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق 
  لقم 8 - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

97ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PASHED POLOS MAROC

و  إست2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير.

ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الطابق  لزالب  إقامة  املجاتي  أح د 

الب ضاء  الدال  22ر22   -  8 لقم    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الجوهري  بلباشا  كنزة  الس دة 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجوهري  بلباشا  كنزة  الس دة 

بوسكولة  دومين  إقامة  عنوافه)ا( 

النواصر  الخضراء  املدينة   74 ف ال 

7222  الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الجوهري  بلباشا  كنزة  الس دة 

بوسكولة  دومين  إقامة  عنوافه)ا( 

النواصر  الخضراء  املدينة   74 ف ال 

7222  الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8294ر.

582I

IFCOF

بلسويقة)ن8يش
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

السويقة فريش شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر زفقة 

اوالد منهى حي املستشف ات  - 22222 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.48279 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  24 غشت  222  في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ  فريش   السويقة 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
حي  منهى  اوالد  زفقة  2ر  اإلجت اعي 

الب ضاء   22222  - املستشف ات  

املغرب فت جة ل : توق ف الشركة .
و حدد مقر التصف ة ب 2ر زفقة 

املغرب  املستشف ات   حي  منهى  اوالد 

22222 الب ضاء املغرب. 

و عين:

كولاحي  حستاء    الس د)ة( 
حي  زيد  ابن  زفقة  4ر  عنوافه)ا(  و 

املغرب  الب ضاء   22222 الدا لة 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 2ر زفقة 

اوالد منهى حي املستشف ات الب ضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797825.

Iر58

DRY IMPORT

M LAZRAK COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

M.LAZRAK COMPANY

- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 

CASABLANCA MAROC

M LAZRAK COMPANY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 

أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق 

  لقم 8 - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر27 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 M  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAZRAK COMPANY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية.

ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الطابق  لزالب  إقامة  املجاتي  أح د 

الب ضاء  الدال  22ر22   -  8 لقم    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : األزلق  مح د  الس د  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  األزلق  مح د  الس د  

دلج  املراج  حدائق  إقامة  ليساسفة 

الدال  22ر22  ر  طابق    8 شقة   4

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  األزلق  مح د  الس د  

دلج  املراج  حدائق  إقامة  ليساسفة 

الدال  22ر22  ر  طابق    8 شقة   4

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798685.

584I

SAGIDEV

IT & DATA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

SAGIDEV

  BD ZERKTOUNI 46BD 46

 ZERKTOUNI CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

  IT & DATA MANAGEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

عبد املؤمن و زفقة س  ة اقامة 

شهرزاد ر طابق 5 الدال الب ضاء 

2ر222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 245 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  يوف و  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 IT &  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DATA MANAGEMENT
برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوج ا  ألنشطة  االستشالات 

املعلومات األ رى.
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع عبد املؤمن و زفقة س  ة اقامة 
الب ضاء  الدال   5 طابق  ر  شهرزاد 

2ر222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : عبدالعالي  فجاوي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالعالي  فجاوي  الس د 
إس اع ل  موالى  شالع  عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال  اقامة7لقم   2ر222 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبدالعالي  فجاوي  الس د 
إس اع ل  موالى  شالع  عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال  اقامة7لقم   2ر222 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم 28254.
585I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

ش8كة)بينوكس)بوب)بلع8وي)
ش.م.م

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 2 
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة اينوكس بوا العروي ش.م.م 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
طنجة لقم 222 العروي الناظول - 

62222 الناظول املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 6697

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222   24 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
اينوكس  شركة  الوح د  الشريك 
لأس الها  مبلغ  ش.م.م   العروي  بوا 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
 222 لقم  طنجة  شالع  اإلجت اعي 
الناظول   62222  - الناظول  العروي 
نهائي  اغالق   : ل  فت جة  املغرب 

للشركة.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 - الناظول  العروي   222 لقم  طنجة 

62222 الناظول املغرب. 
و عين:

و  الغبا�سي  حسن   الس د)ة( 
 222 لقم  طنجة  شالع  عنوافه)ا( 
الناظول   62222 الناظول  العروي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 44ر4.
586I

ELJAMHARI CONSULTING

أزهال)مود
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA

MAROC

أزهال مود شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 67، 
زفقة عزيز بالل، الطابق 2، لقم ر، 

املعاليف، الدال الب ضاء. - 2رر22 

الدال الب ضاء امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر48  5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

أزهال   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

مود.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستولد

ع املالبس الجاهزة ُمصِنّ
عنوان املقر االجت اعي : لقم 67، 
ر،  لقم   ،2 الطابق  بالل،  عزيز  زفقة 

2رر22   - الب ضاء.  الدال  املعاليف، 

الدال الب ضاء امل لكة املغرا ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99   سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بنزيان  سع د  الس د 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنزيان  سع د  الس د 
 ،22 لقم   ،25 زفقة  الفضل،  حي 

الدال   22472 الب ضاء  الشق،  عين 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه)ا(  بنزيان  سع د  الس د 
 ،22 لقم   ،25 زفقة  الفضل،  حي 

الدال   22472 الب ضاء  الشق،  عين 

الب ضاء امل لكة املغرا ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 6ر7876.

587I

مصلح الوزاني

VITA NATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مصلح الوزاني

س دي بولمافة شالع الشه د عبد 

هللا ال عقوبي لقم    ، 52 92، 

القصر الكبي2 املغرب

VITA NATION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

مج وعة ج زفقة 7 لقم 42 الطابق 

األول  - 52 92 القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

69 ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 VITA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NATION

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والف تام نات  الغذائ ة  املك الت 

باألفت2فيب،   والعطول  التج  ل  ومواد 

االسن24اد.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 42 لقم   7 زفقة  ج  مج وعة  السالم 
الطابق األول  - 52 92 القصر الكبي2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 72.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 722   : الزاي2ي  عدفان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الزاي2ي  عدفان  الس د 
لقم   7 زفقة  ج  مج وعة  السالم  حي 

42  52 92 القصر الكبي2 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الزاي2ي  عدفان  الس د 
لقم   7 زفقة  ج  مج وعة  السالم  حي 

42  52 92 القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 29 

فوف24  222 تحت لقم 25ر.
588I

DRY IMPORT

 R.S SPORTS
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

R S SPORTS MANAGEMENT
- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 
CASABLANCA MAROC

 R.S SPORTS MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 
أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق 
  لقم 8 - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 279

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 R.S  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SPORTS MANAGEMENT

تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت و اإلجت اعات.

ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الطابق  لزالب  إقامة  املجاتي  أح د 

الب ضاء  الدال  22ر22   -  8 لقم    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : أمريشة  سعد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أمريشة  سعد  الس د 

 425 الغال ة  إقامة  الجامعة  طريق 

الب ضاء   2 22 الوازيس   9 شقة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أمريشة  سعد  الس د 

 425 الغال ة  إقامة  الجامعة  طريق 

شقة 9 الوازيس 22 2 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798688.

589I

MOROCCAN TRUST COMPANY

مولوكن)ت8بست)كامباني
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MOROCCAN TRUST

COMPANY

 DAR RIZK IMM 8ر APPT

 17 4EME ETAGE ، 40303،

TAMENSOURT MAROC

مولوكن تراست كامباني شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منزه 

االطلس دال الرزق ع الة 8ر شقة 

7  الطابق الرابع تامنصولت - 

ر2ر42 تامنصولت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر975  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : مولوكن 

تراست كامباني.

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء.

منزه   : االجت اعي  املقر  عنوان 

االطلس دال الرزق ع الة 8ر شقة 7  

ر2ر42   - تامنصولت  الرابع  الطابق 

تامنصولت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



((997 الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

عنوافه)ا(  لشهب  نس  ة  الس دة 
8ر  ع الة  الرزق  دال  االطلس  منزه 
تامنصولت  الرابع  الطابق    7 شقة 

ر2ر42 تامنصولت املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لشهب  نس  ة  الس دة 
8ر  ع الة  الرزق  دال  االطلس  منزه 
تامنصولت  الرابع  الطابق    7 شقة 

ر2ر42 تامنصولت املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 27 6 24.
592I

STE FSMC SARL AU

 STE PHYTO AMRIJ  SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 28 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

  STE PHYTO AMRIJ  SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الزلقطوني بوم ة م دلت م دلت 

52ر54 م دلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2965

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PHYTO AMRIJ  SARL AU

*تجالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات واملواد الفالح ة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

م دلت  م دلت  بوم ة  الزلقطوني 

52ر54 م دلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لضوان  امريج  الس د  الس د 

بوم ة  الزلقطوني  شالع  عنوافه)ا( 

م دلت 52ر54 م دلت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

لضوان  امريج  الس د  الس د 

بوم ة  الزلقطوني  شالع  عنوافه)ا( 

م دلت 52ر54 م دلت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/ 2ر.

59 I

UNION BEST SOLUTIONS

SOL STUDIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N° 4 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

SOL STUDIO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرويضات 

ر لقم 42 شالع عالل الفا�سي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22259

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SOL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مع الي.

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

عالل  شالع   42 لقم  ر  الرويضات 

مراكش   42222  - مراكش  الفا�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : منقالي  النع ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د النع ان منقالي عنوافه)ا( 

عالل  شالع   42 لقم  ر  الرويضات 

مراكش   42222 مراكش  الفا�سي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د النع ان منقالي عنوافه)ا( 

عالل  شالع   42 لقم  ر  الرويضات 

مراكش   42222 مراكش  الفا�سي 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 49 29 .

592I

UNION BEST SOLUTIONS

EHR COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N° 4 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

EHR COMPANY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال عبال 

ج اعة سويهلة أيت إي ول مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2224 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EHR  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتوجات الصناعة التقل دية.

عنوان املقر االجت اعي : دوال عبال 

 - إي ول مراكش  أيت  ج اعة سويهلة 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الهاللي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية   ((998

عنوافه)ا(  الهاللي  لش د  الس د 
إيطال ا  2222 إيطال ا إيطال ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الهاللي  لش د  الس د 
إيطال ا  2222 إيطال ا إيطال ا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 26 29 .

Iر59

SARL

AD(XPERIENCE(SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
AD XPERIENCE SARLAU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  إقامة 
شهرزاد ر، الطابق 5 لقم 22 

النخ ل - 22222 الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر64 52

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AD  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.XPERIENCE SARLAU
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأنشطة  االتصاالت  أنشطة 
باستخدام  التسويق ة  االستشالات 

أي وس لة إعالم ة.

إقامة    : االجت اعي  املقر  عنوان 
شهرزاد ر، الطابق 5 لقم 22 النخ ل 

- 22222 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : ح دو�سي  الغالي  موالي  الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ح دو�سي  الغالي  موالي  الس د 
س تي  كولف  بوسكولة  عنوافه)ا(  
ع الة 22  شقة 22 املدينة الخضراء 
الب ضاء  الدال   22222 بوسكولة  

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ح دو�سي  الغالي  موالي  الس د 
س تي  كولف  بوسكولة  عنوافه)ا(  
ع الة 22  شقة 22 املدينة الخضراء 
الب ضاء  الدال   22222 بوسكولة  

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 95ر8ر.
594I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

ش8كة)بله8وب�سي)ف غوس)ش.م.م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 2 
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة الهروا�سي ف غوس ش.م.م 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي بويزازا 
الناظول - 62222 الناظول املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2287 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ش.م.م   ف غوس  الهروا�سي  شركة 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

بويزازا  حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

املغرب  الناظول   62222  - الناظول 

فت جة ل : اغالق كلي للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب حي بويزازا 

الناظول - 62222 الناظول املغرب. 

و عين:

و  الهروا�سي  مح د   الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي بويزازا الناظول 62222 

الناظول املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 8 ر4.
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N2M CONSEIL-SARL

PROPHYTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N  9, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

PROPHYTO  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي لعري 

الش خ زفقة 7ر لقم 44 - 48 , 

الطابق الثاني لقم 6  - 62222 

الناضول  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر24ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PROPHYTO

ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس دة و املواد الفالح ة.

اله دلو  االالت  وترك ب  ب ع   -

فالح ة .

- التصدير و االستي2اد..

عنوان املقر االجت اعي : حي لعري 

الش خ زفقة 7ر لقم 44 - 48 , الطابق 

الناضول    62222  -   6 لقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : الص د   عبد  شناك  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الص د  عبد  شناك  الس د 

عنوافه)ا( حي اوالد بوط ب سكتوغ ب 

زفقة 42  62222 الناضول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الص د  عبد  شناك  الس د 

سكتوغ  بوط ب  اوالد  حي  عنوافه)ا( 

ب زفقة 42  62222 الناضول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  بالناضول   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 4228.
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NEW CONNECT CONSULTING

MOROCCO FULL SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

NEW CONNECT CONSULTING

 N°522  ER ETAGE AV MAKDAD

 LAHRIZI CASABLANCA N°522

  ER ETAGE AV MAKDAD

 LAHRIZI CASABLANCA،

MAROC 22452، الدال الب ضاء

  MOROCCO FULL SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي    زفقة 

الزهول الطابق االول  - 22226 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 2 89

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   22 9 في  ر دجن24  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 MOROCCO FULL الشريك الوح د

SERVICES   مبلغ لأس الها 22.222ر 

اإلجت اعي     مقرها  وعنوان  دلهم 

 22226 زفقة الزهول الطابق االول  - 

الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : قرال 

الشريك الوح د.

و حدد مقر التصف ة ب    زفقة 

الزهول الطابق االول  - 22226 الدال 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  باسك ط  ح  د   الس د)ة( 

زف م  ابن  سرية  زفقة  عنوافه)ا( 

تجزئة    7 لقم  الع الة   6 الطابق 

املنال 2  42ر22 الدال الب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يناير 2222 تحت لقم  72855.
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jouid mohamed

مقهى))لغو)بشي2
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(

عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

مقهى  لغو بشي2

 27 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار  222 أعطى الس د)ة(   بشي2 

لغو الحامل )ة( للبطاقة الوطن ة لقم   
U 5 278 املسجل بالسجل التجالي 

االبتدائ ة  باملحك ة    6228/22  

بالرش دية حق التس ي2 الحر لألصل 

 - ال24يد   6زفقة  ب  الكائن  التجالي 

للس د)ة(   املغرب  الراشدية   52222

لش د  الطلحاوي الحامل )ة( للبطاقة 

الوطن ة لقم   7رU 594  ملدة 5 سنة 

تبتدئ من 27 أكتوار  222 و تنتهي 

مبلغ  مقابل   2226 أكتوار   26 في 

شهري 2.222   دلهم.
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CABINET LA PALMERAIE

COMPLIANCE PARTNER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET LA PALMERAIE

NOUACEUR MAROC ،26222 ، .

COMPLIANCE PARTNER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 

الزلقطوني، الطابق 2  شقة 6 - 

22222 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 577

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPLIANCE PARTNER

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشالة 

,املراقبة والتحل ل التقني.

عنوان املقر االجت اعي : 46 شالع 

 -  6 شقة    2 الطابق  الزلقطوني، 

22222 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة فاط ة الزهراء املرفي�سي :  

22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املرفي�سي  الزهراء  فاط ة  الس دة 
شالع   4 زفقة    29 لقم  عنوافه)ا( 

تجزئة  املتوسط  األب ض  البحر 

فاس  2262ر   الرياض طريق صفرو 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املرفي�سي  الزهراء  فاط ة  الس دة 
شالع   4 زفقة    29 لقم  عنوافه)ا( 

تجزئة  املتوسط  البحراألب ض 

فاس  2262ر   الرياض طريق صفرو 

املغرب
التازي  مح د  ل ل  الس د 
6ر7  الع الة   5 الشقة  عنوافه)ا(  

الشقف  عين  طريق  القرويين  تجزئة 

2252ر  فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799259.
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GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

AGRICONSEIL M&M
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID  er Étage Numéro

   Route De Larache Immeuble

 BOUAABID  er Étage Numéro

1، 92150، Ksar el kebir maroc

AGRICONSEIL M&M  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

األفدلس مج وعة أ زفقة ر لقم ر8 - 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

. 779

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

25 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

AGRICONSEIL M&M  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
ر8  لقم  ر  زفقة  أ  مج وعة  األفدلس 

- 52 92 القصر الكبي2 املغرب فت جة 

اإلجت اعي  الهدف  تحق ق  لعدم  ل- 

الذي أسست ألجله.

و عين:

الس د)ة( منى  لقطب و عنوافه)ا( 
الشقة  املخازن  وادي  شالع    2 لقم 
املغرب  العرائش   92222 ر   لقم 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

حي  وفي  أكتوار  222   25 بتاليخ 
األفدلس مج وعة أ زفقة ر لقم ر8 - 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 28 

أكتوار  222 تحت لقم 2 ر.
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GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

NACER ARTISANAL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

  BOUAABID  er Étage Numéro  

92150، Ksar el kebir maroc

NACER ARTISANAL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي دال 

الدباغ لقم ر  - 52 92 القصر 

الكبي2 املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.52 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  8  غشت  222  في  املؤلخ 

ذات  شركة   NACER ARTISANAL

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم  2.222ر 

 - ر   لقم  الدباغ  دال  حي  اإلجت اعي 

52 92 القصر الكبي2 املغرب فت جة 

اإلجت اعي  الهدف  تحق ق  عدم  ل- 

الذي اسست ألجله.

و عين:

و  الوليا�سي  ع ر   الس د)ة( 

ر   لقم  الدباغ  دال  حي  عنوافه)ا( 

املغرب  الكبي2  القصر   92 52

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

دال  حي  وفي  غشت  222    8 بتاليخ 

القصر   92 52  - ر   لقم  الدباغ 

الكبي2 املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 28 

أكتوار  222 تحت لقم   ر.
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cabinet fiduciaire zghoud

ACHAKAR GOLF SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

ACHAKAR GOLF SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي الرش دإقامة سنطا كاللا 2 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر6 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ACHAKAR GOLF SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالهدف  عالقة  له  ما  كل   ، عقالي 

األسا�سي للشركة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 -  2 كاللا  الرش دإقامة سنطا  موالي 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مصطفى الحسناوي :  ررر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

ررر    : مح دالبوفداتي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

4رر    : برحوتي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسناوي  مصطفى  الس د 
الن2جس  تجزئة   2 ال24انس  عنوافه)ا( 
شالع الصنوار لقم 57 92222 طنجة 

املغرب.
عنوافه)ا(  مح دالبوفداتي  الس د 
 92222  4 لقم  البخالي  حي س دي 

طنجة املغرب.
عنوافه)ا(   برحوتي  مح د  الس د 
الج  ل  الشاطئ  حي  الشراط  تجزئة 
الحس  ة  2222ر الحس  ة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسناوي  مصطفى  الس د 
2 تجزئة الن2جس  عنوافه)ا(  ال24انس 
شالع الصنوار لقم 57 92222 طنجة 

املغرب
عنوافه)ا(  مح دالبوفداتي  الس د 
حي س دي البخالي لقم 4   92222 

طنجة املغرب
عنوافه)ا(   برحوتي  مح د  الس د 
الج  ل  الشاطئ  حي  الشراط  تجزئة 
الحس  ة 2222ر الحس  ة  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 2 98.
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FARAJ CONSEIL GESTION

AZIZ BERAHAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC
AZIZ BERAHAL  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ضاية 
اعراب س دي يحيى زعي2 - 52 2   

ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 464ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AZIZ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BERAHAL

غرض الشركة بإيجاز : مواد البناء 

بالج لة

بالج لة  الصح ة  املرافق  أدوات 

)تاجر أجهزة(

أشغال عامة أو بناء.

عنوان املقر االجت اعي : دوال ضاية 

   2 52  - زعي2  يحيى  س دي  اعراب 

ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عزيز برحال :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  برحال  عزيز  الس د 

دوالأحواز ضاية اعراب س دي يحيى 

زعي2 52 2   ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  برحال  عزيز  الس د 

دوالأحواز ضاية اعراب س دي يحيى 

زعي2 52 2   ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر9 2.

Iر62



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  22ر)

BESOIN SERVICE

BESOIN SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BESOIN SERVICE

 CENTRE D’AFFAIRE TOUBKAL

 N° 6  ER ETG RUE KHALID

 BEN OUALID ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BESOIN SERVICE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق ر اإلقامة 

4  باب دكالة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22   

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BESOIN SERVICE
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لخدمات التنظ ف لل نازل واملتاجر.

واملساحات  الحدائق  -ص افة 

الخضراء..

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مسلم تجزئة بوكال الطابق ر اإلقامة 

 42222  - مراكش  دكالة  باب    4

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ح   ز  ك ال  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ك ال ح   ز عنوافه)ا( 4  
فاس  الدكالات  األوزغي  إمام  طريق 

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ك ال ح   ز عنوافه)ا( 4  
فاس  الدكالات  األوزغي  إمام  طريق 

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 79ر2 .

624I

KARIMA EL HAUZI

BELGIUM MARKET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC

BELGIUM MARKET  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنظر 
الج  ل زفقة  7 لقم 9 الطابق   
لقم 2 - 92222 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 555
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BELGIUM MARKET
Import/  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Export des matières premières

.pour les pâtisseries

املنظر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الج  ل زفقة  7 لقم 9 الطابق   لقم 

2 - 92222 طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 AANAN TALBI :  522 الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  HICHAM AZAR-HAJ : الس د 
522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة  
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د AANAN TALBI عنوافه)ا( 
 RUE AL MOSALAHA LAZIB HAJ
 KADDOUR 92222 TANGER

.MAROC
 HICHAM AZAR-HAJ الس د 
 MOLENBEEK 22222 عنوافه)ا( 

.SAINT-JEAN BELGIQUE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 AANAN TALBI الس د 
 OSALAHA LAZIB HAJ عنوافه)ا( 
 KADDOUR 92222 TANGER

MAROC
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247657.
625I

KARIMA EL HAUZI

TELA DESPUES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC
TELA DESPUES  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : طالق بن 
زياد زفقة منصول بن أبي عامر لقم   
95  الطابق الثالث  - 92222 طنجة  

املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

. 28827
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222    5 في  املؤلخ 
ذات  شركة    TELA DESPUES حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ لأس الها 2.222  دلهم 
بن  طالق  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
لقم    عامر  أبي  بن  منصول  زفقة  زياد 
92222 طنجة   95  الطابق الثالث  - 
املغرب فت جة لعدم مزاولة أي نشاط 

بسبب أزمة كولوفا.
و عين:

و  الخ لي�سي  عائشة    الس د)ة( 
بن  مح د  س دي  شالع  عنوافه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 هللا  عبد 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 5  شتن24  222 وفي طالق بن 
لقم    عامر  أبي  بن  منصول  زفقة  زياد 
92222 طنجة   95  الطابق الثالث  - 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر922.
626I

BUREAU ESSOUFYANI

WORLDWIDE SEAFOOD
إعالن متعدد القرالات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 WORLDWIDE SEAFOOD

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ملتقى 
شالع مكة وزفقة عبد الرح ان 
الناصر الرقم 78 مكرل - 72222 

الع ون املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.24869



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية )22ر)  

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
من  حصة   52222 تفويت  مايلي: 
ح  دوش،  البخالي  س دي  الس د: 

إلى الس د: يوسف توف ق
على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 
س دي  الس د:  إستقالة  مايلي: 
مسي2  وتع ين  ح  دوش،  البخالي 
يوسف  الس د:  وهو  للشركة  جديد 
الوح د  الشريك  بإعتباله  توف ق، 
واملسي2 الوح د للشركة ع24 التوق ع 

الوح د إلى أجل غي2 مسمى
على  ينص  الذي  ر2:  لقم  قرال 
الس د:  الجديد  الشريك  مايلي: 
باستك ال  قام  توف ق،  يوسف 
وقدله  الشركة  مال  لأس  من  الباقي 
شهادة  وفق  دلهم   3.750.000،00

املنع البنك ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند لقم 
تم تح ين وتعديل مج وعة من بنود 
التعديالت  وفق  االسا�سي  القافون 

األ ي2ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 26 أكتوار 

 222 تحت لقم 295ر.
627I

EUREXMA

بلدبل)بلعامل ة)للكتاب
إعالن متعدد القرالات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87
 RES WALIL رEME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE
 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
الدال العامل ة للكتاب »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي:  6 شالع 
موالي ادليس األول  زفقة لكراكة 
إقامة الكولفيش ع الة لقم 2 

الطابق األسفل بولكون 22222 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.97767

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  8  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

ومدير  الشريك  وفاة  عن  اإلعالن 

املرحوم الس د فؤاد مكوال

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بين  للحصص  الجديد  التقس م  

الولثة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

افض ام شركاء جدد

قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

توزيع جديد لرأس مال الشركة

قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعين مسي2جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

ينص  الذي  6;6 ,ر .7:  لقم  بند 

على مايلي: تحديث النظام األسا�سي

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798622.

628I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

STE CONSERVE NORA
شركة املساه ة

لفع لأس ال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC

STE CONSERVE NORA شركة 

املساه ة

 BP7 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 SEBAA AIYOUNE  - 52222

مكناس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
6ر27.

العام  الج ع  ب قت�سى 
شتن24   27 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 
دلهم«   22.222.222« قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«   52.222.222« من  أي 
  : طريق  عن  دلهم«   72.222.222»

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4826.

629I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TEC AGRI SOD
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE TEC AGRI SOD SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

الايت اوفوس الراش دية  - 52222 
الراش دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
97ر5 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEC AGRI SOD SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 

الري.

قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 52222  - الراش دية   اوفوس  الايت 

الراش دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  واسو  سع د  الس د 

الراش دية   اوفوس  الايت  قصر 

52222 الراش دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  واسو  سع د  الس د 

الراش دية   اوفوس  الايت  قصر 

52222 الراش دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالرش دية   االبتدائ ة 

لقم -.

6 2I

KARIMA EL HAUZI

CHHAYEBI NOUR
إعالن متعدد القرالات

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

CHHAYEBI NOUR  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:   2 شالع 

 الد بن الول د ، الطابق الثالث ، 

شقة لقم 6 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

75ر 9.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 



ر22ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي:  
للس د  اجت اع ة  حصص  تفويت 
ادليس الكث2ة عنوافه زفقة زيز لقم ر 

أص لة 92252
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي:  
عنوافه  الكث2ة  ادليس  الس د  تع ين 
زفقة زيز لقم ر أص لة 92252 مسي2 

جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس د  ادليس الكث2ة  : 222  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
  22222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم
على  ينص  الذي   : - 2 لقم  بند 
عنوافه  الكث2ة  ادليس  الس د  مايلي: 
زفقة زيز لقم ر أص لة 92252 مسي2  

للشركة 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9664.
6  I

Virtual space international

LENAD ADVISORY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
LENAD ADVISORY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 
الزلقطوني الطابق السادس مكاتب 
5 و 6  الدال الب ضاء 22 22 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 627
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LENAD ADVISORY
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشالات في مجال التس ي2 .
عنوان املقر االجت اعي : 46 شالع 
مكاتب  السادس  الطابق  الزلقطوني 
5 و 6  الدال الب ضاء 22 22 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
2.222ر  الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 299   : ج لجين   دوف فان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة      : دياني  ل لى  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ج لجين   دوف فان  الس د 
باليس    5  2 فرنسا   عنوافه)ا( 

فرنسا.
عنوافه)ا(  دياني  ل لى  الس دة 
س دي عث ان  22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ج لجين   دوف فان  الس د 
باليس    5  2 فرنسا  عنوافه)ا( 

فرنسا
 - بتاليخ  ب-   القافوني  اإليداع  تم 

تحت لقم -.
6 2I

FIDASSURCO

DRAYWKAT(TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA   C  SAKAN AKARI
 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
DRAYWKAT TRAVAUX شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي أبواب 

مراكش تجزئة 9  ع الة ر6 شقة 7 

املسي2ة - 42222 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7رر   

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يناير  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DRAYWKAT TRAVAUX

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتجالة.

أبواب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 7 ر6 شقة  9  ع الة  مراكش تجزئة 

املسي2ة - 42222 مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د زاهر  الد :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د زاهر  الد عنوافه)ا( دوال 

واحة  56 /س  بلوك  بالعق د  ألد 

مراكش    42222 براه م   س دي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د زاهر  الد عنوافه)ا( دوال 

واحة  56 /س  بلوك  بالعق د  ألد 

مراكش    42222 براه م   س دي 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ف24اير    2 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 22545 .

Iر 6

SMOUNIAMINA

  SOCIETE ROQAIA TRAV
SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB  ر RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIETE ROQAIA TRAV  SARL-

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 ر  

اقامة لياض ياس ين 2 طريق عين 

الشقف فاس - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 85

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE ROQAIA TRAV  SARL-

.AU

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال البناء و التطوير

تجالة حرة

اللوازم املكتب.

5 ر    : االجت اعي  املقر  عنوان 

عين  طريق   2 ياس ين  لياض  اقامة 

الشقف فاس - 2222ر فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 
22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

الس د موكل لا ع :  222.  حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

5 ر   لا ع عنوافه)ا(  الس د موكل 
عين  طريق  ياس ين  لياض  اقامة 
الشقف فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

املهدي  موالي  موكل  الس د 
الش شام  اقامة    26 لقم  عنوافه)ا( 
صفرو  222 ر   صفرو  الرف ف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4986/2.
6 4I

ائت اف ة الجوهرة

RH-ARCHIDESIGN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة الجوهرة
الرقم ر6  زفقة تامسنة بلوك 
ج  لة الطابق الثاني ، 25222، 

 ريبكة امل لكة املغرا ة
RH-ARCHIDESIGN شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة لقم 
   ع الة لقم 9 زاوية زفقة اكادير 
و زفقة موالي عبد هللا  - 25222 

 ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
RH-  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARCHIDESIGN
الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املع الية.
الشقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم    ع الة لقم 9 زاوية زفقة اكادير 
 25222  - هللا   عبد  موالي  زفقة  و 

 ريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د غاني عبد الكريم :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د غاني عبد الكريم عنوافه)ا( 
 25222 امل دان  ريبكة  تجزئة   6

 ريبكة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د غاني عبد الكريم عنوافه)ا( 
 25222 امل دان  ريبكة  تجزئة   6

 ريبكة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة  بتاليخ 29 أكتوار 

 222 تحت لقم 8 5.

6 5I

DRY IMPORT

GOZ FULL SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GOZ FULL SERVICE
- الدال الب ضاء املغرب - الدال 

الب ضاء املغرب، 22ر22، 
CASABLANCA MAROC

GOZ FULL SERVICE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 
أح د املجاتي إقامة لزالب الطابق 
  لقم 8 - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر86 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GOZ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FULL SERVICE
و  إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترك ب الس الات.
ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
الطابق  لزالب  إقامة  املجاتي  أح د 
الب ضاء  الدال  22ر22   -  8 لقم    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مط ب  عث ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مط ب  عث ان  الس د 
ال24فو�سي   26 لقم  رر  زفقة  أمال   

22ر22 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مط ب  عث ان  الس د 
ال24فو�سي   26 لقم  رر  زفقة  أمال   

22ر22 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 795678.

6 6I

WAY CONSEIL

 EXPERTISE(CONSEIL(ET

CONCEPTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EXPERTISE CONSEIL ET

CONCEPTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د السادس اقامة مريم ٖع الة 

4 شقة 22 الطابق االول مراكش - 

42222 مراكش  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 22589

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

 EXPERTISE CONSEIL ET

لأس الها  مبلغ    CONCEPTION

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

السادس  مح د  شالع  اإلجت اعي 

اقامة مريم ٖع الة 4 شقة 22 الطابق 

مراكش    42222  - مراكش  االول 

املغرب فت جة ل : انهاء مهام الشركة.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

ٖع الة  مريم  اقامة  السادس  مح د 

 - مراكش  االول  الطابق   22 شقة   4

42222 مراكش  املغرب. 

و عين:

الس د)ة( عبد الط ف    بن عبد 

النهضة  7رر حي  السالم و عنوافه)ا( 

مراكش    45222 تنغي2  مكوفة  قلعة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم  2922 .

6 7I

FARAH CONSEILS

LABANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC
labani شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 2 زفقة 
زيد ابن ليفعي املعاليف - 2رر22 

الدال الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر57  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   labani حل 
  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 - املعاليف  ليفعي  ابن  زيد  2 زفقة 
2رر22 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

لنظرا للوضع االقتصادي
إنشاء  فإن   ، الدائم  والعجز 

الشركة
لم يعِط األهداف املتوقعة..

و عين:
و  بنيس  الكريم   عبد  الس د)ة( 
الف اللي  الهاشمي  شالع  عنوافه)ا( 
كال فولف ا  لقم    املدف ة  تجزئة 
املغرب  الب ضاء  الدال   22 52

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ    أكتوار  222 وفي 2  زفقة 
2رر22   - املعاليف  ليفعي  ابن  زيد 

الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  79764.

6 8I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

ENTRO BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 2ر

20160، CASABLANCA MAROC

ENTRO BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

الدالالب ضاء 67 شالع علي يعتة 

عين السبع  - 22582 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر72 52

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENTRO BUILDING

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي بشتى اشكاله .

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

يعتة  علي  شالع   67 الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء   22582  - السبع   عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ل�سى حل في  :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : الس د  ل ل فول االسالم  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ل�سى حل في  عنوافه)ا( 82 
زفقة الفوفد يوسف اففا الدالالب ضاء 

72 22 الدلالب ضاء املغرب.
االسالم   فول  الس د  ل ل 
 5 طابق  عنابة  زفقة  عنوافه)ا(  2 
الدلالب ضاء   22 62 بولكون   شقة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ل�سى حل في  عنوافه)ا( 82 
زفقة الفوفد يوسف اففا الدالالب ضاء 

72 22 الدلالب ضاء املغرب
االسالم  فول  الس د  ل ل 
 5 طابق  عنابة  زفقة  عنوافه)ا(  2 
الدلالب ضاء   22 62 بولكون  شقة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799499.
6 9I

FLASH ECONOMIE

BKHS
إعالن متعدد القرالات

BKHS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
لأس الها : 222222  دلهم
مقرها االجت اعي :52 شالع 

الزلقطوني فضاء الرضا الطابق 6 
الدال الب ضاء

 IF:  446244ر – ICE :
°R.C. N 8222287ر56 2225 

 8 ر28
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
الب ضاء  الدال  في  املنعقد  االستثنائي 
قرلت  يوف و  222   22 بتاليخ 
الق ة  الس دة  الوح دة  الشريكة 

سالوي ما يلي :
الشركة  مال  لأس  من  -الرفع 
ألف  ألبعون  و  وألبعة  مل ون  ب بلغ 
طريق  عن    )1،044،000.00( دلهم 
الوح دة  للشريكة  الجالي  الحساب 
على  الدفع  واملستحقة  للشركة  
 2،044،000.00 الى   ل صل  الشركة 
دلهم )مل وفان وألبعة وألبعون  ألف 

 10،440.00 بإصدال  دلهم  دلهم( 
من  دلهم    22 بق  ة  جديدة  أسهم 

الق  ة االس  ة لكل منها.
الشركة  مال  لأس  تخف ض   -
ألف  وألبعين  وسبعة  مل ون  ب بلغ 
وذلك   )1،744،000.00( دلهم 
التي  املت2اك ة  الخسائر  الست عاب 
لأس ال  ل نتقل  الشركة  حققتها 
دلهم   2،044،000.00 من   الشركة 
)مل وفان وألبعة وألبعون ألف دلهم( 
)ثالث ائة   دلهم   300،000.00 إلى 
ألف دلهم( بإلغاء 17،440.00 سهم 

بق  ة اس  ة 22  دلهم لكل سهم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
  5 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 786989.

622I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BOSS SECURITE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 لقم 27 الس الة 
ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE BOSS SECURITE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 HAY وعنوان مقرها اإلجت اعي

 SALAM 22 BLOC E N°  5 BIS ES
SEMARA - 72222 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOSS SECURITE SARL AU
الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
 HAY  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 SALAM 22 BLOC E N°  5 BIS ES
SEMARA - 72222 الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
ت وش  فاضل  مح د  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ت وش  فاضل  مح د  الس د 
عنوافه)ا( حي السالم 2 بلوك اوه لقم 
5  الس الة 72222 الس الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ت وش  فاضل  مح د  الس د 
عنوافه)ا( حي السالم 2 بلوك اوه لقم 
5  الس الة 72222 الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
25 فوف24  االبتدائ ة بالس الة  بتاليخ 

 222 تحت لقم  22.
62 I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE(TAASALT(TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 لقم 27 الس الة 
ES-SMARA MAROC ،72222 ،

  STE TAASALT TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 HAY وعنوان مقرها اإلجت اعي
 TAKADOUM PASSAGE

 QUARTIER INDUSTRIEL N°  2 
BIS ES SEMARA - 72222 الس الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

247 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TAASALT TRAVAUX DIVERS

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

 HAY TAKADOUM PASSAGE

 QUARTIER INDUSTRIEL N°  2 

BIS ES SEMARA - 72222 الس الة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بوزائدة  حسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوزائدة  حسن  الس د 

طافطان   الخامس  مح د  شالع  4ر5 

72222 الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوزائدة  حسن  الس د 

طافطان   الخامس  مح د  شالع  4ر5 

72222 الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

25 فوف24  االبتدائ ة بالس الة  بتاليخ 

 222 تحت لقم  8/222 2.

622I

FLASH ECONOMIE

AKB DISTRIBUTION 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AKB DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

مقرها اإلجت اعي: مركز لياض  6 
زاوية اللة ال اقوت و مصطفى 

املعاني لقم 69 الطابق 2 - الدال 

الب ضاء
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522689

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

تس  ة    AKB DISTRIBUTION

الشركة

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الج لة في املواد الغذائ ة واملشرواات 

والتبغ

مركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
و  ال اقوت  اللة  زاوية  لياض  6 

  -  2 69 الطابق  مصطفى املعاني لقم 

الدال الب ضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  22.222 الشركة:  :مبلغ لأس ال 

دلهم، مقسم كالتالي

 : اوفقي2  ايت  الحسين  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة

والعائل ة  الشخص ة  :األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء

الس د الحسين ايت اوفقي2 عنوافه 

شالع   25 مج وعة  لش د  موالي  حي 
 ل فة بن اس اع ل زفقة 5  لقم 2  

الدال الب ضاء.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة

الس د الحسين ايت اوفقي2 عنوافه 

شالع   25 مج وعة  لش د  موالي  حي 
 ل فة بن اس اع ل زفقة 5  لقم 2  

الدال الب ضاء

باملركز  القافوني  اإليداع  تم 

الب ضاء  بالدال  لالستث ال  الجهوي 

لقم  تحت  أكتوار   222   22 بتاليخ 

522689

Iر62

FUDICAIRE ISMAILI

STE SAHARA BAHDDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 لقم 27 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،

STE SAHARA BAHDDI   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي

 MOHAMED LAMIN WALD SIDI

 N° 2ر BIS ES SEMARA - 72222

الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  SAHARA BAHDDI

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
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 RUE  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 MOHAMED LAMIN WALD SIDI

 N° 2ر BIS ES SEMARA - 72222

الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الوالي  املهدي  مح د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الوالي  املهدي  مح د  الس د 
عنوافه)ا( زفقة مح د ملين ولد س دي 
الس الة   72222 الس الة  2ر  لقم 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الوالي  املهدي  مح د  الس د 
عنوافه)ا( زفقة مح د ملين ولد س دي 
الس الة   72222 الس الة  2ر  لقم 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

25 فوف24  االبتدائ ة بالس الة  بتاليخ 

 222 تحت لقم  222/222.

624I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ISRAE DADDA
TRAVAUX(SARL(AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 لقم 27 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،

 STE ISRAE DADDA TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 HAY وعنوان مقرها اإلجت اعي

 ESSALAM 22 BLOC I N° رر ES

SEMARA - 72222 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ISRAE DADDA TRAVAUX SARL

.AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

 HAY  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 ESSALAM 22 BLOC I N° رر ES

SEMARA - 72222 الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : دادة  لمضان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  دادة  لمضان  الس د 

 24 لقم  س دي  ملين  مح د  زفقة 

الس الة 72222 الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  دادة  لمضان  الس د 

 24 لقم  س دي  ملين  مح د  زفقة 

الس الة 72222 الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

25 فوف24  االبتدائ ة بالس الة  بتاليخ 

 222 تحت لقم  222/222.

625I

FOUZMEDIA

STE LAKRAA TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STE LAKRAA TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

هالون الرش د إقامة فردوس الرقم 

ر م  وزا - 4222  القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 27ر6

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAKRAA TRAV SARL AU

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة وأشغال البناء.

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الرقم  فردوس  إقامة  الرش د  هالون 

ر م  وزا - 4222  القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لقرع  املصطفى  الس د 

اسالمة  اوالد  مسعود  اوالد  دوال 

4222  القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لقرع  املصطفى  الس د 

اسالمة  اوالد  مسعود  اوالد  دوال 

4222  القن طرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم -.

626I

afaqconseil

EX(STA.TP(STA(FORT.BTP

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  EX STA.TP( STA FORT.BTP( 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8 حي 

بن تاشفين ازلي - 42222  مراكش  

مغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.7979 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«    .222.222»

  .522.222« إلى  دلهم«   522.222»

دلهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أو 

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 76 2 .

627I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 228ر)  

WAY CONSEIL

L.D GASTRONOMY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

L.D GASTRONOMY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 
لقم 22 )ا( ي ين  شقة لقم 6 لكن 

شالع طالق ابن زياد و ابن عائشة 

إقامة إكسل س ول ع الة لقم8   

مراكش  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22297

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 L.D  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GASTRONOMY

منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العروض و املهرجافات الفن ة.

املكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لكن   6 لقم  شقة  ي ين   )ا(   22 لقم 

عائشة  ابن  و  زياد  ابن  طالق  شالع 

لقم8    ع الة  س ول  إكسل  إقامة 

مراكش  - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 NICOLAS PATRICK الس د  

بق  ة  حصة   G.D’HAESE :  522

22  دلهم للحصة .

 JULIE CHRISTIANE الس دة 

F.MICHEL :  522 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 NICOLAS PATRICK الس د 
 BRUXELLES )عنوافه)ا G.D’HAESE

. 225 BRUXELLES BELGIQUE
 JULIE CHRISTIANE الس دة 
عنوافه)ا(   F.MICHEL
 ANDERLECHT  272

.ANDERLECHT BELGIQUE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 NICOLAS PATRICK الس د 
 BRUXELLES )عنوافه)ا G.D’HAESE

 225 BRUXELLES BELGIQUE
 JULIE CHRISTIANE الس دة 
عنوافه)ا(   F.MICHEL
 ANDERLECHT  272

ANDERLECHT BELGIQUE
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم   292 .
628I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

Jkey IMMO SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,
 bureau n°4ر centrak park
 Mohammedia ، 28810،
Mohammedia maroc

Jkey IMMO SARLAU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
سنت2ال بالك ، ع الة A ، الطابق 

السادس لقم ر4 املح دية - 28222 
املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2922

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Jkey  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO SARLAU

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من

الشركة في املغرب وفي الخالج ،

باألصالة عن ففسها أو ف ابة عن

أطراف ثالثة: - نشاط الت2ويج

العقالي واناء وا ع ج  ع املباني

أو  السكن ة  لالستخدامات 

التجالية

أو الصناع ة أو املهن ة ؛ - نشاط

الت2ويج العقالي - ب ع وشراء

املباني والشقق والف الت

واأللا�سي املكشوفة و / أو املبن ة

؛ - تأجي2 ، وإدالة ، وشراء ، وا ع ،

وتأجي2 األلا�سي واملباني ، وتطوير 

األلا�سي واملعدات ، وتقس م

األلا�سي - تطوير الطرق الريف ة

وأع ال الحفر وتطوير األلا�سي

والعقالات وتطوير األلا�سي ؛ -

تث ين   ، العقالية  املعامالت 

العقالات

واأللا�سي ، إدالة األصول وإدالتها
، تأه ل املباني وترم  ها ، الديكول

 ، الصحي  الصرف   ، الدا لي 

ص افة

املباني - إفجاز األشغال العامة

والصناع ة وج  ع ه ئات الدولة

والهندسة املدف ة ؛ - توفي2 ال د

العاملة ؛ - تسويق وتأجي2 واستي2اد

وتصدير معدات ومواد البناء ؛..

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،  A ع الة   ، بالك  سنت2ال 

السادس لقم ر4 املح دية - 28222 

املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ال   ق   جواد  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ال   ق   جواد  الس د 
الهناء  2   تجزئة  قزح  قوس  زفقة   7

25222  ريبكة   ريبكة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ال   ق   مح د  الس د 
 5 طابق  ب  ع الة  املومن  عبد  شالع 
شقة 24 املح دية 28222 املح دية 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 29ر2.

629I

LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
تع ين لئيس مجلس اإلدالة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LEAP INNOVATION »شركة  
املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي:  6 شالع 
لال ياقوت فاص ة مصطفى املعاني 
الطابق الثاني لقم 62  - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
»تع ين لئيس مجلس اإلدالة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.46492 

اإلدالي   العام  الج ع  إطال  في 
تقرل  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 
تع ين الس د  حريج أيوارئيسا ملجلس 
LEAP INNOVATION شركة  إدالة 

بتاليخ:  2 أكتوار  222.
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له  املخولة  الصالح ات  وتت ثل 

ف  ا يلي: لئيس مجلس اإلدالة واملدير 

العام للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798664.

2Iر6

LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين أعضاء مجلس اإلدالة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

LEAP INNOVATION »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي:  6 شالع 

لال ياقوت فاص ة مصطفى املعاني 

الطابق الثاني لقم 62  - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.

»تع ين أعضاء مجلس اإلدالة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.46492 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في  2 أكتوار  222

تقرل تع ين أعضاء مجلس اإلدالة 

 الل السنوات املال ة التال ة: 

222  -

األشخاص الطب ع ون: 

بصفته)ا(  أيوب حريج   الس د)ة( 

والكائن  اإلدالة  مجلس  لئيس 

عنوافه)ا( ب: - - - -

زيزي  الرح م  عبد  الس د)ة( 

بصفته)ا( - والكائن عنوافه)ا( ب: 

البلغ تي   إي ان  الس د)ة( 

بصفته)ا( - والكائن عنوافه)ا( ب: 

الس د)ة( فاصر التازي بصفته)ا( 

- والكائن عنوافه)ا( ب: 

األشخاص املعنويون: 

ذات  »شركة   TRAMEXTIL

 - بصفتها  املحدودة«  املسؤول ة 

 -  -  -  ،- والكائن مقرها االجت اعي ب: 

تحت  التجالي  بالسجل  واملسجلة 

لقم: ر55ر2 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798665.

I ر6

ASMAA MEDIA GROUP

INGPREV SOLUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شالع صه ب الرومي بلوك 9ر الرقم 

22 ال24فو�سي الب ضاء، 22222، 

الب ضاء املغرب

INGPREV SOLUTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

بولكون زفقة الركراكة اقامة 

الكولفيش شقة   ع الة 2 - 22222 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.428 49

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222  ر   في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ    INGPREV SOLUTION

لأس الها 22.222,22  دلهم وعنوان 

زفقة  بولكون  حي  اإلجت اعي  مقرها 

شقة  الكولفيش  اقامة  الركراكة 

الدالالب ضاء   22222  -  2 ع الة    

املغرب فت جة ل : فقص لاس املال.

حي  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

اقامة  الركراكة  زفقة  بولكون 

 22222 - 2 الكولفيش شقة   ع الة 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( موالي ح  د  بوشفر و 

عنوافه)ا( تجزئة الحسن ة   زفقة 54 

لقم 45 الولفة 22222 الدالالب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797278.

2Iر6

مكتب محاسبة

NENACOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

مكتب محاسبة

ع الة  4 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرش دية ، 52224، 

الرش دية املغرب

NENACOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي قصر 

القصيبة لقدي ة مدغرة ص.ب 

577 بوتل ين الرش دية - 52222 

الرش دية املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر2ر .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي2  تم  فوف24  222   28 في  املؤلخ 

نشاط الشركة من »ألشغال املختلفة

النقل لحساب الغي2

التنض ف«  في  متخصص  مقاول 

إلى »ألشغال املختلفة

الوساطة

مقاول متخصص في التنض ف«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 2 5.

Iرر6

وود فول يو

وود)نول)يو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

وود فول يو

الج اعة القروية غدير الدفلة 

مقابل محطة افريق ا؛ج اعة 

فحص افجرة ، 92222، طنجة 

املغرب

وود فول يو شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الج اعة 

القروية غدير الدفلة مقابل محطة 

افريق ا؛اقل م فحص افجرة  - 

94226 طنجة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

. 24979

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في    أكتوار  222 تقرل حل 

مسؤول ة  ذات  شركة  يو  فول  وود 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

الج اعة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

محطة  مقابل  الدفلة  غدير  القروية 

افريق ا؛اقل م فحص افجرة  - 94226 

ودية،  لتصف ة  فت جة  املغرب  طنجة 

غ اب اي نشاط تجالي للشركة.

و عين:

و  الحدادي  فاط ة   الس د)ة(  

شهاب  زفقة  لعزيفات  حي  عنوافه)ا( 

طنجة   92222 التفا�سي   الدين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ    أكتوار  222 وفي الج اعة 

محطة  مقابل  الدفلة  غدير  القروية 

 - افجرة   فحص  افريق ا؛اقل م 

94226 طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9575.

4Iر6
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universal gestion

PRIVILEGE BATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عط ة الطابق الثاني  لقم 

7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

PRIVILEGE BATI  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة إبن 

عط ة الطابق الثاني لقم 7 كليز - 

42222  مراكش     املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9799

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PRIVILEGE BATI

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي .

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

7 كليز  الثاني لقم  الطابق  إبن عط ة 

- 42222  مراكش     املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د برادة مح د  :  4رر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د بناني هشام  :  ررر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

ررر    : الهادي  عبد  بناني  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   مح د   برادة  الس د 
تجزئة صوف ا لقم  2 الولدة  42222  

مراكش     املغرب .
الس د بناني هشام  عنوافه)ا(  ر 
بافولم ك  شالع  زينب  تجزئة  مكرل 
 22222 الب ضاء  الدال  الشق  عين 

الدال الب ضاء   املغرب .
الهادي  عبد  بناني  الس د 
لقم   7 زفقة  زينب   تجزئة  عنوافه)ا(  
22 كال فولف ا 22222 الدال الب ضاء   

املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   مح د   برادة  الس د 
تجزئة صوف ا لقم  2 الولدة  42222  

مراكش     املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28865 .
5Iر6

AMOURI CONSULTING

 WIDAMINE AESTHETIC
CENTER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 WIDAMINE AESTHETIC

CENTER شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكاتب 
النول ، مكتب لقم 8  بالزاوية. شالع 

السالوي زفقة حسين الخضال - 
2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 ر 72

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 WIDAMINE AESTHETIC  :

.CENTER

غرض الشركة بإيجاز : كراء وشراء 

 ، بالليزل  التج  ل  ومعدات  أدوات 

وإستع ال  وتصدير  استي2اد  ب ع، 

مواد ومنتوجات التج  ل .

مكاتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

النول ، مكتب لقم 8  بالزاوية. شالع 

 - الخضال  حسين  زفقة  السالوي 

2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 52   : كنون  أمين  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة وداد السالوي :  52 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
كنون  أمين  مح د  الس د 
 7 لقم  نسرين شقة  إقامة  عنوافه)ا( 

2222ر  إموزال  طريق  اللبال  تجزئة 

فاس املغرب.

عنوافه)ا(  السالوي  وداد  الس دة 

إقامة نسرين شقة لقم 7 تجزئة اللبال 

طريق إموزال 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
كنون  أمين  مح د  الس د 
 7 لقم  نسرين شقة  إقامة  عنوافه)ا( 

2222ر  إموزال  طريق  اللبال  تجزئة 

فاس املغرب

عنوافه)ا(  السالوي  وداد  الس دة 

إقامة نسرين شقة لقم 7 تجزئة اللبال 

طريق إموزال 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم -.

6Iر6

FOUZMEDIA

 COUVAL KRINDOZ SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 COUVAL KRINDOZ SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
ر إقامة ياس ين 25 شالع يعقوب 
املنصول - 4222  القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر 629

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.COUVAL KRINDOZ SARL AU

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السلع.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع   25 ياس ين  إقامة  ر  لقم 
القن طرة    4222  - املنصول  يعقوب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  منصول  جل ل  الس د 
  4222 املكرن  حسين  اوالد  دوال 

القن طرة املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  منصول  جل ل  الس د 
  4222 املكرن  حسين  اوالد  دوال 

القن طرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالقن طرة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم -.

7Iر6

COSMARK

  (COSMARK (CORK
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

COSMARK
 HAY EL ANDALOUS ,  RUE EL
 ،ANDOUNIS NR 46 ، 61000

وجدة املغرب
  COSMARK (CORK(  SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

األفدلس،  زفقة األفدوفيس الرقم 46 
- 62252 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
79 8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
. COSMARK (CORK(  SARL AU

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتجات التج  ل الطب ع ة 

و  التعبئة  منتجات  تسويق 
التغل ف.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األفدلس،  زفقة األفدوفيس الرقم 46 

- 62252 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د زاوي املهدي  :  222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د زاوي املهدي  عنوافه)ا( حي 
األفدلس،  زفقة األفدوفيس الرقم 46 

62252 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د زاوي املهدي  عنوافه)ا( حي 
األفدلس،  زفقة األفدوفيس الرقم 46 

62252 وجدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24   28 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 77رر.
8Iر6

WAY CONSEIL

MOUNTAIN  WHEELS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MOUNTAIN  WHEELS شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج  دوال 

ايت  الد بلدية اللة تكركوست 
ع الة الحوز مراكش  - 42222  

مراكش املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 22887

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ    MOUNTAIN  WHEELS
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

ايت  دوال  كراج   اإلجت اعي  مقرها 
ع الة  تكركوست  اللة  بلدية   الد 
مراكش    42222  - مراكش   الحوز 
نشاط  افتهاء   : ل  فت جة  املغرب 

الشركة.
كراج   ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
دوال ايت  الد بلدية اللة تكركوست 
  42222  - مراكش   الحوز  ع الة 

مراكش املغرب. 
و عين:

  OLIVIER PIERRE الس د)ة( 
 6CHEMIN عنوافه)ا(   و   GUINOT
  DU LAVOIR 69652 QUINCIEUX
 69652 QUINCIEUX FRANCE

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 98 29 .

9Iر6

CARGO FISH

SMA COCHE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

SMA COCHE
حي النهضة  2 شالع ابوعب دة 
الجراح لقم 2249 ، 222ر7، 

الدا لة املغرب
SMA COCHE   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 

 2 شالع ابو عب دة الجراح لقم 
2249 - 222ر7 الدا لة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 5987
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
26 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
زغودي  مني2  و  ساخي   املصطفى 

ك سي2 آ ر.

تبعا لقبول استقالة املسي2.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 
فوف24  222 تحت لقم  749/222 .
642I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

RANIA AL AHRACH CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
RANIA AL AHRACH CAR شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

يوسف ابن تاشفين، إقامة الشاوية  
- 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر8 8 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ    RANIA AL AHRACH CAR
وعنوان  دلهم   2.522.222 لأس الها 
ابن  يوسف  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
 92222  - الشاوية   إقامة  تاشفين، 
طنجة املغرب فت جة ل : عدم تحق ق 
من  أنشئت  الذي  للهدف  الشركة 

أجله.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الشاوية   إقامة  تاشفين،  ابن  يوسف 

- 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  األحرش  عصام   الس د)ة( 
عنوافه)ا( شالع يوسف ابن تاشفين، 
إقامة الشاوية لقم 2ر 92222 طنجة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9562.

64 I

CABINET BEN MOKHTAR

LA GRANDE MONTAGNE
إعالن متعدد القرالات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 LA GRANDE MONTAGNE

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ف و سنت2 

5 زفقة م لتون إقامة بالل الطابق 2 

املكتب لقم 4  5 -  - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر 6 2 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

للشركة  الرئي�سي  النشاط  توس ع 

الندوات  تنظ م  التالي:  النحو  على 

والبطوالت.  والعروض  واملؤت رات 

أفواع  لج  ع  عام  بشكل  التنظ م 

األحداث 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

زفقة   9 إلى:  الرئي�سي  املقر  تحويل 

إفران جامع املقرع القاعة في الطابق 

األول طنجة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

من  ر  املادة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا 

القافون األسا�سي 

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من   4 املادة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا 

القافون األسا�سي .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 94ر247.

642I

LA COMPTACTIVE SARL AU

MERIWIK GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
ع الة لقم 52 مكتب 8ـــB الطابق 
الثالت شالع موالي لش د كليز 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
MERIWIK GROUP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس ع الة جكال الطابق 
الخامس الشقة لقم رر جليز  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22249
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MERIWIK GROUP
-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي
-املساه ة في الشركات ذات ففس 

النشاط
-توطين الشركات.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  ع الة جكال  الخامس  مح د 
 - جليز   رر  لقم  الشقة  الخامس 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 SOHIER GREGORY الس د 
JEAN  :  252 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .
 PRIVATE LLOYD الشركة 
PATRIMONIA :  752 حصة بق  ة 

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 SOHIER GREGORY الس د 
شالع  عنوافه)ا(   JEAN PASCAL
2ر2   كامبيي  5/4   اغنيست 

بروكس ل بلج كا.
 PRIVATE LLOYD الشركة 
شالع  عنوافه)ا(    PATRIMONIA
   252   6 ب.ت  92ر  لويس 

بروكس ل بلج كا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 SOHIER GREGORY الس د 
شالع  عنوافه)ا(   JEAN PASCAL
2ر2   كامبيي  5/4   اغنيست 

بروكس ل بلج كا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر 29 .

Iر64

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

PAYENA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
PAYENA  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الرصاني  2 جي2الي كراج  2  - 

92222 طنجة املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 22655

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تع ين  تم  يوف و  222   22 في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( مح د 

الهرمازي ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 68ر6.

644I

FIDUTRACO CONSULTING

 BENADADA(EXPERTISE(EN

BATIMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 BENADADA EXPERTISE EN

BATIMENT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة 

الصنوار الشقة 2  الطابق الرابع - 

2ر 22 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

85ر4 4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  شتن24  222   24 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 BENADADA الوح د  الشريك  ذات 

مبلغ    EXPERTISE EN BATIMENT

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

الصنوار  زفقة   2 اإلجت اعي  مقرها 

2ر 22   - الرابع  الطابق    2 الشقة 

الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : غدم 

مردودية نشاطها.

و حدد مقر التصف ة ب حي االمل 
84  - - الدالالب ضاء  48 لقم  2 زفقة 

املغرب. 
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و عين:

و  عدادة  بن  سع د   الس د)ة( 
لقم   48 زفقة   2 االمل  حي  عنوافه)ا( 

ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء   -   84

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798926.

645I

أح د الفراوي

 SOCIETE MADARIS KIMAM
AL ATLAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

أح د الفراوي

رر دلب امل ت2 ص ب 45ر صفرو ، 

222 ر، صفرو املغرب

 SOCIETE MADARIS KIMAM

AL ATLAS  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

هنغاليا  بلوك 8 حي الرشاد  - 

222 ر صفرو املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222   26 في  املؤلخ 

املصادقة على :

مح د  اشرف  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  7ر  املطهري 

)ة(   الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
شتن24   27 بتاليخ  بوصف حة  لش د 

.222 

مح د  اشرف  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  ر   املطهري 

)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 

 27 بتاليخ  مخوخي   بوك لي  حسن 

شتن24  222.

مح د  اشرف  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  ر   املطهري 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
شتن24   27 بتاليخ  مح د  اتوف 

.222 
مح د  اشرف  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة    2 املطهري 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
سكو قرط ط بتاليخ 27 شتن24  222.
كرين  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
 75 أصل  من  اجت اع ة  حصة  8ر 
لش د  )ة(   الس د  لفائدة   حصة 
بوصف حة بتاليخ 27 شتن24  222.

كرين  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  7ر 
سكو  )ة(  الس د  لفائدة   حصة   75

قرط ط بتاليخ 27 شتن24  222.
الصغي2   )ة( مح د  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   25 قدمون 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
سكو قرط ط بتاليخ 27 شتن24  222.
الصغي2   )ة( مح د  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   25 قدمون 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
 27 بتاليخ  مخوخي   بوك لي  حسن 

شتن24  222.
الصغي2  )ة( مح د  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   25 قدمون 
)ة(  الس د  لفائدة   حصة   75 أصل 
شتن24   27 بتاليخ  مح د  اتوف 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   28 بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  722/2.
646I

SAGEST

AL MAWSOUA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK  er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
AL MAWSOUA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك ب 
لقم 2ر حي الهندية عوينات الحجاج 

- 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 45

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAWSOUA

غرض الشركة بإيجاز : دال النشر .

: بلوك ب  عنوان املقر االجت اعي 
لقم 2ر حي الهندية عوينات الحجاج 

- 2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : جواد  اعب د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جواد  اعب د  الس د 

بلوك ب لقم 2ر حي الهندية عوينات 

الحجاج 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  جواد  اعب د  الس د 

بلوك ب لقم 2ر حي الهندية عوينات 

الحجاج 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 7ر49.

647I

NJ BUSINESS

 STE AL MAJD
INTERANIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA رEME
 ETAGE BUREAU  9 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE AL MAJD INTERANIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
تحالي قطعة الض ة 27 تجزئة 

عرفات طريق عين الشقف فاس - 
2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72 87

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE AL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.MAJD INTERANIONAL
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  العامة  الغدائ ة  املواد  و  است2اد  و 

اشغال املختلفة و البناء.
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة   27 الض ة  قطعة  تحالي 
 - فاس  الشقف  عين  طريق  عرفات 

2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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شنتوفي  علمي  مح د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

شنتوفي  علمي  مح د  الس د 

الحي  الرا ع  شالع   66 عنوافه)ا( 

2222ر  الحسني طريق عين الشقف 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

شنتوفي  علمي  مح د  الس د 

الحي  الرا ع  شالع   66 عنوافه)ا( 

2222ر  الحسني طريق عين الشقف 

فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4994.

648I

FIDUCIAIRE ILIADA

AL AMAL YAHI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES  2

، 50000، MEKNES MAROC

AL AMAL YAHI  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 

قرطبة جناح   ع الة  2 مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2652   .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222   26 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ     AL AMAL YAHI

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

جناح    قرطبة  تجزئة  اإلجت اعي  

52222 مكناس   - ع الة  2 مكناس 

املغرب فت جة ل : ازمة اقتصادية.

تجزئة  ب   التصف ة  مقر  حدد  و 
مكناس   ع الة  2  جناح    قرطبة 

املغرب 52222 مكناس املغرب. 
و عين:

الس د)ة(  عبد العزيز    ح داني 
العت اف ة  تجزئة  ر22  عنوافه)ا(  و 
املغرب  مكناس   52222  2 الشطر 

ك صفي )ة( للشركة.
و  يدان  حسن     الس د)ة(  
جناح    قرطبة  تجزئة  عنوافه)ا(  
املغرب  مكناس   52222 ع الة  2  

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 55ر.

649I

مكتب املحاسبة

فونوم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش ع الة أجعون  لقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 
52 92، القصر الكبي2 املغرب
فوفوم شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي2ة 
الخضراء مج وعة أ شالع 2 لقم 

7  القصر الكبي2  - 52 92 القصر 
الكبي2  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 7 ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : فوفوم.
األع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة - االستي2اد والتصدير 
أع ال البناء.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع  أ  مج وعة  الخضراء  املسي2ة 
 92 52  - الكبي2   القصر    7 لقم   2

القصر الكبي2  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : مح د  الحاتمي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : ع اد  الولياغلي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522  : مح د  الحاتمي  الس د   

بق  ة 22  دلهم.
 522  : ع اد  الولياغلي  الس د 

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  الحاتمي  الس د 
حي السالم مج وعة ز شالع 9  لقم 
القصر   92 52 الكبي2   القصر   2 

الكبي2  املغرب.
عنوافه)ا(  ع اد  الولياغلي  الس د 
حي السالم مج وعة ن شالع 7ر لقم 
القصر   92 52 الكبي2   القصر   22

الكبي2  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  الحاتمي  الس د 
حي السالم مج وعة ز شالع 9  لقم 
القصر   92 52 الكبي2   القصر   2 

الكبي2 املغرب
عنوافه)ا(  ع اد  الولياغلي  الس د 
حي السالم مج وعة ن شالع 7ر لقم 
القصر   92 52 الكبي2   القصر   22

الكبي2  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 29 

فوف24  222 تحت لقم 7ر7.

652I

FIDUTRACO CONSULTING

COSMO MARK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

COSMO MARK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 

الزلقطوني الطابق 2 الشقة 6  - 

ر222 الذالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر45845.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

24 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

  COSMO MARK الوح د  الشريك 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

شالع   46 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 -   6 الشقة   2 الطابق  الزلقطوني 

ر222 الذالالب ضاء املغرب فت جة ل 

: عدم مردودية نشاطها.

امافة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 -  - ال24فو�سي    6 ع الة ب س   لقم 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

و  لعل لي  هللا   عبد  الس د)ة( 

لقم  س    ب  ع الة  امافة  عنوافه)ا( 

املغرب  الدالالب ضاء   - ال24فو�سي    6

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 792287.

65 I
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LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
إعالن متعدد القرالات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

LEAP INNOVATION »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي:  6 شالع 

لال ياقوت فاص ة مصطفى املعاني 

الطابق الثاني لقم 62  - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.46492 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

مال  لأس  لفع   - لقم    قرال 

لفع  مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

 75.222 ب بلغ  الشركة  مال  لأس 

دلهم  22.222ر  من   ل نتقل  دلهم 

75.222ر دلهم عن طريق إنشاء  إلى 

بق  ة  جديدة  اجت اع ة  سهم   752

لة  زا إ 22  دلهم للسهم مع 

لصالح  التفض لي  االشت2اك  حق 

.» TRAMEXTIL »شركة

مجلس  تفويض   -  2 لقم  قرال 

ينص  الذي  بصالح ات:  اإلدالة 

اإلدالة  مجلس  تفويض  مايلي:  على 

النهائي  اإلك ال  تدوين  بصالح ة 

للزيادة املذكولة في لأس املال وتعديل 

 لذلك.
ً
النظام األسا�سي للشركة وفقا

مجلس  اجت اع   - ر  لقم  قرال 

الذي  أكتوار  222:  في  2  اإلدالة 

عل ا  اإلحاطة  مايلي:  على  ينص 

لأس  في  املذكولة  الزيادة  من  باالفتهاء 

املال.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 
 
ً
تعديل النظام األسا�سي للشركة وفقا

لذلك
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798854.
652I

chrono services

BN  TRANSIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

chrono services
45 زفقة عقبة بن فافع برش د، 

22 26، برش د املغرب
BN  TRANSIT  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم ر  
شالع مح د الخامس الطابق ر يسال 
تجزئة اليسر  برش د  برش د 22 26  

برش د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 52 7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222    9
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
  BN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TRANSIT
غرض الشركة بإيجاز : استي2اد و 

تصدير.
عنوان املقر االجت اعي : الرقم ر  
شالع مح د الخامس الطابق ر يسال 
تجزئة اليسر  برش د  برش د 22 26  

برش د املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الس د فضول  بوشع ب 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فضول  بوشع ب عنوافه)ا( 

سع د  ابو  زفقة   4 الطابق  الرقم    

ر2225  بولكون   27 الشقة  السو�سي 

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د فضول  بوشع ب عنوافه)ا( 

سع د  ابو  زفقة   4 الطابق  الرقم    

ر2225  بولكون   27 الشقة  السو�سي 

الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي   27 بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر66.

Iر65

SOCOJUFI SARL

SOCCLOUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB  2

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

SOCCLOUD شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 

بولكون - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

79879ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 

املصادقة على :

بنشوط  )ة( سع د  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة    22

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

أكتوار   26 بتاليخ  علي  ع د  س ي2ة 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم   7988.

654I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SMARA ASHGHAL

SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 لقم 27 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،

 STE SMARA ASHGHAL SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

 BD وعنوان مقرها اإلجت اعي

 HASSAN II BLOC I N°  ر ES

SEMARA - 72222 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2469

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMARA ASHGHAL SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
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 BD  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 HASSAN II BLOC I N°  ر ES
SEMARA - 72222 الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د السالك املوساوي :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املوساوي  السالك  الس د 
  86 لقم  العودة  حي  عنوافه)ا( 

الس الة 72222 الس الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
املوساوي  السالك  الس د 
  86 لقم  العودة  حي  عنوافه)ا( 

الس الة 72222 الس الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
25 فوف24  االبتدائ ة بالس الة  بتاليخ 

 222 تحت لقم  9/222 2.
655I

STE TABATE BTP

STE TABATE BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

STE TABATE BTP
 BOUSTANE   IMM A APPT
 16 AMERCHICH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE TABATE BTP  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عالل الفا�سي إقامة جوهرة الطابق 
الثاني الشقة لقم 8   - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر7829.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  غشت  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

طناني  حسنى   )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

غشت   25 بتاليخ  اتجكال  مصطفى  

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 72 29 .

656I

NAC CONSEIL

STE KADDOURI BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

NAC CONSEIL

 IMM  ر RUE TANGER BUREAU

 N°  5 ETAGE ر BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

  STE KADDOURI BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل في 

الطابق السفلي قطعة 277 اقامة 

هبة  املرينين  فاس  - 2222ر فاس 

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.44 2 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

28 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

قدولي  اح د ك سي2 وح د

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4965.

657I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوح د

 BOULANGERIE PATISSERIE

DU LAC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوح د

22 شالع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شالع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 222ر2، بني مالل املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE DU

LAC شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

افاس اقامة اال وين  حي الهدى 

الطابق السفلي بني مالل - 222ر2 

بني مالل املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 77.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222    7 في  املؤلخ 

 BOULANGERIE PATISSERIE DU

LAC شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

تجزئة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الهدى  اال وين  حي  اقامة  افاس 

222ر2   - مالل  بني  السفلي  الطابق 

بني مالل املغرب فت جة الزمة مال ة.

و عين:

و  اكزول  اح د   الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي االطلس املنزه ف ال لقم 

222ر2 بني مالل املغرب  9 بني مالل 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  شتن24  222    7 بتاليخ 

الهدى  اال وين  حي  اقامة  افاس 

222ر2   - مالل  بني  السفلي  الطابق 

بني مالل املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 45  .

658I

STE TABATE BTP

STE TABATE BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

STE TABATE BTP

 BOUSTANE   IMM A APPT

 16 AMERCHICH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE TABATE BTP   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عالل الفا�سي إقامة جوهرة الطابق 

الثاني الشقة لقم 8   - 42222 

مراكش املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7829.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تع ين  تم  25 غشت  222  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

اتجكال مصطفى  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 72 29 .

659I

BRIGHTIN CONSULTING

BMH GLOBAL BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BRIGHTIN CONSULTING

99 ب ي2 بالفت الطابق 25 لقم 2  ، 

22222، الدال الب ضاء املغرب

 BMH GLOBAL BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تقاطع 

شالع لال ياقوت و زفقة العرعال 9 

إقامة غاليس الطابق 4شقة لقم  7  

- 22222 الدالالب ضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52  8 

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BMH  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.GLOBAL BUSINESS

شراء،   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تغ ي2،  صناعة،  تصدير،  استي2اد، 

املنتجات  ج  ع  توزيع  تسويق،  ب ع، 

املتعلقة بأشغال الته ئة  و البناء

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 

بالنجالة  املتعلقة  املنتجات  ج  ع 

أملن وم  والخالج ة،  الدا ل ة 

والخشب

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 

بتغط ة  املتعلقة  املنتجات  ج  ع 

الجدلان وتجديدها وتص   ها

تصدير،  استي2اد،  شراء،    -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 

بتغط ة   املتعلقة  املنتجات  ج  ع 

األلض ات الصلبة واملرفة

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 
بالعزل  املتعلقة   املنتجات  ج  ع 

الحرالي والصوتي

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 

بالكهرااء  املتعلقة  املنتجات  ج  ع 

العامة والسباكة 

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

توزيع  تسويق،  ب ع،  تغ ي2،  صناعة، 

بالدهان  املتعلقة   املنتجات  ج  ع 

والتجص ص والبالط.

تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

ارالت  ج  ع   وتوزيع   تسويق  ب ع، 

املستخدمة في مجال البناء العقالي

ب ع،  تصدير،  استي2اد،  شراء،   -

املنتجات  ج  ع  وتوزيع   تسويق 

اإللكت2وف ة واملعلومات ة واالتصاالت 

والدولي  املحلي  الطرقي  النقل   -

لج  ع أفواع املنتجات

أع ال  الته ئة،  بأشغال  الق ام   -

الدا لي  الديكول  أع ال  البناء،  

وأع ال التشط ب.  

تقاطع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 9 العرعال  زفقة  و  ياقوت  لال  شالع 

إقامة غاليس الطابق 4شقة لقم  7  

- 22222 الدالالب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 252   : هدلوش  عصام  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   522   : معنا  مين  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : بوتزولت  سف ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هدلوش  عصام  الس د 

عين  2ر5  لقم  2ر  زفقة  الع رية  حي 

الشق الب ضاء 22452 الدالالب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  معنا  مين  الس د 

زفقة  الريان  حي  الحضري  القطب 

جبل تاص  ت ڤ ال لقم 294 النواصر 

الدالالب ضاء   27 82 الب ضاء 

املغرب.

الس د سف ان بوتزولت عنوافه)ا( 

الدالالب ضاء  س ي2  تجزئة  لساسفة 

2ر222  الب ضاء  الرقم  4  

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  هدلوش  عصام  الس د 

عين  2ر5  لقم  2ر  زفقة  الع رية  حي 

الشق الب ضاء 22452 الدالالب ضاء 

املغرب

عنوافه)ا(  معنا  امين  الس د 

زفقة  الريان  حي  الحضري  القطب 

جبل تاص  ت ڤ ال لقم 294 النواصر 

الدالالب ضاء   27 82 الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

662I

FIDUROC SARL AU

ASSAKA ENTREPRISE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUROC SARL AU

لقم 4 الطابق االول ع الة D املركب 

التجالي كالفول ، 45222، ولزازات 

املغرب

 ASSAKA ENTREPRISE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75  حي 

املسي2ة - 45222 ولزازات املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

 2ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  2 يول وز  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ولزازات   45222  - املسي2ة  حي    75»

املركب   E ع الة   4 »لقم  إلى  املغرب« 

ولزازات    45222  - كالفول  التجالي 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2 فوف24  بتاليخ  االبتدائ ة بولزازات  

 222 تحت لقم ر99.

66 I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOJERATRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°5ر AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III رEME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

SOJERATRAV شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 524 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف  

- 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 8 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOJERATRAV

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاولة  املختلفة،  االشغال  في 

بائع  و  الغي2  لحساب  البضائع  لنقل 

مستولد.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 524 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف  - 

2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 822.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : يوسف  جراضة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوسف  الس د جراضة 
8 6 تجزئة القرويين طريق عين  لقم 

الشقف  2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  يوسف  الس د جراضة 
8 6 تجزئة القرويين طريق عين  لقم 

الشقف 2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4977/222.
662I

موف ت د

GROUPE AYAL ASSURANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موف ت د
شالع الجوالن حي الفافوس لقم 2  
الطابق االل�سي مكتب لقم 2 تطوان 

، 222ر9، تطوان املغرب
 GROUPE AYAL ASSURANCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
ح امة لقم 9  حي االغراس الطابق 
التاني الشقة لقم 5 مرت ل - 52 ر9 

مرت ل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2497ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE AYAL ASSURANCE

وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التأمين.

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  االغراس  9  حي  لقم  ح امة 
52 ر9  5 مرت ل -  التاني الشقة لقم 

مرت ل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : بزمي2   سوم ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بزمي2  سوم ة  الس دة 
حي  الج  ل  املنظر  تجزئة    7 ف ال 
الرااط    2222 الرااط   4 النهضة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بزمي2  سوم ة  الس دة 
حي  الج  ل  املنظر  تجزئة    7 ف ال 
الرااط    2222 الرااط   4 النهضة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4842.
Iر66

ELJAMHARI CONSULTING

 بات  و 
َ
ِإ أ

«I.A BÂTIMENTS»  
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

 «I.A BÂTIMENTS«   بات  و 
َ
ِإ أ

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 67، 
زفقة عزيز بالل، الطابق 2، لقم ر، 
املعاليف، الدال الب ضاء. - 2رر22 

الدال الب ضاء. امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 55 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 
َ
أ ِإ   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«I.A BÂTIMENTS«   بات  و
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال أو إنشاءات مختلفة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 67، 
ر،  لقم   ،2 الطابق  بالل،  عزيز  زفقة 

2رر22   - الب ضاء.  الدال  املعاليف، 

الدال الب ضاء. امل لكة املغرا ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اس اع ل العالمي :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العالمي  اس اع ل  الس د 
طريق  ول لي  زفقة   ،2 ف ال  عنوافه)ا( 

امل لكة  فاس  2252ر  فاس  اي وزال 

املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  العلمي  ادليس  الس د 

طريق   ،4 شقة  الكوثر  إقامة   ، 2

امل لكة  فاس  2252ر  فاس  اي وزال 

املغرا ة

العالمي  اس اع ل  الس د 
طريق  ول لي  زفقة   ،2 ف ال  عنوافه)ا( 

امل لكة  فاس  2252ر  فاس  اي وزال 

املغرا ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799252.

664I

Fiduciaire jazouli mohammed

VIA DESCANSO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب

VIA DESCANSO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ق ادة لأس 

تبودة  صفرو 222 ر صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

489ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 VIA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DESCANSO

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين  

ب حطة  دمة  االحتفاظ 

الس الات

تنظ ف الس الة

مقهى.

ق ادة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
صفرو  222 ر  صفرو  تبودة   لأس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة  42ر    : بنعلي  انس  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
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2رر    : بنعلي  الواحد  الس د عبد 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة  2رر    : بنعلي  مراد  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنعلي  انس  الس د 
 6 لقم  الشقة    5 لقم  سعد  اقامة 
2222ر  فاس  لشسد  موالي  شالع 

فاس املغرب.
بنعلي  الواحد  عبد  الس د 
عنوافه)ا( اقامة سعد لقم 5  الشقة 
فاس  لشسد  موالي  شالع     2 لقم 

2222ر فاس املغرب.
الس د مراد بنعلي عنوافه)ا( اقامة 
شالع   6 لقم  الشقة    5 لقم  سعد 
فاس  2222ر  فاس  لشسد  موالي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بنعلي  انس  الس د 
 6 لقم  الشقة    5 لقم  سعد  اقامة 
2222ر  فاس  لشسد  موالي  شالع 

فاس املغرب
بنعلي  الواحد  عبد  الس د 
عنوافه)ا( اقامة سعد لقم 5  الشقة 
فاس  لشسد  موالي  شالع  لقم2  

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8ر4.
665I

كوماف د

 SOCIETE AL BOURAK DE
L›ORIENTAL SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

كوماف د
2  شالع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

62222، وجدة املغرب
 SOCIETE AL BOURAK DE

L’ORIENTAL SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحسن الثاني لقم 2  جرادة - 

64552 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر826ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    4

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AL BOURAK DE

.L’ORIENTAL SARL

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  مصحواة  الغي2  البضائع 

الغي2.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - جرادة    2 لقم  الثاني  الحسن 

64552 جرادة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الزهراء  فاط ة  يابس  الس دة 

دلهم   52.222 بق  ة  حصة   522   :

للحصة .

الس د مرزوكي اح د :  522 حصة 

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاط ة  يابس  الس دة 

عنوافه)ا( حي ادزيري طريق بودير لقم 

7  وجدة 62222 وجدة املغرب.

عنوافه)ا(  أح د  مرزوكي  الس د 

حي املجهز زفقة مصر لقم 29 جرادة 

64552 جرادة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزهراء  فاط ة  يابس  الس دة 

عنوافه)ا( حي ادزيري طريق بودير لقم 

7  وجدة 62222 وجدة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    5 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم ر58ر.
666I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

TAMEYOUSS INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452  ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

TAMEYOUSS INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

بالطابق السفلي كائن بدوال أدلزان 
ج اعة س دي اح د اوحامد ت افال 
اقل م الصويرة - 44222 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
592 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAMEYOUSS INVEST
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي و مفاوض.
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
أدلزان  بدوال  كائن  السفلي  بالطابق 
ت افال  اوحامد  اح د  ج اعة س دي 
الصويرة   44222  - الصويرة  اقل م 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

يوسف  موالي  ت سعوت  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  موالي  ت سعوت  الس د 

الصويرة  الغزوة  دوال  عنوافه)ا( 

44222 الصويرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

يوسف  موالي  ت سعوت  الس د 

الصويرة  الغزوة  دوال  عنوافه)ا( 

44222 الصويرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  بالصويرة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 69ر.

667I

MOGADOR GESTION

TISSAGE ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

  ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

   ESSAOUIRA  ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

TISSAGE ESSAOUIRA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

ر2 الطابق الثاني شالع املسي2ة 

الخضراء  - 44222 الصويرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

59 9
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TISSAGE ESSAOUIRA
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعة  منتجات  بائع  و  تقل دي 

التقل دية.
ر2  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني شالع املسي2ة الخضراء  

- 44222 الصويرة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
2.222ر  الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 -

22ر   : لهدين  الغني  عبد  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد الغني لهدين عنوافه)ا( 
الدا ل    الرح ن  عبد  زفقة   45 لقم 

44222 الصويرة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عبد الغني لهدين عنوافه)ا( 
الدا ل   الرح ن  عبد  زفقة   45 لقم 

44222 الصويرة  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  بالصويرة   االبتدائ ة 
أكتوار  222 تحت لقم  66/222ر.
668I

شركة محاسبة صايم

ABDOUSSI TRANS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شالع الدلفوفي ع الة السعادة 
الطابق الثالث لقم 6 ، 62222، 

وجدة مغرب
ABDOUSSI TRANS SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي غال البالود 
زفقة قن24ة لقم 6ر  - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 7 8ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABDOUSSI TRANS SARL
-فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2
-اإلستي2اد و التصدير.

غال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
البالود زفقة قن24ة لقم 6ر  - 62222 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : عبدو�سي  امل لود  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د عبد الرح ان قاسو :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د امل لود عبدو�سي عنوافه)ا( 
4ر  لقم  القن24ة  زفقة  البالود  حي غال 

62222 وجدة املغرب.
قاسو  الرح ان  عبد  الس د 
8ر  لقم  فراس  أبي  زفقة  عنوافه)ا( 

62222 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د امل لود عبدو�سي عنوافه)ا( 
4ر  لقم  القن24ة  زفقة  البالود  حي غال 

62222 وجدة املغرب

قاسو  الرح ان  عبد  الس د 
8ر  لقم  فراس  أبي  زفقة  عنوافه)ا( 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24   24 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 57رر.

669I

BMA PARTNERS

PHARMACIE ECO CITY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PHARMACIE ECO CITY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

ص24ي بوج عة شقة 6 الطابق   

الدال الب ضاء الدال الب ضاء 22252 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر8 9 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE ECO CITY

lشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع وتسويق األدوية واملستحضرات 

 ،   ، الص دالف ة  وشبه  الص دالف ة 

وأي  ص دلة  استغالل   ، عام  واوجه 

وشبه  الص دالني  املجال  في  نشاط 

الص دالني ؛

براءات  ج  ع  على  الحصول 

التجالية  والعالمات  اال ت2اع 

واكتسابها  بهم  الخاصة  والع ل ات 

واستخدامها

االستحواذ  ومساه ة  فقل    

ج  ع  في  واملساه ة  واالمت از 

الت2ا  ص ف ابة عن الشركة؛

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل 

واملال ة  والعقالية  واملنقولة  التجالية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

باألش اء املحددة أعاله أو التي يحت ل 

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل  أن. 

واملال ة  والعقالية  واملنقولة  التجالية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

باألش اء املحددة أعاله أو التي يحت ل 

أن تعزز تطوير الشركة.

2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الطابق     6 شقة  بوج عة  ص24ي 

الدال الب ضاء الدال الب ضاء 22252 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : منى  الخطال  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  منى  الخطال  الس دة 

املج ع  ب لي2  إقامة  حرودة  عين 

ة   4 شقة   2 طابق  ع الة  ر  السكني 

2ر286 املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  منى  الخطال  الس دة 

املج ع  ب لي2  إقامة  حرودة  عين 

ة   4 شقة   2 طابق  ع الة  ر  السكني 

2ر286 املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ر 7962.

672I
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مغرب تدبي2

 ELECTROMENAGER NEJMA

TANGER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

مغرب تدبي2

شالع مراكش إقامة النجد الطابق   

لقم 4  ، 92222، طنجة املغرب

 ELECTROMENAGER NEJMA

TANGER   شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

لبنان اقامة فزهة لقم 6 - 92222 

طنجة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.776 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  يوف و  222    2 في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

امجريس مح د ك سي2 وح د

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8762.

67 I

RIVAGA

RIVAGA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

RIVAGA

4 زفقة واد زيز شقة 7 الطابق ر 

اكدال الرااط ، 2292 ، الرااط 

املغرب

RIVAGA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 زفقة واد 

زيز شقة 7 الطابق ر اكدال الرااط - 

2292  الرااط اادال الب ضاء.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

6857ر .

اإلستثنائ  العام  الج ع  ب قت�سى 
تقرل  يول وز  222   22 في  ياملؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
  22.222 لأس الها  مبلغ    RIVAGA
 4 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
زفقة واد زيز شقة 7 الطابق ر اكدال 
الرااط - 2292  الرااط اادال الب ضاء 

فت جة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 4 زفقة واد 
زيز شقة 7 الطابق ر اكدال الرااط - 

2292  الرااط اادال الب ضاء. 
و عين:

الس د)ة( ليفا  ج تافو و عنوافه)ا( 
4 92ر    5 لوكيزافو  دي  ف تو  سان 
)ة(  ك صفي  ايطال ا  جي2والمو  سان 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8668  .
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FIDACTIVE

MANEGTRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 2  4& رéme etage
 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

MANEGTRA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 
WEDOM  بلوك 25 شالع تطوان 
لقم رر  مكتب لقم 5 و6 الطابق 
الثالث الحي املح دي اكادير  - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

49455
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANEGTRA

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة واع ال تشط ب املباني .

عند   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تطوان  شالع   25 بلوك    WEDOM

الطابق  و6   5 لقم  مكتب  رر   لقم 

 - اكادير   املح دي  الحي  الثالث 

82222 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة سهام امان :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

522 حصة    : اعبي  الس د هشام 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة سهام امان عنوافه)ا( لقم 

اكادير   82222 املح دي   الحي  2ر9 

املغرب.

الس د هشام اعبي عنوافه)ا( لقم 

اكادير    82222 املح دي   الحي  2ر9 

املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة سهام امان عنوافه)ا( لقم 

اكادير   82222 املح دي   الحي  2ر9 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم  9 27 .

Iر67

le partenaire  fiscal

LA VISTA DEL NORTE
اففصال أوإدماج 

إدماج الشركات
le partenaire  fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 
6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 

املغرب
LA VISTA DEL NORTE

وعنوان مقرها اإلجت اعي  حي 
البوغاز , شالع 24 لقم 7  - 92222 

طنجة املغرب.
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 892 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  يول وز  222   25 في  املؤلخ 

إدماج الشركات: 
شركة تس  تها أو إس ها التجالي 
الكائن  و   LA VISTA DEL NORTE
البوغاز  حي  ب  اإلجت اعي  مقرها 
طنجة   92222   7 لقم   24 شالع   ,

املغرب
شركة تس  تها أو إس ها التجالي 
الكائن  و   EL HICHO PROMO
ش  اء  مكرل،  ب  اإلجت اعي  مقرها 
،شالع موالي يوسف و شالع غريكو، 
9  92222 طنجة  الطابق الثاني لقم 

املغرب
هدا  تم   : الشركات  إدماج  دواعي 

االدماج لدواعي تنظ   ة .
أهدافه : توح د الكفاءات واملوالد 

اإلدالية واملال ة.
امل تلكات  تؤ ذ   : شروطه 
 LA VISTA والحقوق التي تم جلبها من

DEL NORTE  ك ا هي.
  EL HICHO PROMO شركة 
مسؤولة عن تنف ذ املعاهدات املتفق 
عليها, العقود امل24مة والتزامات شركة 
LA VISTA DEL NORTE  حتى تاليخ 

اإلت ام النهائي لالفدماج.
  EL HICHO PROMO شركة 
والحقوق  لل  تلكات  مالكة  ستكون 
انعقاد  تاليخ  من  إحضالها  تم  التي 
ت ت  الدي  االستثنائي  العام  الج ع 
واأثر  االفدماج  على  املوافقة  ف ه 

لجعي من تاليخ   يناير  222.
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 LA VISTA DEL NORTE شركة  

إت ام  تاليخ  حتى  لس ً ا  م نوعة 

الشركة  ب وافقة  إال  االفدماج، 

او  إجراء  بأي  الوفاء  عن  الدامجة، 

ابرام أي عقود متعلقة باألصول التي 

تم املساه ة بها وعن التوق ع على أي 

اتفاق ة أو معاهدة أو أي التزام من أي 

فوع يتعلق بها..

تع ين و تقديم األصول و الخصوم 

أو  الضامة  للشركات  فقلها  املزمع  

الشركات الجديدة : 

فقل  على  العام  الج ع  صادق 

و  الحقوق   ، امل تلكات  ج  ع 

االلتزامات الى الشركة الدامجة –ال 

هيشو برومو – طنجة.

اعطاء  الصدد  هدا  في  وتم 

ق  ة  املقت2حة  املساه ة 

7.922,22ر .22 دلهم.

أو  الحصص  تسل م  تم  ك ا 

لتسل م   : التال ة  بالك ف ة  األسهم 

املدمجة  الشركة  لشركاء  الحصص 

قرلت   -LA VISTA DEL NORTE-

 EL HICHO  - الدامجة  الشركة 

PROMO - الشروع في  لق 22.222 

برفع  اجت اع ة جديدة ودلك  حصة 
لأس مال الشركة.

الجديدة  الحصص  ستسلم 

الشركة  من  الحقوق  ألصحاب 

 -LA VISTA DEL NORTE- املدمجة 

الشركة  من  واحدة  حصة  ب عدل 

من  حصة   277 مقابل  املدمجة 

الشركة الدامجة..

األسهم  أو  الحصص  إعطاء  تم  و 
يول وز   25  : بتاليخ   األلااح  في  الحق 

222 

املنجزة  الع ل ات  صالح ة 

أو  املض ومة  الشركات  طرف  من 

املحاسباتي  املنظول  من  املنفصلة 

25 يول وز  222 و  ابتداءا من تاليخ 

املعن ة  الشركات  حسابات  حصرت 

شروط  إلعداد  املستع لة  باألمر 

الع ل ة بالتواليخ التال ة:

 LA VISTA DEL NORTE شركة 

بتاليخ  ر دجن24 2222.

 EL HICHO PROMO شركة 
بتاليخ  ر دجن24 2222

حقوق  تبادل  نسبة  حددت   و   
اقت�سى  إن  و   ،277 في  الشركة 
التبادل  لفرق  املعدل  األمراملبلغ 

7.922ر  دلهم
ك ا  صص مبلغ 7.922ر  دلهم  

لعالوة إدماج الشركات.
ذوي  للشركاء  املخولة  الحقوق 
سندات  لحاملي  و  الخاصة  الحقوق 
كل  االقتضاء  عند  و  األسهم،  غي2 

االمت ازات  الخاصة : 
الحق  صاحبه  يعطي   سهم  كل 
النسبي على قدم املساواة، وفقا لعدد 
الشركة  ألااح  في  القائ ة  الحصص 

وفي األصول االجت اع ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   22 .بتاليخ   بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 244925.
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IASCOMPTES sarl

INSERT COIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

IASCOMPTES sarl
8  شالع بي2ون طابق   شقة 2 
بلفدير ، 22ر22، الدال الب ضاء 

املغرب
INSERT COIN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 64  شالع 
أففا تقاطع شالع مل ي2 الطابق 7  - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 268ر4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  ماي  222  في  2  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ    INSERT COIN
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
تقاطع  أففا  شالع    64 اإلجت اعي 
شالع مل ي2 الطابق 7  - 22222 الدال 
: لم تحقق  الب ضاء املغرب فت جة ل 

أبريل   28 في  إنشائها  منذ  الشركة  
باإلضافة  مب عات،  حجم  أي   22 9
إلى حالة الطوالئ الصح ة ، امل تدة 

حتى يومنا هذا ..
اقامة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
اس اع ل شالع ع ر الخ ام شقة 4 - 

22222 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  ازهر  بنوفة  ياسين    الس د)ة( 
عنوافه)ا( اقامة اس اع ل شالع ع ر 
الخ ام شقة 4 22222 الدال الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يوف و  222 تحت لقم 784456.
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CAF MAROC

TNGSTYLE SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TNGSTYLE SERVICES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة لبنان 
إقامة يامنة   الطابق 2 لقم 8ر - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.85849

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 TNGSTYLE الوح د  الشريك  ذات 
  2.222 لأس الها  مبلغ    SERVICES
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
لقم   2 الطابق  يامنة    إقامة  لبنان 

8ر - 92222 طنجة املغرب فت جة ل 

: أزمة نشاط.

زفقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

لقم   2 الطابق  يامنة    إقامة  لبنان 

8ر - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

الحويطي  أح د    الس د)ة( 

قطاع  التضامن  حي  عنوافه)ا(  و 

طنجة   92222 الخراة  الفض لة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9745.
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BE CLEAN SERVICES

BE CLEAN SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BE CLEAN SERVICES

 6 AV LALLA YACOUT ET

 MOSTAPH EL MAANI ETG 4

 N° 16 ، 40300، CASABLANCA

MAROC

BE CLEAN SERVICES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  6 شالع 

اللة ال اقوت و مصطفى املعاني 

الطابق 4 لقم 6  الدال الب ضاء - 

2222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 6765

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أبريل  222  2ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLEAN SERVICES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشقق  املحالت  واجهات  تنظ ف 

السكن ة واملهن ة.

عنوان املقر االجت اعي :  6 شالع 

املعاني  مصطفى  و  ال اقوت  اللة 
 - الب ضاء  الدال    6 لقم   4 الطابق 

2222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بكر التويرس :  522 حصة 

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

 522   : التويرس  سف ان  الس د 

حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  التويرس  بكر  الس د 

د  ع الة  أ2  منطقة  الشباب  إقامة 
الدال  السبع  عين   2 لقم    5 بلوك 

الب ضاء   الدال   22592 الب ضاء 

املغرب.

الس د سف ان التويرس عنوافه)ا( 

د  ع الة  أ2  منطقة  الشباب  إقامة 
الدال  السبع  عين   2 لقم    5 بلوك 

الب ضاء   الدال   22592 الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  التويرس  بكر  الس د 

د  ع الة  أ2  منطقة  الشباب  إقامة 
الدال  السبع  عين   2 لقم    5 بلوك 

الب ضاء   الدال   22592 الب ضاء 

املغرب

الس د سف ان التويرس عنوافه)ا( 

د  ع الة  أ2  منطقة  الشباب  إقامة 
الدال  السبع  عين   2 لقم    5 بلوك 

الب ضاء  لدال   22592 الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم -.
677I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

V(M INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

5  زفقة ج ال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة لقم   وجدة. ، 

62222، وجدة املغرب
V2M INFORMATIQUE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة تايرت 
تجزئة عبد املومن لقم 6 وجدة - 

62222 وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.22227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ    V2M INFORMATIQUE
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
تجزئة  تايرت  زفقة  اإلجت اعي  مقرها 
 62222  - وجدة   6 لقم  املومن  عبد 
وجدة املغرب فت جة ل : فت جة لزيادة 

 سائر الشركة وعجزها عن
االست رال.....

زفقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
تايرت تجزئة عبد املومن لقم 6 وجدة 

- 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  حامدي  مح د   الس د)ة( 
السالم  تجزئة   262 عنوافه)ا( 
املغرب  العرائش   62222 العرائش 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 792ر.

678I

JURIS LEGAL

OPTIC DU PHARE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OPTIC DU PHARE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 58 زفقة 
إبن جهي2 بولكون  - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 974 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر  
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 OPTIC : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DU PHARE
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وترويج األجهزة البصرية بشكل عام.

58 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
الدال   22222  - بولكون   جهي2  إبن 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د هشام كتاني :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د مح د ديولي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

كتاني  هشام  مح د  الس د 
 22222 غافدي  شالع   72 عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  ديولي  مح د  الس د 
تجزئة كن طا زفقة 2 لقم 2  لكري ات 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
كتاني  هشام  مح د  الس د 
 22222 غافدي  شالع   72 عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  ديولي  مح د  الس د 
تجزئة كن طا زفقة 2 لقم 2  لكري ات 

22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم -.

679I

MOGADOR GESTION

TraXxion
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
  ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
   ESSAOUIRA  ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
TraXxion شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
ر2 الطابق الثاني شالع املسي2ة 

الخضراء  - 44222 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5885

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 2)2ر)  

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TraXxion
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 
تس ي2 الع ل ات التجاليو و الخدمات ة 

) االلعاب البهلواف ة(.
ر2  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني شالع املسي2ة الخضراء  

- 44222 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 SATTLER DANIEL الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة   :   .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 SATTLER DANIEL الس د 
 44222 العرب   دوال  عنوافه)ا( 

الصويرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 SATTLER DANIEL الس د 
 44222 العرب   دوال  عنوافه)ا( 

الصويرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 2ر شتن24 

 222 تحت لقم  9/222رر.
682I

JURIS LEGAL

LAFARGE PLACO MAROC
شركة املساه ة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAFARGE PLACO MAROC شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 م ر 

أشجال التين، عين سبع - 22222 
الدال الب ضاء املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر955.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم  تحويل   املؤلخ في 2ر يوف و 
املقر االجت اعي الحالي للشركة من »2 
م ر أشجال التين، عين سبع - 22222 
»شالع  إلى   « املغرب  الب ضاء  الدال 
موالي إس اع ل، طريق الرااط، عين 
سبع - 22222 الدال الب ضاء  املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 4ر7979.
68 I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

RIAD EL WARDA
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 
الشقة   ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب
RIAD EL WARDA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 
زفقة لابعة العدوية وزفقة بشي2 

االبراه مي - - الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
  87ر .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
بتقدي ات ع ن ة  مايلي: قام الشركاء 
و ذلك  املال،  في سندات لأس  م ثلة 
كالتالي: قدم الس د العلج عالل ج  ع 
لياض  في شركة  ي تلكها  التي  األسهم 
حصة    92 في  تت ثل  التي  و  الولدة 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
قدم الس د العلج مح د الزين ج  ع 
لياض  في شركة  ي تلكها  التي  األسهم 
حصة    62 في  تت ثل  التي  و  الولدة 

غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
ج  ع  ح اة  العلج  الس دة  قدمت 
لياض  في شركة  ت تلكها  التي  األسهم 
حصة    22 في  تت ثل  التي  و  الولدة 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
الرح ان  عبد  العلج  الس د  قدم 
في  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع 
تت ثل  التي  و  الولدة  لياض  شركة 
أفريك  شركة  لصالح  حصة   62 في 
العلج  الس دة  قدمت  غ اليزاس ون، 
ت تلكها  التي  األسهم  ج  ع  شرافة 
تت ثل  التي  و  الولدة  لياض  في شركة 
أفريك  شركة  لصالح  حصة  2ر  في 
العلج  الس دة  قدمت  غ اليزاس ون. 
في  ت تلكها  التي  األسهم  ج  ع  سهام 
تت ثل  التي  و  الولدة  لياض  شركة 
أفريك  شركة  لصالح  حصة  2ر  في 
العلج  الس دة  قدمت  غ اليزاس ون. 
ت تلكها  التي  األسهم  ج  ع  إي ان 
تت ثل  التي  و  الولدة  لياض  في شركة 
أفريك  شركة  لصالح  حصة  2ر  في 

غ اليزاس ون 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ص غة  إعادة  العام،  الج ع  قرل 
ذات  للشركة   األسا�سي  النظام 
املسؤول ة املحدودة  و املصادقة على 
تم  الذي  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسي2ين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 
الج ع  بناءا على ماسبق، قرل  مايلي: 
من   7 و   6 الفصلين  تغ ي2  العام 

القافون األسا�سي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم رر7987.
682I

JURIS LEGAL

IMPEX(EXTRA
إعالن متعدد القرالات

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMPEX EXTRA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 67 زفقة 

عزيز بالل، الطابق 2 لقم ر املعالف  

- - الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر47569.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  24 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

مايلي: فقل الف حصة اجت اع ة بين 

الس د بالل مقدوح و الس دة افصاف 

مشدود

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  مقدوح  بالل  الس د  استقالة 

منصبه ك سي2 للشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

: الس دة  تع ين مسي2 وح د للشركة 

مغرا ة،  جنس ة  مشدود،  افصاف 

  997 مالس  بتاليخ  2  مزدادة 

الحاملة  و  مالل  بني  تادلة  بقصبة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

IA 8 797

قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

اعت اد النظام  األسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 

مايلي: املساه ات ولأس ال الشركة

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: تسي2 الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم رر7979.

Iر68
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LES PROPRIETIES ABRAJ
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 

الشقة   ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

LES PROPRIETIES ABRAJ »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 27  شالع 

الحسن الثاني الطابق ر  شقة لقم 

5ر  - - الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

9رر55ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

قام الشركاء بتقدي ات ع ن ة م ثلة 

في سندات لأس املال، و ذلك كالتالي: 

لش د  حس ني  الس د   اطي  قدم 

في شركة  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع 

لي بروارييتيز أبراج و التي تت ثل في 22 

حصة لصالح شركة لفاعي هولدينڭ 

العلج  الس د  قدم  أفڤيستس ون. 

في  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع  عالل 

شركة لي بروارييتيز أبراج و التي تت ثل 

أفريك  شركة  لصالح  حصة   52 في 

غ اليزاس ون.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ص غة  إعادة  العام،  الج ع  قرل 

ذات  للشركة   األسا�سي  النظام 

املسؤول ة املحدودة  و املصادقة على 

تم  الذي  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسي2ين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 

الج ع  بناءا على ماسبق، قرل  مايلي: 

من   7 و   6 الفصلين  تغ ي2  العام 

القافون األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8ر7987.

684I

SAVOIR EXPERT

PROMO BENHEDDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 25 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

PROMO BENHEDDI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 67  

تجزئة لياض حي س دي بومدين 

صفرو - 222 ر  صفرو  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 885

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   22 9 فوف24   29 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 PROMO الوح د  الشريك  ذات 

لأس الها  مبلغ    BENHEDDI

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

لياض  تجزئة    67 لقم  اإلجت اعي 

222 ر    - بومدين صفرو  حي س دي 

صفرو  املغرب فت جة ل : حل مسبق.

و حدد مقر التصف ة ب لقم 67  

بومدين  س دي  حي  لياض  تجزئة 

صفرو - 222 ر صفرو   املغرب. 

و عين:

و  حدي  بن  مح د     الس د)ة(  
عنوافه)ا( لقم 26ر  حي زالغ بنصفال 

املغرب  صفرو   222 ر  صفرو 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير  ر2  بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

2222 تحت لقم 22/2222.
685I

إئت اف ة الوفاء

A.M.Y TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ة الوفاء
شالع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
A.M.Y TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

ملرالكة اوالد فاصر ج اعة س دي 
حجاج ابن اح د - 26252 ابن 

اح د املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر29 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 A.M.Y : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRANS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي2.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
س دي  ج اعة  فاصر  اوالد  ملرالكة 
حجاج ابن اح د - 26252 ابن اح د 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د وض ح املصطفى :  ررر.رر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  : الهادي  عبد  وض ح  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة  ررر.رر 

للحصة .

4رر.رر    : يونس  وض ح  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د وض ح املصطفى عنوافه)ا( 

دوال ملرالكة اوالد فاصر س دي حجاج 

ابن اح د 26252 ابن اح د املغرب.

الهادي  عبد  وض ح  الس د 

فاصر  اوالد  ملرالكة  دوال  عنوافه)ا( 

س دي حجاج ابن اح د 26252 ابن 

اح د املغرب.

عنوافه)ا(  يونس  وض ح  الس د 

دوال ملرالكة اوالد فاصر س دي حجاج 

ابن اح د 26252 ابن اح د املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د وض ح املصطفى عنوافه)ا( 

دوال ملرالكة اوالد فاصر س دي حجاج 

ابن اح د 26252 ابن اح د املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  اح د   ب4ن  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  222/ 5.

686I

EXPERAMA

CAB(EXPERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

EXPERAMA

ر زفقة الكشون شالع املقاومة زاوية 

 4  إقامة كنزة الطابق االول -الدال 

الب ضاء- ، 22522، الدال الب ضاء 

املغرب

CAB EXPERT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 زفقة 

واد زيز الطابق الثالث الشقة لقم 

7 اكدال -الرااط - 22 2  الرااط 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر99 4 .
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 25 غشت  222 تم  تحويل  
املقر االجت اعي الحالي للشركة من »4 
الشقة  الثالث  الطابق  زيز  واد  زفقة 
  2 22  - -الرااط  اكدال   7 لقم 
دلعة  زفقة   5« إلى  املغرب«  الرااط 
الثالث  الطابق  الزهراء  إقامة فاط ة 
الرااط    72222  - -الرااط  أكدال 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

.D  8922 222 تحت لقم 
687I

إئت اف ة الوفاء

AW(TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ة الوفاء
شالع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
AW TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
األول ، الرقم 2  ، تجزئة الفتح 
برش د - 22 26 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر582 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AW  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
  -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال مختلفة
-2 اإلاست2اد والتصدير

-ر تجالة عامة.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الفتح  تجزئة   ،   2 الرقم   ، األول 

برش د - 22 26 برش د املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

مصطفى  مصطفى  ول د  الس د 
  22 بق  ة  حصة   522   : الشناوي 

دلهم للحصة .
الس دة موني عت قة :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  مصطفى  ول د  الس د 
الرح ة  مسجد  عنوافه)ا(  الشناوي 
مصر  2ر99  املنوف ة  الكرم  شبين 

املنوف ة مصر.
الس دة موني عت قة عنوافه)ا( 48 
شالع الجيش امللكي حي األمل برش د 

22 26 برش د  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مصطفى  مصطفى  ول د  الس د 
الرح ة  مسجد  عنوافه)ا(  الشناوي 
مصر  2ر99  املنوف ة  الكرم  شبين 

املنوف ة مصر
الس دة موني عت قة عنوافه)ا( 48 
شالع الجيش امللكي حي األمل برش د 

22 26 برش د  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ب24ش د  بتاليخ  2 أكتوار 

 222 تحت لقم  288/222 .
688I

kamil affaires consulting group sarl au

LAASSABI CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
LAASSABI CONSULTING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 492 

الطابق الثاني س, ن س 8 الحي 
الصناعي س دي غافم مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAASSABI CONSULTING
نس ي2    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحق ق وتنظ م األنشطة الرياض ة.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
492 الطابق الثاني س, ن س 8 الحي 
 - مراكش  غافم  س دي  الصناعي 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د املصطفى لعصابي :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
لعصابي  املصطفى  الس د 
62 ر9  عنوافه)ا(  2 شالع مغنوس 
فرنسا  62 ر9  الكبي2ة  فرنسا  فوازي 

فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
لعصابي  املصطفى  الس د 
62 ر9  عنوافه)ا(  2 شالع مغنوس 
فرنسا  62 ر9  الكبي2ة  فرنسا  فوازي 

فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29255 .
689I

RADOUANE

 BAKIRI TRANSPORT AND
NEGOCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

RADOUANE
  HASSANIA I N°68  ALIA
 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 BAKIRI TRANSPORT AND

NEGOCE  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  5  
الطابق   السعادة طريق املختال 
السو�سي العال ة  املح دية 22822 

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر8 29

  2 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BAKIRI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. TRANSPORT AND NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : 

ً
 ودول ا

ً
فقل البضائع محل ا

مقاول عام
السكك  عراات  وتصدير  استي2اد 

الحديدية
توزيع البضائع

االستي2اد والتصدير والتجالة
عراات  ومب عات  مشت2يات 

السكك الحديدية.
عنوان املقر االجت اعي : لقم  5  
املختال  طريق  السعادة  الطابق   
 22822 املح دية  العال ة   السو�سي 

املح دية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عزيز باكري :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عزيز باكري عنوافه)ا( دوال 

عت ق  عين  الشرق ة  سالمة  اوالد 

22822 ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د عزيز باكري عنوافه)ا( دوال 

عت ق  عين  الشرق ة  سالمة  اوالد 

22822 ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 2278.

692I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SOROR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 

الشقة   ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

SOROR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2رر شالع 

ابراه م الروداني الطابق 5 شقة 

 2 إقامة الريحان حي املعاليف - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOROR
غرض الشركة بإيجاز : شراء، ب ع، 
كل  وتوزيع  تصدير  استي2اد،  تجالة، 
بالعطول،  الخاصة  واملواد  املنتجات 
الدا ل ة،  املالبس  التج  ل، 
وكل  والنظافة،  الوقاية  منتوجات 

مايتعلق بهذه املجاالت..
عنوان املقر االجت اعي : 2رر شالع 
5 شقة  2  الطابق  الروداني  ابراه م 
إقامة الريحان حي املعاليف - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 252   : ش  اء  العلج  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : إي ان  التومي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ش  اء  العلج  الس دة 
الشق  عين  ص  ل  اعبابو  تجزئة    4

22222 الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  إي ان  التومي  الس دة 
ر  لقم   8 أ  ع الة  سف ان  إقامة 
 22222 معروف  س دي  الطابق   

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ش  اء  العلج  الس دة 
الشق  عين  ص  ل  اعبابو  تجزئة    4

22222 الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  إي ان  التومي  الس دة 
ر  لقم   8 أ  ع الة  سف ان  إقامة 
 22222 معروف  س دي  الطابق   

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79886.

69 I

STE CECONA SARL

STE KEY STEEL SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

شالع جيش امللكي لقم 74 الناظول ، 

62222، الناظول املغرب

STE KEY STEEL SARL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة دال 

الشباب العروي- الناظول زفقة دال 

الشباب العروي- الناظول 62222 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 ر4

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KEY STEEL SARL

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحديد .
عنوان املقر االجت اعي : زفقة دال 

دال  زفقة  الناظول  العروي-  الشباب 

 62222 الناظول  العروي-  الشباب 

الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بقالي لش د :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 الس د بقالي لش د : 222  بق  ة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بقالي لش د عنوافه)ا( زفقة 
دال الشباب العروي- الناظول 62222 

الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د بقالي لش د عنوافه)ا( زفقة 
دال الشباب العروي- الناظول 62222 

الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم 5 ر4.
692I

NIGHT ROUTE

NIGHT ROUTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

NIGHT ROUTE
تجزئة  ديجة ع الة ر لقم 56 -
58  عين الشق الدال الب ضاء ، 
2رر22، الدال الب ضاء املغرب
NIGHT ROUTE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء - 2رر22 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر82   .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 NIGHT الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 لأس الها  مبلغ    ROUTE
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء  الدال  2رر22   - الب ضاء 
نشاط  توقف   : ل  فت جة  املغرب 

الشركة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
58 -56  عين   ديجة ع الة ر لقم 
2رر22 الدال  الشق الدال الب ضاء - 

الب ضاء املغرب. 



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 8)2ر)  

و عين:
و  حومي  الرح م   عبد  الس د)ة( 
2ر  لقم  زفقة    ر  ج  لة  عنوافه)ا( 
قرية الج اعة 2ر224 الدال الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79897.

Iر69

segex

SAAD TOURS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB
 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC
SAAD TOURS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  5 ب 

قطعة لياض أزيتون ل أ س الطابق 2 
شقة 7 فاس - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69945

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SAAD : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TOURS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس احي.
ب   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 
قطعة لياض أزيتون ل أ س الطابق 2 
شقة 7 فاس - 2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د سعد مساعد :  722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر    : والي  علمي  مل اء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مساعد  سعد  الس د 

البطحاء  الدوح  السعداني  ع الة   5

2222ر فاس املغرب.

والي عنوافه)ا(  مل اء علمي  الس دة 

الزيات   الحام ة  السعداني  اقامة   5

2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مساعد  سعد  الس د 

البطحاء  الدوح  السعداني  ع الة   5

2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم ر467.

694I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

O.S BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452  ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

O.S BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

ر2 كائن بالسوق الج اعي أكرض 

ع الة الصويرة - 44222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر594

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 O.S  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالع ال املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجت اعي : محل لقم 
أكرض  الج اعي  بالسوق  كائن  ر2 
الصويرة   44222  - الصويرة  ع الة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

2.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : لش د  اك دل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 5.222   : هللا  عبد  بوسة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 5.222   : الس د اوشاين عبد هللا 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 5.222   : سامي  عث اني  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اك دل لش د عنوافه)ا( 66 
املنزه  2 الصويرة الجديدة الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.
عنوافه)ا(  هللا  عبد  بوسة  الس د 
 44222 الصويرة  اكرض  ازلو  دوال 

الصويرة املغرب.
الس د اوشاين عبد هللا عنوافه)ا( 
487 تجزئة تافوكت الصويرة 44222 

الصويرة املغرب.
عنوافه)ا(  سامي  عث اني  الس د 
أوه  ع الة  النخ ل  اقامة   22 قطاع 
 44222 الرااط  الرياض  حي   6 شقة 

الصويرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د اك دل لش د عنوافه)ا( 66 

املنزه  2 الصويرة الجديدة الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم  9ر.

695I

CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD
IMMOBILIARE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ITALIA NORD IMMOBILIARE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 شالع 

معت د بن عباد ع الة ابن الخط ب 

الطابق الرابع لقم 65 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر7284

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   22 5 ماي   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ITALIA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.NORD IMMOBILIARE

غرض الشركة بإيجاز : -البناء

-االشغال الع وم ة 

-اشغال مختلفة.

شالع   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

الخط ب  ابن  بن عباد ع الة  معت د 

 92222  -  65 لقم  الرابع  الطابق 

طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   652   : لوكا  كريتي  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د بروفو لوفكالي :  52ر حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لوكا  كريتي  الس د 
ايطال ا 4 92ر ايطال ا ايطال ا.

عنوافه)ا(  لوفكالي  بروفو  الس د 
طنجة 92222 طنجة طنجة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لوكا  كريتي  الس د 
ايطال ا 4 92ر ايطال ا ايطال ا

عنوافه)ا(  لوفكالي  بروفو  الس د 
طنجة 92222 طنجة طنجة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و    7 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

5 22 تحت لقم  5426 .
696I

CONSEILS EVERNAGE

SBP(H
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
SBP2H شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي شالع 
املصلى لقم 556 س دي يوسف ابن 

علي مراكش - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 24 أكتوار  222 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 2295 .
697I

CONSEILS EVERNAGE

BOULANGERIE TINMEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي2 تس  ة الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
BOULANGERIE TINMEL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 
محام د ب سعادة 4 لقم 82 مراكش  

- 42222 مراكش املغرب.
تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى   
أكتوار  222   24 في  املؤلخ 
من  الشركة  تس  ة  تغ ي2  تم 
إلى   »BOULANGERIE TINMEL»

. «BOULANGERIE MHAMID»
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 67ر2 .
698I

CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD
IMMOBILIARE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 ITALIA NORD IMMOBILIARE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 شالع 
معت د بن عباد ع الة ابن الخط ب 

الطابق الرابع لقم 65 - 92222 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر7284.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   22 5 يوف و    7 في  املؤلخ 

املصادقة على :
كريتي  لوكا  )ة(  الس د  تفويت 
22  حصة اجت اع ة من أصل 652 
ست فافو  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

ماف يس بتاليخ 7  يوف و 5 22.
كريتي  لوكا   )ة(  الس د  تفويت 
222 حصة اجت اع ة من أصل 652 
حصة لفائدة  الس د )ة( باولو ب ان�سي 

بتاليخ 7  يوف و  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
يول وز  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

5 22 تحت لقم 88 ر.
699I

ste destmar

SECUTRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el
 habti rsd al qods n°34, tanger ،

90000، tanger maroc
SECUTRANS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 
الروداني شالع عبد هللا الهبطي 
إقامة القدس لقم 4ر طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.76 87

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ر  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الشريك الوح د SECUTRANS  مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
الروداني  ساحة  اإلجت اعي  مقرها 

شالع عبد هللا الهبطي إقامة القدس 
طنجة   92222  - طنجة  4ر  لقم 

املغرب فت جة ل : إفالس.
ساحة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الروداني شالع عبد هللا الهبطي إقامة 
 92222  - طنجة  4ر  لقم  القدس 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الح امي   مح د   الس د)ة( 
 47 زفقة  الجديد  الحي  عنوافه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة   5 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  969.
722I

ste destmar

CITA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el
 habti rsd al qods n°34, tanger ،

90000، tanger maroc
CITA TRANS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 
الروداني شالع عبد هللا الهبطي 
إقامة القدس لقم 4ر طنجة - 

92222 طنجة   املغرب  .
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.89965

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ر  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الشريك الوح د CITA TRANS  مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
الروداني  ساحة  اإلجت اعي  مقرها 
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شالع عبد هللا الهبطي إقامة القدس 
طنجة     92222  - طنجة  4ر  لقم 

املغرب   فت جة ل : إفالس.
ساحة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الروداني شالع عبد هللا الهبطي إقامة 
 92222  - طنجة  4ر  لقم  القدس 

طنجة املغرب  . 
و عين:

و  الح امي   مح د   الس د)ة(  
 47 زفقة  الجديد  الحي  عنوافه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة   5 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9688.
72 I

Fiduciaire jazouli mohammed

 OUMJNIBA(DES(TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل الشكل القافوني للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب
 OUMJNIBA DES TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCIANT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
و عنوان مقرها االجت اعي حي 

الجديد لقم 27  بيس   زواغة العل ا 
2222ر فاس .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27255
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم  يناير  222  ر   في  املؤلخ 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4928.
722I

Fiduciaire jazouli mohammed

 OUMJNIBA(DES(TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب
 OUMJNIBA DES TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCIANT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الجديد 
لقم 27  بيس  زواغة العل ا 2222ر 

فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  يناير  222  ر   في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«522.222 دلهم« أي من »522.222 
عن  دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 
أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4928.
Iر72

FLASH ECONOMIE

MOUNTAHA
إعالن متعدد القرالات

دلاسة ائت اف ة اإل الص                                                      
MOUNTAHA

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تعديل

طبقا لعقد عرفي وقع بالدال الب ضاء 
بتاليخ  27/2/ 222 تم عقد ج ع 
عام استثنائي ب قر الشركة موفتاها 

شركة  ذات مسؤول ة محدودة 
بحضول  الولثة.

على باإلج اع  االتفاق  تم   وقد 
 ما يلي:   

-  إعالن عن است رال الشركة مع 
الولثة 

وتوزيع  اإللث  بعقد  اإلقرال   2-
الحصص.

-ر تحديد لأس مال الشركة ب بلغ 
 400،000.00( دلهم  ألف  مائة  ألبع 

دلهم( 
الجالطي  يحيى  الس د  تع ين   4-
مسي2ان  الجالطي  كام ل ا  الس دة  و 
مسؤول ة  ذات  موفتاها  للشركة 

محدودة  
التوزيع  أن  إلى  االجت اع  ويشي2 
ب وجب  الشركة  لحصص  الجديد 
بتاليخ  عدول  أقره  الذي  اإللث  عقد 
النحو  على  س كون   22/6/222 

التالي:
  752 الجالطي      يحيى  الس د   

حصة 
     الس دة دف ا الجالطي      875 

حصة 
 875 الجالطي   كام ل ا  الس دة   

حصة 
  الس دة زينة الهنة       522 حصة 
املال  لأس  مج وع  يكون  بذلك 

4222 حصة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ر78797 بتاليخ  26/27/222
باملحك ة  التجالي  السجل  تم 
لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

  272 بتاليخ  26/27/222
724I

FLASH ECONOMIE

WELLTOWER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
WELLTOWER

ويلتوول
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس 

بال وسف ة  وقع  لعقد عرفي  طبقا 
تأسيس  تم  بتاليخ  2/222 /26 
قوافين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

وذات الشريك الوح د
التس  ة  : ويلتوول

ذات  شركة  القافوف ة    الصفة 
الشريك  وذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
و  البناء  لخدمات  مقاول  الهدف 

أشغال ع وم ة   
املدة محددة في 99 سنة.

  22.222 في  محدد  الرأس ال 
دلهم.

عبد العالي دفال ............22222 .
دلهم.

ستسي2 الشركة من طرف الس د 
عبد العالي دفال.

حي   8 8 لقم  حلب  زفقة  املقر 
املسي2ة ش اع ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
لقم  تحت  بال وسف ة  االبتدائ ة 

2727  بتاليخ  2/222 /4 
باملحك ة  التجالي  السجل  تم 
لقم  تحت  بال وسف ة  االبتدائ ة 

ر5 ر بتاليخ  2/222 /4 

725I

Fiduciaire jazouli mohammed

 OUMJNIBA(DES(TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب
 OUMJNIBA DES TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCIANT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 42 
شالع برشلون طريق صفرو   تجزئة 

الوفاء 2 محل 4 2222ر فاس 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27255



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  ر2ر)

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  يناير  222  ر   في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( سع د اإلدلي�سي 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة   2.222

يناير  ر   بتاليخ  اإلدلي�سي  سف ان 

.222 

تفويت الس د )ة( سع د اإلدلي�سي 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة   2.222

يناير  ر   بتاليخ  أمين  ضال  مح د 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4928.

726I

prensacom

GROUPE AMRI NORD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

prensacom

  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،

90000، tanger maroc

GROUPE AMRI NORD   شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 

العرفان ع الة ر4ر 5رب الطابق 2 

  -  - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.69779

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في  ر  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ      GROUPE AMRI NORD
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

العرفان  مج ع  اإلجت اعي  مقرها 

 -   -   2 الطابق  5رب  ر4ر  ع الة 

92222 طنجة املغرب فت جة ل : أزمة 

في امل دان.

مج ع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 2 الطابق  ر4ر 5رب  العرفان ع الة 

  -  - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  عامري  مصطفى   الس د)ة( 
   9 مج وعة  العرفان    عنوافه)ا( 
ع الة 8 2 الطابق السفلي لقم 264 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  24752.
727I

2AIN GROUPE COMPTA

STE TISSIREMAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V ر EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE TISSIREMAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

اتح اف ة الحي االدالي الطابق ر بني 
مالل - 222ر2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.TISSIREMAD

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
négociant+IMPORT-+ املختلفة 

.EXPORT
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر بني  اتح اف ة الحي االدالي الطابق 

مالل - 222ر2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : اكوش  ع اد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة . 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ع اد اكوش عنوافه)ا( حي 
بني    28 لقم  الواحة  تجزئة  الشرف 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ع اد اكوش عنوافه)ا( حي 
بني    28 لقم  الواحة  تجزئة  الشرف 

مالل 222ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  مالل   ببني  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 22  .
728I

ACDEN

DHL LOGISTICS MEDHUB
إعالن متعدد القرالات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
 DHL LOGISTICS MEDHUB
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 
الحرة  اللوجست ك ة م ناء طنجة 
املتوسط   - املنطقة الحرة القصر 
املجاز ، املستودع  6 أ تجزئة 6  - 

2222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

  ر22 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  4  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على  قبول استقالة املسي2 

الحالي ؛ الس د طالق التناني وا الء 

ذمته من  مهامه

على  ينص  الذي   :2 قم  ل قرال 

اثنين  متصرفين  تع ين   : مايلي

جديدين لفت2ة محدودة  له ا سلطة 

 Tina الس دة   : وه ا  مشت2كة  توق ع 

في  مزدادة   ،  HAJI M ANOUKIAN

 ، الجنس ة  لبناف ة   ،  9/ / 9 ر7

 Rue B522, Fidaa Azar ي   ف تقطن 

 Building, N°B522, 4th Floor, Beit

El Shaar, El Meth ، لبنان. وحاملة 

 ،  LR 97982ر عدد  السفر  لجواز 

عث ان  والس د  للشركة.  ة  ك سي2

ملرابط ، مزداد في  992 /8/9 ، مغربي 

الجنس ة ، قاطن في حي النس م  م س  

املح دية   ،  5 الرقم     2 ع الة     4

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  والحامل  

عدد  92858رA ، ك سي2  للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لم يتم تعديل اي بند

باملحك ة  القافوني  إليداع  ا تم 

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   الية  التج

 222 تحت لقم 247666.

729I

Fiduciaire jazouli mohammed

 OUMJNIBA(DES(TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب

 OUMJNIBA DES TRAVAUX

 DIVERS ET NEGOCIANT
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شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي لقم 42 

شالع برشلوفة طريق صفرو    تجزئة 
الوفاء  2 محل 4 2222ر فاس 

املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في ر  يناير  222 ت ت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التال ة  األنشطة 

الحالي :
للدلاسة  ب كتب  االحتفاظ 

والتحق ق والبحث
مقاول أع ال متنوعة

تجالة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4928.
7 2I

KAMAR BENOUNA

 CLINIQUE BELVEDERE
ش)م)م

إعالن متعدد القرالات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر
20160، Casablanca MAROC

CLINIQUE BELVEDERE ش م م  
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 52  شالع 
با ح اد - 22ر22 الدالالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.592 5

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  5  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
استقالة  معاينة  العام  الج ع  قرل 
الشرادي من  اح د ملح دي   الس د 

مهام التس ي2 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ع ين ك س ي2ين كل من الس د امين 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  مهراوي حامل 

فاط ة  اللة  الس دة  و   TA88298

للبطاقة  حاملة  فضلي  الزهراء 

الس د  و   QA   6966 الوطن ة لقم 

للبطاقة  حامل  معناوي  يوسف 

M الوطن ة لقم 62255ر

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: التس ي2

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798942.

7  I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

KUB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

87BD MOHAMED V ETAGE 7ر 

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

KUB شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

التالت اقامة املولد ع الة ب زفقة 

ابن كتي2معاليف  - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر 72ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

املصادقة على :

علمي  امل  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   622 مروني 

)ة(  الس د  لفائدة   622 حصة  أصل 

سع د مبدول بتاليخ ر2 شتن24  222.

اس ال  وصال  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   422

422 حصة لفائدة  الس د )ة( سع د 

مبدول بتاليخ ر2 شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ر 7977.

7 2I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ALLIANCES AMAJRAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

املركب التجالي بوع اير جناح 

4 شقة لقم 8 ، 52222، مكناس 

املغرب

ALLIANCES AMAJRAR  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 

القروية اقدال ايت علي امجرال طريق 

ازلو - 222 5 الحاجب املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.45697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 دجن24  في  ر  املؤلخ 

املصادقة على :

شطو  الزاي2  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

دجن24  بتاليخ  ر  واعسو   امبالك  

.2222

شطو  الزاي2  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

دجن24  بتاليخ  ر  الغ وان  الحسين 

.2222

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

يناير   28 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 492.

Iر 7

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 HIGHEST PROCESS
PROTECTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زفقة العرا ة السعودية – لقم 

الع الة -22 الطابق األول لقم 5 ، 
2222ر، فاس مغرب
 HIGHEST PROCESS

PROTECTION  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
سالة ضاية افراح لقم ر  الزهول 

فاس - 2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 55
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 HIGHEST PROCESS  :

. PROTECTION
مقاول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلف االع ال أو البناء
منع  باع ال  مقاول  اص   -

التسرب في السطوح
و  الواجهات  تنظ ف  مقاول   -

املحالت التجالية و الشقق
الك   ائ ة  املواد  ب ع  مقاول   -

بالج لة
- االستي2اد و التصدير .

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الزهول  ر   لقم  افراح  ضاية  سالة 

فاس - 2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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حصة   52   : اح د  أبالي  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

جون  فرونسيس  ف ل ب  الس د 
باستان :  52 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د أبالي اح د عنوافه)ا( شالع 
 5 72  5 غوك بغين كاب مالتن لقم 

بروفوفدف ل بلج كا.
جون  فرونسيس  ف ل ب  الس د 
غوك  شالع  عنوافه)ا(  باستان 
 5 72 لقم  2   مالتن  كاب  بغين 

بروفوفدف ل بلج كا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د أبالي اح د عنوافه)ا( شالع 
 5 72  5 غوك بغين كاب مالتن لقم 

بروفوفدف ل بلج كا
جون   فرونسيس  ف ل ب  الس د 
غوك  شالع  عنوافه)ا(  باستان 
 5 72 لقم  2   مالتن  كاب  بغين 

بروفوفدف ل بلج كا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  495.

7 4I

Fiduciaire jazouli mohammed

 OUMJNIBA(DES(TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شالع ابو بكر الصديق فاس، 

2222ر، فاس املغرب
 OUMJNIBA DES TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCIANT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الجديد 
لقم 27  بس  زواغة العل ا 2222ر 

فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  تحويل   يناير  222  ر   في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

زواغة  بس     27 لقم  الجديد  »حي 

إلى  املغرب«  فاس  2222ر  العل ا 
»لقم 42 شالع برشلوفة طريق صفرو  

تجزئة الوفاء 2 محل 4 2222ر فاس  

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4928.

7 5I

sofoget

IS BUSINESS ISB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  7ر rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc

IS BUSINESS ISB شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  القن طرة 

272 بلوك ف أوالد أوج ه   4222   

القن طرة  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر44 5.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 IS BUSINESS ذات الشريك الوح د

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ    ISB

القن طرة  اإلجت اعي   مقرها  وعنوان 

   4222 أوج ه    أوالد  بلوك ف   272

زيادة   : ل  فت جة  املغرب  القن طرة  

 سائر الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب  القن طرة 

   4222  - أوج ه  أوالد  بلوك ف   272

القن طرة  املغرب. 

و عين:

و  شادلي  أسامة    الس د)ة(  

   4222 القن طرة   عنوافه)ا(  

)ة(  ك صفي  املغرب  القن طرة  

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 88878.

7 6I

 SOCIETE DE CONCEPTION ET REALISATION

DES PROJETS ORIENTALE - SCRPO

 STE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS

sarl
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS

ORIENTALE - SCRPO

شالع املغرب العربي و زفقة عالل بن 

عبد هللا الطابق الثاني تاوليرت ، 

62822، تاوليرت املغرب

 STE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS sarl

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 42 تجزئة 

ماليون تازة - 5222ر تازة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.422 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مح د الزلقوني 

622 حصة اجت اع ة من أصل 622 

حصة لفائدة  الس د )ة( هاجر صابر 

بتاليخ 29 شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   25 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 556.

7 7I

ELECWAIL

NJELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NJELEC

تجزئة عين عتاليس الع الة 22  

الطابق التاني الشقة لقم 24 ، 

2252 ، الصخي2ات املغرب

NJELEC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة عين 

عتاليس الع الة لقم 22  الطابق 

التاني الشقة لقم 4 - 2252  

الصخي2ات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 46ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NJELEC

ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  ترك ب   , الصناع ة  الكهرااء 

الش س ة .

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

  22 لقم  الع الة  عتاليس  عين 

الطابق التاني الشقة لقم 4 - 2252  

الصخي2ات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : فاجي  يوسف  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فاجي  يوسف  الس د 
دوال والد بالقاسم اوالد فالس الحلة 

ال24وج  26222 سطات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  فاجي  يوسف  الس د 
دوال والد بالقاسم اوالد فالس الحلة 

ال24وج 26222 سطات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6782.
7 8I

ELECWAIL

ELECWAIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ELECWAIL
تجزئة عين عتاليس الع الة 22  
الطابق التاني الشقة لقم 24 ، 

2252 ، الصخي2ات املغرب
ELECWAIL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة عين 
عتاليس الع الة 24  الطابق التاني 
الشقة لقم 22 - 2252  الصخي2ات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 46ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELECWAIL
ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطاقة  ترك ب   , الصناع ة  الكهرااء 

الش س ة.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق    24 الع الة  عتاليس  عين 
  2252  -  22 لقم  الشقة  التاني 

الصخي2ات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : العوني  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العوني  مح د  الس د 
أيوسف  لحسن  أيت  حمي  أيت  دوال 
الحاجب   5 222 القصي2  ج اعة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  العوني  مح د  الس د 
أيوسف  لحسن  أيت  حمي  أيت  دوال 
الحاجب   5 222 القصي2  ج اعة 

املغرب
القافوني  اإليداع  تم 
باملحك ةاالبتدائ ة بت الة  بتاليخ 25 

فوف24  222 تحت لقم 6779.
7 9I

مكتب الرياني لل حاسبة

TEINTURERIE SABRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم2ر2  تطوان ، 

242ر9، تطوان املغرب
TEINTURERIE SABRI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
التهامي الوزاني لقم   تطوان - 

222ر9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :

سولي  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

252 حصة اجت اع ة من أصل 252 

حصة لفائدة  الس د )ة( عبد املالك 

سولي بتاليخ 28 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بتطوان  بتاليخ 8  أكتوار 

 222 تحت لقم 4448.

722I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ALLIANCES AMAJRAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

املركب التجالي بوع اير جناح 

4 شقة لقم 8 ، 52222، مكناس 

املغرب

ALLIANCES AMAJRAR  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي الج اعة 

القروية اقدال ايت علي امجرال طريق 

ازلو  - 222 5  الحاجب  .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.45697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  ر دجن24 2222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 492.

72 I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ALLIANCES AMAJRAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

املركب التجالي بوع اير جناح 

4 شقة لقم 8 ، 52222، مكناس 

املغرب

ALLIANCES AMAJRAR   شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 

القروية اقدال ايت علي امجرال طريق 

ازلو   - 222 5  الحاجب  املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.45697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2222 دجن24  في  ر  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

امبالك  الس د   و  الغ وان  الحسين 

واعسو  ك سي2 آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 492.

722I

FIDUGRA

HANOUVA TRANS
إعالن متعدد القرالات

FIDUGRA

شالع مح د الخامس ع الة امنال 

لقم 24 الطابق الثالث افزكان ، 

52 86، اكادير املغرب

HANOUVA TRANS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: الطابق 

االل�سي تجزئة بني ازفاسن لقم 47  

- - الدشي2ة الجهادية املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 8247
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  ف24اير  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
 DREAM من  الشركة  تس  ة  تغ ي2 
 HANOUVA الى   ACCESSOIRES

TRANS
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي:  
تغ ي2 نشاط الشركة ل صبح:  ( فقل 
البضائع لصالح الغي2 2( فقل االمتعة 
الغي2 املصحواة ر( موقف للس الات 

املستع لة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
التوق ع  و  التس ي2  صالح ة  حفظ 
الس دة  لصالح  البنكي  و  الجت اعي 

عائشة افكفاض
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  ر:  لقم  بند 
الشركة  تس  ة  اصبحت  مايلي: 
عوض   HANOUVA TRANS

DREAM ACCESSOIRES
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
البضائع  فقل  الشركة:  (   نشاط 
الغي2  االمتعة  فقل   )2 الغي2  لصالح 
للس الات  موقف  ر(  املصحواة 

املستع لة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 62ر2.
Iر72

أمزاول

RAYZIKAF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

أمزاول
حي الف جة لقم 29  ن فرة ، 

54222،  ن فرة املغرب
RAYZIKAF شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

أمحروش مركز كاف النسول  ن فرة 
- 54222  ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

4259

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAYZIKAF

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة - مفاوضة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

أمحروش مركز كاف النسول  ن فرة 

- 54222  ن فرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

22ر    : مصطفى  كبولي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د كرالمي مح د :  22ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د كبولي  الد :  22ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  كرالمي  الس د 

حي النخلة مركز كاف النسول  ن فرة 

54222  ن فرة املغرب.

عنوافه)ا(  كبولي  الد  الس د 

54222  ن فرة  النسول  كاف  مركز 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د كبولي مصطفى عنوافه)ا( 

54222  ن فرة  النسول  كاف  مركز 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  8ر.

724I

مكتب الحسابات العباد

HXF(IMPORT(EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

مكتب الحسابات العباد
ر2 بلوك ر بئ2افزلان بنصفال، 

222 ر، صفرو املغرب
HXF IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 44 

السكن االقتصادي بنصفال صفرو - 
222 ر صفرو املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر256.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  8  غشت  222  في  املؤلخ 
شركة   HXF IMPORT EXPORT
مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
السكن   44 لقم  اإلجت اعي  مقرها 
االقتصادي بنصفال صفرو - 222 ر 

صفرو املغرب فت جة الملنافسة.
و عين:

عبد  بو  حك م   عث ان  الس د)ة( 
هللا  و عنوافه)ا( فرنسا 47222 اجين 

فرنسا ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 44 لقم  وفي  8  غشت  222  بتاليخ 
السكن االقتصادي بنصفال صفرو - 

222 ر صفرو املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بصفرو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 7ر4.
725I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SILBA GREEN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SILBA GREEN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي الطابق 
االل�سي لقم   تجزئة لقم 262 
اك دال الدلالكة اكادير - 82222 

اكادير املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7987ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
ودلاسة  مختلفة  أع ال  مقاول 
مشاليع زلاع ة أو غابات أو مائ ة أو 

غي2ها.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   22 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 27277 .

726I

NOUVAFISC

 PREFAMINE(MATERIAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

NOUVAFISC
ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 
ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب
 PREFAMINE MATERIAUX SARL
AU  شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 825 
زفقة 8  الحي الصناعي ايت ملول - 

52 86 ايت ملول املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2 699

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
27 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( هاليل 
إلقالة  تبعا  وح د  ك سي2  شف ق 

مسي2.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 48ر2.
727I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALL-TECH(PATHOLOGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ALL-TECH PATHOLOGIE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
92 تجزئة دلي�سي ق طوني س دي 
بوج دة - 2222ر فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.68977
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في ر2 شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ق طوني  دلي�سي  تجزئة   92 »محل 
فاس  2222ر   - بوج دة  س دي 
املغرب« إلى »إقامة هناء زفقة دمشق 

الرقم 9  - 52 ر9 مرت ل  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 2 47.
728I

BIG ACCOUNTING

OCCURSO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY
 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،92222 ،52/ENTRE SOL N  

TANGER MAROC
 OCCURSO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي فج بة 

شالع 88 لقم    الطابق السفلي - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.  4487

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  يول وز  222    2 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مح د املح دي 

رر  أصل  من  اجت اع ة  حصة  رر 

حصة لفائدة  الس د )ة( عبد السالم 

الحراقي بتاليخ 2  يول وز  222.

تفويت الس د )ة( أح د البكولي 

العلمي رر حصة اجت اع ة من أصل 

عبد  )ة(  الس د  لفائدة   حصة  رر 

يول وز    2 بتاليخ  الحراقي  السالم 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

يول وز  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 6842.

729I

VUE D’EXPERTS

IC ADVISORS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

VUE D’EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

IC ADVISORS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 

الزلقطوني، فضاء الزلقطوني، 

الطابق األول - 22ر22 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر8ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 IC  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADVISORS
كراء٬   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالات  وشراء  ب ع  إستغالل، 
والتطب قات  ال24امج  وتطوير 

املعلومات ة.
عنوان املقر االجت اعي : 55 شالع 
الزلقطوني،  فضاء  الزلقطوني، 
الطابق األول - 22ر22 الدال الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د سع د أيت بااح د :  252 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : حلمي  بنعي�سى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د مكرم ق باش :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
  : الكحالوي  أمين  سعد  الس د 
252 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة  
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بااح د  أيت  سع د  الس د 
الرقم   22 زفقة  األسرة  حي  عنوافه)ا( 
الدالالب ضاء   24222 ش  ح   26

املغرب.
عنوافه)ا(  حلمي  بنعي�سى  الس د 
فرني     2 4   2 9 فرني  دو  طريق 

سويسرا.
عنوافه)ا(  ق باش  مكرم  الس د 
إقامة  شقة   طابق4  إير  بل  ساحة 
الدالالب ضاء   22262 كوت  ل الس 

املغرب.
الكحالوي  أمين  سعد  الس د 
كواالتين  دو  ب ال  زفقة  عنوافه)ا(  
دوش   كران  58ر   دوش   كران  ل 

لوكس بولغ.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ق باش  مكرم  الس د 
إقامة  شقة   طابق4  إير  بل  ساحة 
الدالالب ضاء   22262 كوت  ل الس 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798246.

2Iر7

BMA PARTNERS

 SOCIETE IMMOBILIERE
ASSAYOUTI

إعالن متعدد القرالات

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE
ASSAYOUTI »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 7  زفقة 
جالل الدين الس وطي  الدالالب ضاء  

- 22 22 الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.426257

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   22 8 دجن24   26 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
لفع الرأس ال من 22.222  دلهم إلى 
22ر.6 حصة  بخلق  752.222 دلهم 
للحصة  دلهم    22 بق  ة  جديدة 
الواحدة أي 2.222ر6 دلهم ج  عها 
عند  بالكامل  ومحرلة  فقدا  مكتتبة  
حالة  ديون  مع  باملقاصة  االكتتاب 
ومؤكدة على الشركة لفائدة الس دة 

زوادي أمي2ة 
قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  وتح ين  جديدة  ص اغة  تبني 

األسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
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بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الرأس ال االجت اعي 752.222 دلهم 
بق  ة  حصة    7.522 إلى  مقسم 
محرلة  الواحدة  للحصة  دلهم    22
الس دة  لفائدة  مخصصة  بالكامل 
في  الوح د  الشريك  أمي2ة  زوادي 

الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  ر  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يناير 9 22 تحت لقم 5 2 69.
I ر7

gest consultants

 SOGECLAIR AEROSPACE
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

gest consultants
5  زفقة القا�سي إل اس املعاليف 
الدال الب ضاء، 22 22، الدال 

الب ضاء املغرب
 SOGECLAIR AEROSPACE

MAROC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

شهرزاد ر زفقة س  ة طابق 5 لقم 
22 - 22 22 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

6ر82ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  شتن24  222    2 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SOGECLAIR الوح د  الشريك  ذات 
مبلغ    AEROSPACE MAROC
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
ر  شهرزاد  اقامة  اإلجت اعي  مقرها 
زفقة س  ة طابق 5 لقم 22 - 22 22 
الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : ازمة 

اقتصادية.
اقامة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لقم   5 طابق  س  ة  زفقة  ر  شهرزاد 

22 - 22 2 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:
االن   ميشال  مالك  الس د)ة( 
دالول و عنوافه)ا( 95 زفقة فاس وفال  
)ة(  ك صفي  فرنسا  لوكتول  2722ر 

للشركة.
مالي  جي2ال  فل ب  الس د)ة( 
عنوافه)ا(    و  لواالدي  فرانسوا  
فرنسا  تولوز  222 ر  زابي  دي  زفقة 

ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 
طابق  س  ة  زفقة  ر  شهرزاد  اقامة   :

5 لقم 22
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799267.
2Iر7

ديوان الخدمات

NORWAY SERVICES ر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شالع مح د الخامس لقم 94 س دي 

قاسم ، 6222 ، س دي قاسم 
املغرب

ر NORWAY SERVICES شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تعاوف ة 
الفوز زيرالة س دي قاسم - 6222  

س دي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2922 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    7
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NORWAY SERVICES ر

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة.

تعاوف ة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
  6222  - قاسم  زيرالة س دي  الفوز 

س دي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : الرح م حدوا  الس د عبد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د بوشتى عبدلي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حدوا  الرح م  عبد  الس د 
5ر4   لقم  الرياض  حي  عنوافه)ا( 

6222  س دي قاسم املغرب.
عنوافه)ا(  عبدلي  بوشتى  الس د 
جرف  قطاع  2  املجاعرة  تجزئة 
امللحة 6222  س دي قاسم املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

حدوا  الرح م  عبد  الس د 
5ر4   لقم  الرياض  حي  عنوافه)ا( 

6222  س دي قاسم املغرب
عنوافه)ا(  عبدلي  بوشتى  الس د 
جرف  قطاع  2  املجاعرة  تجزئة 
امللحة 6222  س دي قاسم املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  قاسم   بس دي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم ر29.
Iرر7

FIDUCOMPTA

AFRAH DOUKALI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم ر   شالع الحرية مكتب 2  
املدينة الجديدة   اسفي ، 46222، 

اسفي املغرب
AFRAH DOUKALI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  

لوغفي2ات بقعة 87  اسفي - 46222 
اسفي املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.559 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ    AFRAH DOUKALI
مقرها  وعنوان  دلهم    2.222
بقعة  لوغفي2ات  تجزئة   اإلجت اعي 
املغرب  اسفي   46222  - اسفي    87

فت جة ل : ازمة اقتصادية.
تجزئة   ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لوغفي2ات بقعة 87  اسفي - 46222 

اسفي املغرب. 
و عين:

و  عابدات  الس د)ة(  دوج  
حي  الولاس ة  تجزئة    2 عنوافه)ا( 
املغرب  اسفي   46222 الكولس  

ك صفي )ة( للشركة.
و  الناشي2   السعدية   الس د)ة( 
حي    8 زفقة  ر9  الرقم  عنوافه)ا( 
كاوكي  46222 اسفي املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
و  الرويسكي  لا عة    الس د)ة( 
تجزئة  ر  املج وعة  عنوافه)ا(  ر 
اسفي   46222 كاوكي   حي  دكالة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  ولاس  به جة   الس د)ة( 
عنوافه)ا( 7ر زفقة املطال حي الكولس 
)ة(  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.
الس د)ة( بدل   ولاس و عنوافه)ا( 
 ر الزفقة ر4 بلوك ر دكالة حي كاوكي  
)ة(  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.
و  ولاس  عصام   الس د)ة( 
تجزئة  ر  املج وعة  عنوافه)ا(  ر 
دكالة حي كاوكي 46222 اسفي املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
و  والاس  مح د   الس د)ة( 
عنوافه)ا(  ر الزفقة ر4 املج وعة ر 
تجزئة دكالة حي كاوكي  46222 اسفي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
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الس د)ة( فادية  والاس و عنوافه)ا( 
 46222 8  حي كاوكي  ر9 زفقة  الرقم 

اسفي املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2497.
4Iر7

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

GENI-ART
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
GENI-ART شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2   شــالع 
الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شقـــة لقـــم 
5  --  22 22 الدالالب ضاء املــغــــرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر6.28 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
GENI- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ART
غرض الشركة بإيجاز : مــقـــاول او 

صــاحـــب وكـــالـــة إعـــالف ــــة.
عنوان املقر االجت اعي : 2   شــالع 
الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شقـــة لقـــم 
5  --  22 22 الدالالب ضاء املــغــــرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99   سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : ح ي2  اشرف  الس د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة وجدان اموش :  52 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح ي2  اشرف  الس د 
اقامة املنزه شطرر ع الة ط  لقم   
الشالالت 2 288 املح دية املــغــــرب.

عنوافه)ا(  اموش  وجدان  الس دة 
اقامة املنزه شطرر ع الة ط  لقم   
الشالالت 2 288 املح دية املــغــــرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اموش  وجدان  الس دة 
اقامة املنزه شطرر ع الة ط    لقـم   
الشالالت 2 288  املح دية املــغــــرب 
عنوافه)ا(  ح ي2  اشرف  الس د 
اقامة املنزه شطرر ع الة ط    لقـم   
الشالالت 2 288 املح دية املــغــــرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم  9 .ر79.
5Iر7

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

SOMARISS INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

ر  شالع أح د املجاطي إقامة 
األلب الطابق األول لقم 8 

معاليف الدالالب ضاء ، 24 22، 
الدالالب ضاء املغرب

SOMARISS INVEST  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 224  حرية 

  الطابق ر شقة 9 املح دية - 
28822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

29229

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOMARISS INVEST

مشالكة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  االستث ال  في  حسابها  في  الشركة 

املعامالت  في   ، املال ة  األولاق  إدالة 

في األولاق املال ة أو في الس طرة على 

الشركات.

  224  : االجت اعي  املقر  عنوان 

حرية   الطابق ر شقة 9 املح دية - 

28822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : سعاد   طوبي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سعاد   طوبي  الس دة 

الدال  بولو  العام  املنظر  شالع   522

الب ضاء  الدال   22 52 الب ضاء  

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سعاد  طوبي  الس دة 

الدال  بولو  العام  املنظر  شالع   522

الب ضاء  الدال   22 52 الب ضاء  

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم ر229.

6Iر7

ائت اف ة أك دي

 KHETTANE BENMLIH

SANTE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

ائت اف ة أك دي
زفقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 2 ، الطابق الثالث  )م.ج( 

ح رية مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب

 KHETTANE BENMLIH SANTE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي ج ه  

2 الع ال 4 الشقة 4 افا�سي الطابق 

 ، مكناس - 52222 مكناس املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.44429

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  2 فوف24  222 ت ت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التال ة  األنشطة 

الحالي :

إضافة نشاط توزيع مستحضرات 

واملك الت  والنظافة  التج  ل 

املبادالت  نشاط  وحذف  الغذائ ة 

التجالية. .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   29 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 44429.

7Iر7

Cabinet LAMRINI HADI

DAR LABNI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

8 ,شالع إبن سينا الناضول ، 

62222، الناضول املغرب

DAR LABNI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الع ران لقم 5 29 سلوان - 62722 

الناظول املغرب.
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لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22745

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«522.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   622.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 2رر4.

8Iر7

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

TISGIN(TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

ر  شالع أح د املجاطي إقامة 

األلب الطابق األول لقم 8 

معاليف الدالالب ضاء ، 24 22، 

الدالالب ضاء املغرب

TISGIN TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي طالق 

شالع 22 لقم 42 س دي برفو�سي 

الدالالب ضاء - 22622 الدالالب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 649  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  غشت  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

إس اع ل  )ة(  الس د  تفويت 

أحفري 2.222  حصة اجت اع ة من 

الس د  لفائدة   2.222ر حصة  أصل 

25 غشت  بتاليخ  )ة( يوسف أحفري 

.222 

أحفري  يونس  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   6.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة  2.222ر 

غشت   25 بتاليخ  أحفري  يوسف 

.222 
أحفري  براه م  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   6.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة  2.222ر 

غشت   25 بتاليخ  أحفري  يوسف 

.222 

ج حي   كلثومة  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   6.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة  2.222ر 

غشت   25 بتاليخ  أحفري  يوسف 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799554.

9Iر7

RIMAJD

A-Z(IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIMAJD

  RUE AHMED EL MEJJATI  ر

 RESD. LES ALPZES  er

 ETG N°8 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

A-Z IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 98 شال 

ع أففا الطابق 9 لقم  9 إقامة لا ع 

أففا - 2222222 آلدال آلب ضاء 

آملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

477 27

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 A-Z  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER
ولة  مقا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالية وو دمات آلبناء.
عنوان املقر االجت اعي : 98 شال ع 
أففا الطابق 9 لقم  9 إقامة لا ع أففا 

- 2222222 آلدال آلب ضاء آملغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

2.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:
  2.222   : آلزديح  زهي2  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  2.222   : غرابي  أفيس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   آلزديح  زهي2  الس د 
طريق أزمول كم9 دالاوععز 2222 2 

آلدال آلب ضاء آملغرب.
الس د أفيس غرابي عنوافه)ا( 89  
شالع عبد ااملومن سلمر طابقر لقم 
آلدال   222222 آملستشف ات  حي   8

آلب ضاء آملغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   آلزديح  زهي2  الس د 
طريق أزمول كم9 دالاوععز 2222 2 

آلدال آلب ضاء آملغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار 2222 تحت لقم 265 57.
742I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 INSTITUT MOGADOR
 PRIVE POUR LA CONDUITE

PROFESSIONNELLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452  ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 INSTITUT MOGADOR

 PRIVE POUR LA CONDUITE

PROFESSIONNELLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

بالطابق السفلي لقم 229 تجزئة 

أزلف الصويرة - 44222 الصويرة 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5629

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في ر  أكتوار  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 229 لقم  السفلي  بالطابق  »شقة 

 44222  - الصويرة  أزلف  تجزئة 

بالطابق  إلى »شقة  الصويرة املغرب« 

لقم  بالتجزئة  كائنة  الثاني  و  االول 

 44222  - الصويرة   4 التجزئة   4 4

املدينة  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 95ر.

74 I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

 YOUNG ELECTRICAL

ENGINEER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

ر  شالع أح د املجاطي إقامة 

األلب الطابق األول لقم 8 

معاليف الدالالب ضاء ، 24 22، 

الدالالب ضاء املغرب

 YOUNG ELECTRICAL

ENGINEER  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 224 شالع  

بع راني أمال ر الطابق 2 س دي 

برفو�سي الدال الب ضاء  - 22622 

الدال الب ضاء   املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

5 ر86ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أبريل  222   28 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«422.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 

أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 795658.

742I

SOCIETE FIDAV SARL

 AUTO(COMPLEXE
BELLEMSIEH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة السعديين ع الة ر  شقة ر 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 

املغرب

 AUTO COMPLEXE BELLEMSIEH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  2 
زفقة 4  حي أطلس   - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

54577

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.COMPLEXE BELLEMSIEH
مكاف ك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات
تجالة قطع غ ال الس الات

ب ع وشراء.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 52222  - أطلس    حي    4 زفقة   2 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ع ر  بل س اح  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ع ر  بل س اح  الس د 
مكناس   52222  4 مرجان   252 لقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ع ر  بل س اح  الس د 
مكناس   52222  4 مرجان   252 لقم 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم ر465.
Iر74

A. SAAIDI CONSULTANTS

OH MY BUN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

OH MY BUN شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املسي2ة زفقة 6 أكتوار لقم 6، الطابق 

الثالث، الشقة ر، – أففـا -  22 22 

الدال الب ضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي  

.486.569

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 28 أكتوار  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»شالع املسي2ة زفقة 6 أكتوار لقم 6، 

أففـا   – ر،  الشقة  الثالث،  الطابق 

املغرب«  الب ضاء   الدال   22 22   -
كوتيي  »ت وف ل«  زفقة  زاوية   ،9« إلى 

وزفقة البحت2ي – حي كوتيي - 22 22 

الدال الب ضاء   املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799275.

744I

 MEGA POUR LES RECHERCHES DES EAUX ET

DES MINES SARL AU

 STE MEGA POUR LES
 RECHERCHES(DES(EAUX
 ET(DES(MINES(-(SMREM(-

SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 MEGA POUR LES RECHERCHES

 DES EAUX ET DES MINES SARL

AU

 Aprt n° 6 derb  5 zenkat agadir

 hay al izdihar ouislane meknes ،

0، MEKNES MAROC

 STE MEGA POUR LES

 RECHERCHES DES EAUX ET

DES MINES - SMREM - SARL-

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
لقم 6 دلب 5  زفقة اكادير حي 

االزدهال ويسالن مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.49445
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  يول وز  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :
صابر  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
أح د عزيزي بتاليخ 28 يول وز  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ    أكتوار  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم 4472.
745I

IASCOMPTES sarl

VAZEL PHARMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
8  شالع بي2ون طابق   شقة 2 
بلفدير ، 22ر22، الدال الب ضاء 

املغرب
VAZEL PHARMA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 شالع 

بولد, طا بق ر لقم 5 الصخول 
السوداء  - 22292 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 27 5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 VAZEL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PHARMA
استي2اد,   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألجهزة  كواشف  وا ع  تصدير, شراء 
ومنتجات  التشخ ص,   و  الطب ة 

التج  ل.
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الغذائ ة  املك الت  تصن ع 
ومنتجات التج  ل

ر2   : االجت اعي  املقر  عنوان 
5 الصخول  ر لقم  شالع بولد, طا بق 
الب ضاء  الدال   22292  - السوداء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : بالحاج   ف اللي  مح د  الس د 
252 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة
الس د ع ر منادي إدلي�سي  :  25  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  25   : كنون   صف ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 252   : بنكي2ان   س  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
252 حصة    : الس دة مريم برادة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بالحاج   ف اللي  مح د  الس د 
إقامة  أفوال  شالع   6 عنوافه)ا(  
ليفدول ط 5 شقة 2   22452 الدال 

الب ضاء   املغرب .
إدلي�سي   منادي  ع ر  الس د 
زفقة  الكرامة  شالع  عنوافه)ا( 
الشحرول لقم  2 الزهول    2222ر 

فاس  املغرب .
عنوافه)ا(  كنون  صف ة  الس دة 
شالع الكرامة زفقة الشحرول لقم  2 

الزهول    2222ر فاس  املغرب .
الس دة س  ة بنكي2ان  عنوافه)ا(  
طريق  النخ ل  لياض  تجزئة   96

إي وزال  2222ر فاس  املغرب .
عنوافه)ا(  برادة  مريم  الس دة 
الدكالي ط   ش  ابو شع ب  9 شالع 
الب ضاء    الدال   22222 كوتيي  حي    

املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بالحاج   ف اللي  مح د  الس د 
إقامة  أفوال  شالع   6 عنوافه)ا(  
ليفدول ط 5 شقة 2   22452 الدال 

الب ضاء  املغرب .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 5 ر798.

746I

Cabinet LAMRINI HADI

MEUBLES SELOUANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

8 ,شالع إبن سينا الناضول ، 

62222، الناضول املغرب

MEUBLES SELOUANE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الع ران لقم 5 29 سلوان - 62722 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 25ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEUBLES SELOUANE

االستي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و التصدير.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الع ران لقم 5 29 سلوان - 62722 

الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د امللكي مح د :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : مح د  املرابط  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  امللكي  الس د 
هوالفدا 222ر لوتردام هوالفدا.

عنوافه)ا(  مح د  املرابط  الس د 
سلوان    297 لقم  الع ران  تجزئة 

62722 الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  امللكي  الس د 

هوالفدا 222ر لوتردام هوالفدا
عنوافه)ا(  مح د  املرابط  الس د 
سلوان    297 لقم  الع ران  تجزئة 

62722 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم ررر4.
747I

PREMIUM FINANCE

GESTO SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GESTO SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد ع الة 
29  شقة لقم ر4 الطابق الثالث - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GESTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SERVICE
و  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي2اد معدات املعلومات ة.
عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 
ع الة  جواد  إقامة  الخطابي  الكريم 
 - الثالث  الطابق  ر4  لقم  شقة    29

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : ل وتيي  جاك  مالك  جون  الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ل وتيي  جاك  مالك  جون  الس د 
عنوافه)ا( طريق فلولير ر أ    225  

شين بولغ سويسرا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ل وتيي  جاك  مالك  جون  الس د 
  225 ر أ   فلولير  طريق  عنوافه)ا( 

شين بولغ سويسرا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29244 .

748I

CABINET CRCOM

 CABINET MALAK DE
 KINESITHERAPIE ET

READAPTATION PHYSIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,
 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  رeme ETAGE V.N FES
FES ،30000 ، امل لكة املغرا ة
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 CABINET MALAK DE
 KINESITHERAPIE ET

 READAPTATION PHYSIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 44 
شالع عبد هللا الشفشاوني زفقة 

الحسين زاكريتي األبرال 24 لقم 9 ، 
الطابق 4 فاس. - 2222ر  فاس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.54827

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222   24 في  املؤلخ 

املصادقة على :
احفي2  مالد  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
222.  حصة لفائدة  الس د )ة( فوال 

د ي�سي بتاليخ 24 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   22 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4664.
749I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO ر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ر TAIB IMO  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
2  شالع كام ل كابافا الشقة لقم   
ل في2فاج  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22 29
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TAIB  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. IMO ر
غرض الشركة بإيجاز : -  مقاول في 

تجهيز البقع االلض ة 
- االنعاش العقالي.

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم    الشقة  كابافا  كام ل  2  شالع 

ل في2فاج  - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
عزيز  مح د  س دي  الس د 
بق  ة  922 حصة    : كتاني  الزمزامي 

22  دلهم للحصة .
  : كتاني  الزمزامي  يوسف   الس د 
52 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  : كتاني  الزمزامي  مح د   الس د 
52 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عزيز  مح د  س دي  الس د 
الدال  عنوافه)ا(  كتاني  الزمزامي 
الب ضاء  الدا   22222 الب ضاء 

املغرب.
كتاني  الزمزامي  يوسف   الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.
كتاني  الزمزامي  مح د   الس د 
 22222 الب ضاء   الدال  عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عزيز  مح د  س دي  الس د 
الدال  عنوافه)ا(  كتاني  الزمزامي 
الب ضاء  الدال   22222 الب ضاء 

املغرب
كتاني  الزمزامي  يوسف   الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22222 الدال 

الب ضاء املغرب
كتاني  الزمزامي  مح د   الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22222 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم رر292 .
752I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE SETAC GUERCIF
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرس ف 

املغرب
  STE SETAC GUERCIF SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي صاكة 
املركز ، ع الة جرس ف - 22 5ر 

جرس ف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

 EN : لقم التق  د في السجل التجالي
COUR

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SETAC GUERCIF SARL AU
-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة
-دلاسة وترك ب فظام الري

-أشغال الزلاعة
صاكة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
22 5ر   - جرس ف  ع الة   ، املركز 

جرس ف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : مح د  بعقالي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  بعقالي  الس د 

صاكة املركز صاكة جرس ف 22 5ر 

جرس ف املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  بعقالي  الس د 

صاكة املركز صاكة جرس ف 22 5ر 

جرس ف املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  87/222  .

75 I

PREMIUM FINANCE

STE BABAGAZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE BABAGAZ شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم حي بوكال الطابق الثالث إقامة 

لقم 4  باب دكالة  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر 22 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.



ر22ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BABAGAZ

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاز املضغوط

فقل البضائع لحساب الغي2.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مسلم حي بوكال الطابق الثالث إقامة 

لقم 4  باب دكالة  - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ح  د هشمي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  الد هشمي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هشمي  ح  د  الس د 

ايت لحسن ابوزيد قلعة مكوفة تنغي2 

45222 قلعة مكوفة املغرب.

عنوافه)ا(  هشمي  الس د  الد 

ايت لحسن ابوزيد قلعة مكوفة تنغي2 

45222 قلعة مكوفة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  هشمي  ح  د  الس د 

ايت لحسن ابوزيد قلعة مكوفة تنغي2 

45222 قلعة مكوفة املغرب

عنوافه)ا(  هشمي  الس د  الد 

ايت لحسن ابوزيد قلعة مكوفة تنغي2 

45222 قلعة مكوفة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر2928 .

752I

STE MIEL DAIMOND

STE MIEL DIAMOND 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STE MIEL DAIMOND

اقامة الجواهر طريق بنسودة اقامة  

 ،E 3 69، 30000 الن وم الجواهر

فاس املغرب

 STE MIEL DIAMOND  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

الجواهر طريق بن سودة إقامة النوم 

الجواهر E  96ر فاس - 2222ر فاس 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.64747

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  يول وز  222   24 في  املؤلخ 

 STE  شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها  مبلغ     MIEL DIAMOND

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

بن  طريق  الجواهر  إقامة  اإلجت اعي 

E  96ر  الجواهر  النوم  إقامة  سودة 

فاس - 2222ر فاس املغرب فت جة ل 

: توقف النشاط .

إقامة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الجواهر طريق بن سودة إقامة النوم 

الجواهر E  96ر فاس - 2222ر فاس 

املغرب. 

و عين:
و  زدال  الجل ل    عبد  الس د)ة( 
ااملرجة  حي   4 زفقة   7 لقم  عنوافه)ا( 

ك صفي  املغرب  فاس  2222ر  فاس 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بفاس  بتاليخ 27 شتن24  222 

تحت لقم 222279 2   ر42.

Iر75

KARE ACCOUNTING

INCR SERVICE
إعالن متعدد القرالات

KARE ACCOUNTING

تقاطع شالع عبد املومن و شالع 

افوال A4 6 طابق ر لقم 9  ، 

22242، الدال الب ضاء املغرب

INCR SERVICE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم2  

شالع الحزام الكبي2 عين السبع - 

22252 الدالالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر7ر9  .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

الذي  حصص:  تفويت  لقم  قرال 

الس د  تفويت  مايلي:  على  ينص 

للبطاقة  الحامل  عزالدين  كسوس 

 22522B92 95ر لقم   الوطن ة 

حصة   52222 أصل  من  حصة 

للس د كسوس ع ر الحامل للبطاقة 

BE798272 الوطن ة لقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوح د إلى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

بعد تفويت الحصص أصبح لأس ال 

حصة   52222 هو  الذي  الشركة 

للس د  27522 حصة  كالتالي  مقسم 

حصة  و22522  عزالدين  كسوس 

للس د كسوس ع ر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  4 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم   7966.

754I

AMENZO DISTRIBUTION

AMENSO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AMENZO DISTRIBUTION
 RUE MOHAMED SMIHA 77
CASA ، 20400، CASA MAROC
  AMENSO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 
زفقة مح د س  حة الطابق 8 

الدالالب ضاء - 22422 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
522677

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  2ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AMENSO DISTRIBUTION
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالج لة  وا ع  وشراء  وتصدير 
أفواع  من  فوع  أي  وحالة  واالج لة 

القهوة
ج  ع  وتسويق  وتوزيع  استي2اد 

املنتجات الغذائ ة
تح  ص ومعالجة وتعبئة وت ث ل 

ج  ع أصناف القهوة
املتاجرة في ج  ع املواد أو املعدات 
وح ازتها  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

واستئجالها وتبادلها وا عها.
 77  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 8 الطابق  س  حة  مح د  زفقة 
22422 الدالالب ضاء  الدالالب ضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 222ر)  

 252   : ابلد  عبدالعزيز  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : العزيزي  املهدي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ابلد  عبدالعزيز  الس د 

عين  طريق  كلم    الجابري  تجزئة   7

الشقف 22 6ر فاس املغرب.

عنوافه)ا(  العزيزي  املهدي  الس د 
بوغافر  زفقة  ر  الشقة   49 ع الة 

الن2جس أ 2226ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ابلد  عبدالعزيز  الس د 

عين  طريق  كلم    الجابري  تجزئة   7

الشقف 22 6ر فاس املغرب

عنوافه)ا(  العزيزي  املهدي  الس د 
بوغافر  زفقة  ر  الشقة   49 ع الة 

الن2جس أ 2226ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 798245.

755I

MOUSSAID IMMOBILIER

MOUSSAID IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOUSSAID IMMOBILIER

 SOCOMA 2 SOUDRI N°577

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MOUSSAID IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي أبواب 

األطلس لقم 42 املحام د مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22 67

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOUSSAID IMMOBILIER
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة والبناء
منعش عقالي.

أبواب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  املحام د   42 لقم  األطلس 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مساع د  ك ال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مساع د  ك ال  الس د 
القلعة  لخضر  الواد  الخ اسة  دوال 

222ر4 قلعة السراغنة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مساع د  ك ال  الس د 
القلعة  لخضر  الواد  الخ اسة  دوال 

222ر4 قلعة السراغنة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية ب راكش  بتاليخ - تحت لقم.
756I

MOORE CASABLANCA

ن8كو)ستي2ي)س8نيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS
 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

فركو ستي2ي سرفيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة 

7رر  منطقة صناع ة والد صالح 

الحي الحسني - 2ر222 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 277

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

فركو   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ستي2ي سرفيس.

تعق م    : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  اإليث لين  بأكس د  الطب ة  األجهزة 

البخال.

وتوزيع  وتعق م  وتغل ف  تصن ع 

األجهزة الطب ة.

وتوزيع  وتعق م  وتعبئة  تصن ع   

أجهزة التشخ ص في املخت24.

أي  من  ع ل ة  أي   ، عام  بشكل 

فوع كافت تتعلق بشكل مباشر أو غي2 

مباشر باألش اء املحددة أعاله أو التي 

من املحت ل أن تعزز تحق قها..

قطعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

صالح  والد  صناع ة  منطقة  7رر  

الحي الحسني - 2ر222 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الشركة فرك دك :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فرك دك  الشركة 
5 قطعة   7  تقس م  تجزئة ميسان 

82 27 بوسكولة  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الزيات  حسن  الس د  
مزوكة  تجزئة  بويزلكان  زفقة  7ر 
62 22 الدال  أففا  7ر    سة تجزئة 

الب ضاء املغرب
الزيات  اللط ف  عبد  الس د 
عنوافه)ا( تجزئة املنظر الج  ل لقم 
  شالع ادليس السالوي اففا 22252 

الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  الزيات  هشام  الس د 
طابق  الرياني  املحاسن  أبو  زفقة    
الب ضاء  الدال   22252 املعاليف  ر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798948.
757I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DOUNIA SAKAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

DOUNIA SAKAN  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 
الصناعي س دي براه م الرقم 29  - 

2222ر فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.25727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :



225ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

بودلقة  أح د   )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    6.522
)ة(   الس د  لفائدة   حصة    6.522
أكتوار   28 بتاليخ  مج ج  مح د  

.222 
بودلقة  سع د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    6.522
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    6.522
أكتوار   28 بتاليخ  كدي�سي  الدين  عز 

.222 
بودلقة  ادليس  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   8.522
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    7.222
أكتوار   28 بتاليخ  كدي�سي  الدين  عز 

.222 
بودلقة  ادليس  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   8.522
)ة(   الس د  لفائدة   حصة    7.222
أكتوار   28 بتاليخ  مج ج  مح د  

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4962.

758I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

EXTRA(HYGIENE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC
EXTRA HYGIENE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفرو موالي الرش د - 2252ر فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 722

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EXTRA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HYGIENE

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملنظفات  املنتجات  وتسويق 

الصح ة.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الصفاء  مكاتب   4 الطابق   28 لقم 

طريق صفرو موالي الرش د - 2252ر 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : علوي  فض لة  نو�سي  الس دة 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

522 حصة    : الس د أح د لايس 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  فض لة  نو�سي  الس دة 

22 زفقة جعفر ابن عط ة  عنوافه)ا( 

آيت اسقاطو 2222ر فاس املغرب.

الس د أح د لايس عنوافه)ا( زفقة 

2 عبد الرح ان الجبالتي زفقة 26 حي 

السعادة 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د أح د لايس عنوافه)ا( زفقة 

2 عبد الرح ان الجبالتي زفقة 26 حي 

السعادة 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم ر474.

759I

jurigest

K-PRICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

jurigest

 bd bir anzarane maarif ،   9

20370، casablanca maroc

K-PRICE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8 شالع 

مح د الخامس الطابق 4 - 22222 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

25ر298.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

  2.222 لأس الها  مبلغ    K-PRICE

 8 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 -  4 الطابق  الخامس  مح د  شالع 

فت جة  املغرب  الدالالب ضاء   22222

ل : ازمة في القطاع و كوف د 9 .

8 شالع  التصف ة ب  و حدد مقر 

املغرب   4 الطابق  الخامس  مح د 

22222 الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

و  الكتاني  الغالي   الس د)ة( 

كال فولف ا   تجزءة الييت   6 عنوافه)ا( 

املغرب  الدالالب ضاء   22 52

ك صفي )ة( للشركة.

الس د)ة( ع ر  الكتاني و عنوافه)ا( 

بن  اللط ف  عبد  شالع  الريف  م ر 

قدول الطابق 4 22222 الدالالب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

8 شالع   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

مح د الخامس الطابق 4

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798898.

762I

CABINET EL-KHOUMSSI

KADHIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

CABINET EL-KHOUMSSI
لقم 9  الطابق 6 ع الة رر شالع 

عبدالكريم الخطابي ، 2222ر، 

فاس املغرب

KADHIL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  /4 تجزئة 
هند طريق املنزل - 222 ر صفرو 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 88 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222   24 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«22.222  دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   222.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بصفرو  بتاليخ 8  أكتوار 

 222 تحت لقم  64.

76 I

CAF MANAGEMENT

L›OLIVERAIE DE CASA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

CAF MANAGEMENT

الزفقة 7ر الرقم 7  حي الهناء ، 

2 222، الدال الب ضاء املغرب

L’OLIVERAIE DE CASA  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الهنا 
زفقة 7ر لقم 7  الدال الب ضاء  الدال 

الب ضاء  2 222 الدال الب ضاء  

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 6 227
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العام  الج ع  ب قت�سى 
 2229 يناير   25 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع  تم 
من  أي  دلهم«   252.222« قدله 
«522.222.  دلهم« إلى »752.222.  
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أبريل 2229 تحت لقم 2526رر.

762I

الفا�سي حسناء

ASBN TALFIF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الفا�سي حسناء
27 زفقة اففا الحس  ة ، 2222ر، 

الحس  ة املغرب
ASBN TALFIF شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 8 
مالس لقم ر حي السالم - 2222ر 

الحس  ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر5ر

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ASBN : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TALFIF
تغل ف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائ ة
ب ع املواد الغذائ ة

التجالة بج  ع افواعها.

 8 زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

2222ر   - السالم  حي  ر  لقم  مالس 

الحس  ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : اح د  اصبان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  اصبان  الس د 

السالم  حي   7 لقم  مالس   8 زفقة 

2222ر الحس  ة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  اصبان  الس د 

السالم  حي   7 لقم  مالس   8 زفقة 

2222ر الحس  ة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالحس  ة  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم -.

Iر76

MOORE CASABLANCA

بنف ك)تع ي2
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

بنف ك تع ي2 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 

بزفيس سنت2 فتولك 7 إقامة لامي 

زفقة سبتة الطابق 2 مكتب 8 - 

22252  الدال الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.429867

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 6  شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

إقامة   7 فتولك  سنت2  بزفيس  »عند 

مكتب   2 الطابق  سبتة  زفقة  لامي 

املغرب«  الب ضاء  الدال    22252 -  8

 722 قطعة  ميسان  تجزئة   « إلى 

منطقة صناع ة والد صالح - 82 27  

بوسكولة   املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79922.

764I

IASCOMPTES sarl

SIGMA PHARMA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

IASCOMPTES sarl

8  شالع بي2ون طابق   شقة 2 

بلفدير ، 22ر22، الدال الب ضاء 

املغرب

SIGMA PHARMA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 6 شالع 

أفوال إقامة ليفدول ط 5 شقة 2   - 

22452 الدال الب ضاء    املغرب .

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر 2942.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 5  شتن24  222

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرل 

لفع  القافون:  مقتض ات  مع  للشركة 

لأس مال الشركة إلى 22.222ر دلهم 

مع إدماج شركاء جدد

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 7 ر798.

765I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DOUNIA SAKAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

DOUNIA SAKAN  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 
الصناعي س دي براه م الرقم 29  - 

2222ر فاس املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.25727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
28 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

كدي�سي عز الدين ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4962.

766I

AGIN SARL

MAMODIV SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL  7
 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC
MAMODIV SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 HAY وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 ALWAHDA RUE AIT SAMLALITE
 N° 27 KOM SALE -  2222 SALE

.MAROC
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بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ   
الرس  ة عدد 5482 بتاليخ 28 فوف24 

.22 7
 ABDESLAME EL  : من  بدال 

MAMOUNE
 ABDESLAM  : يقرأ 

ELMAMOUNE
الباقي بدون تغ ي2.

767I

STE AYAD CONSULTING SARL

RACHARGAN COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE
 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 RACHARGAN COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8ر8 شالع 
الشه د حي القدس - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5رر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RACHARGAN COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستي2اد.
8ر8   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62222  - القدس  حي  الشه د  شالع 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

2.222ر  الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة لجاء عزاوي :  22ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة لجاء عزاوي عنوافه)ا( حي 

القدس زفقة الشه د لقم 64 62222 

وجدة  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة لجاء عزاوي عنوافه)ا( حي 

القدس زفقة الشه د لقم 64 62222 

وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 826ر.

768I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

YOUSSAM INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 LOT EL MADINA   N 8-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

YOUSSAM INVEST شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2ر 

زفقة ع ر الريفي شقة   الطابق 

االول الدال الب ضاء الدال الب ضاء 

26222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 5249

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUSSAM INVEST

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

2ر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  شقة    الريفي  ع ر  زفقة 

الب ضاء  الدال  الب ضاء  الدال  االول 

26222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : الس د يوسف زميز 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

522 حصة    : الس د عصام هدا  

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زميز  يوسف  الس د 

القطب الحضري حي الريان لقم 68  

النواصر  26222 النواصر املغرب.

الس د عصام هدا  عنوافه)ا( ص 

امل لكة  الرياض   رر   945ر  ب 

امل لكة   26222 السعودية  العرا ة 

العرا ة السعودية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  زميز  يوسف  الس د 

القطب الحضري حي الريان لقم 68  

النواصر  26222 النواصر املغرب

الس د عصام هدا   عنوافه)ا( ص 

امل لكة  الرياض   رر   945ر  ب 

امل لكة   26222 السعودية  العرا ة 

العرا ة السعودية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم -.

769I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمبا)ط كس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثي2 إقامة دوس مالس لقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

أمبا ط كس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي موطنة 

لدى إيزيدوم بزفيس سنت2 8 شالع 

الكندي إقامة سنتا كاللا II الطابق 

7 املكتب لقم 7  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 45 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

أمبا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ط كس.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النس ج.

موطنة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع   8 سنت2  بزفيس  إيزيدوم  لدى 

الطابق   II كاللا  سنتا  إقامة  الكندي 

طنجة   92222  -   7 لقم  املكتب   7

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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  .222   : االدلي�سي   ع اد  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ع اد االدلي�سي  عنوافه)ا( 
ر  لقم  ج  زفقة  امزيان  مح د  شالع 

222ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ع اد االدلي�سي  عنوافه)ا( 
ر  لقم  ج  زفقة  امزيان  مح د  شالع 

222ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247542.

772I

STE AYAD CONSULTING SARL

BERRICHI ANGAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE
 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
BERRICHI ANGAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ظهر املحلة 
46ر تجزئة أفكاد - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BERRICHI ANGAD
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.
ظهر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62222  - أفكاد  تجزئة  46ر  املحلة 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : بوعناني  مح د  الس د  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بوعناني عنوافه)ا(  الس د  مح د 
ر   ظهر املحلة تجزئة أفكاد زفقة س 

لقم 2  62222 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوعناني عنوافه)ا(  الس د  مح د 
ر   ظهر املحلة تجزئة أفكاد زفقة س 

لقم 2  62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 2 8ر.
77 I

ficof

 KAMILIA(DES(TRAVAUX
ELECTRIQUES
إعالن متعدد القرالات

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
 KAMILIA DES TRAVAUX

ELECTRIQUES  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

 OUJDA   :وعنوان مقرها االجت اعي
 N°2 ر BD DERFOUFI ETG 6ر 

- - وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.2222 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2تس  ة الشركة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لفع لأس مال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

SIEGE DE LA SOCIETE

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 4ر8ر.

772I

CHAMS CONSULTING

SOUTH FOODS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°627 2eme

  ETAGE N° 5 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOUTH FOODS  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي 482 تجزئة املسال طريق 

اسفي  - 42222 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9629

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOUTH FOODS
املستولد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البائع بنصف الج لة
بالج لة و بنصف الج لة  املتجر 
في الفواكه الجافة والخضر ال ابسة

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
طريق  املسال  تجزئة   482 االل�سي 

اسفي  - 42222 مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

222.222.  دلهم، مقسم كالتالي:
الس د هشام ايت مالك  :  2.222  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د هشام ايت مالك  عنوافه)ا( 
املحام د   الزلقتوني   تجزئة   24

42222 مراكش  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د هشام ايت مالك  عنوافه)ا( 
املحام د   الزلقتوني   تجزئة   24

42222 مراكش  املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
22 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم  2867 .
Iر77

FIDALUXE

ZAGHLOUL MED GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDALUXE
 BV Prince My Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc «B» رéme

 Etage- bureau N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH MAROC
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 ZAGHLOUL MED GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

لقم 8 تجزئة لط ة ع الة 5  شالع 
فلسطين مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27رر  .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 8  شتن24  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ع الة  لط ة  تجزئة   8 لقم  »مكتب 
 42222 مراكش  فلسطين  شالع    5
لقم  مكتب   « إلى  املغرب«  مراكش 
الطابق   924 ع الة  املسال  تجزئة   5
 42222 مراكش  اسفي  طريق  االول 

مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24    9 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 25 4.
774I

CAF MANAGEMENT

L›OLIVERAIE DE CASA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزفقة 7ر الرقم 7  حي الهناء ، 
2 222، الدال الب ضاء املغرب

L’OLIVERAIE DE CASA  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الهناء 
زفقة 7ر لقم 7   - 2 222 الدال 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 6 227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2229 يناير   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
العلوي  )ة( دليس   الس د  تفويت 
املدغري 52ر.2 حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة   حصة   9.222 أصل 
)ة( توماسو  ماسالي بتاليخ 25 يناير 

.2229

املج د   عبد  )ة(  الس د  تفويت 
 ايي 2 8 حصة اجت اع ة من أصل 
222.ر حصة لفائدة  الس د )ة( ع ر   
يناير   25 بتاليخ  املدغري   العلوي 

.2229
العلوي  ح زة  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   822 املدغري 
الس د  لفائدة   حصة  222.ر  أصل 
)ة( ع ر   العلوي املدغري  بتاليخ 25 

يناير 2229.
العلوي  ح زة  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  ر   املدغري 
الس د  لفائدة   حصة  222.ر  أصل 
)ة( توماسو  ماسالي بتاليخ 25 يناير 

.2229
سلفي  مغ ال   )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  ر ر  بفاغا 
الس د  لفائدة   حصة   2.522 أصل 
)ة( ع ر   العلوي املدغري  بتاليخ 25 

يناير 2229.
العلوي  )ة( دليس   الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   42 املدغري 
الس د  لفائدة   حصة   9.222 أصل 
)ة( ع ر   العلوي املدغري  بتاليخ 25 

يناير 2229.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أبريل 2229 تحت لقم 2526رر.
775I

global compta et conseils

BRANDEGREE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils
2 ,شالع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
Brandegree شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

كاست الل الفالابي مكتب الدول الثاني 
رر - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 2  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Brandegree

اإلعالن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ووسطاء اإلعالن ومقدمي الخدمات .

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

كاست الل الفالابي مكتب الدول الثاني 

رر - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : ال عكوبي  هاجر  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : يسف  ابن  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة هاجر ال عكوبي عنوافه)ا( 

45 اقامة اسامة ب موالي اس اع ل 

طنجة   92222  25 لقم   7 طابق 

املغرب.

الس د مح د ابن يسف عنوافه)ا( 

 26 لقم  زحل  زفقة  الحاجب  شالع 

222ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مح د ابن يسف عنوافه)ا( 

 26 لقم  زحل  زفقة  الحاجب  شالع 

222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 56ر9.

776I

mohammed boumzebra

SERVICES BENI MELLAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SERVICES BENI MELLAL  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

اوالد امح د ج اعة حد بومو�سى - 

552ر2 سوق السبت املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

6  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الصالحي عبد الكبي2 ك سي2 وح د

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

الن ة   االبتدائ ة بسوق السبت اوالد 

لقم  تحت  فوف24  222  بتاليخ  2 

رر2.

777I

CABINET MASTER COMPTABLE

 ADCC AGRICULTURAL
 DEVELOPPMENT AND
  CONSTRUCTION

COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N  2ر

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

 ADCC( Agricultural(

 Developpment and

 Construction  company

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

العزيب مجاط  شيشاوة - 224 4 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ADCC(( : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

 Agricultural Developpment and

.Construction  company
غرض الشركة بإيجاز :  ( مقاول 

 (2 البناء  و  الع وم ة  االشغال  في 

 ، الحدائق  ص افة  أو  الغرس  مقاول 

مفاوض  ر(  إلخ   ، الطرق   ، الحدائق 

4(حفال ابال ب حرك م كاف كي.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 4 224  - شيشاوة  مجاط   العزيب 

شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 552   : بويهات   ح  د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د ابراه م الباز :  452 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بويهات   ح  د  الس د 

شيشاوة.  إقل م  مجاط  العزيب  دوال 

224 4 شيشاوة املغرب.

الس د ابراه م الباز عنوافه)ا( حي 

املغرب العربي لقم 495 ت الة 2222  

ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بويهات   ح  د  الس د 
شيشاوة.  إقل م  مجاط  العزيب  دوال 

224 4 شيشاوة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  552/222.

778I

cabinet aux services des affaires

 MA VOITURE
ADMINISTRATIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي2 جديد للشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 MA VOITURE
ADMINISTRATIVE   شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول لقم 5رر حي السالم - 52222 

الفود املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 527 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  فوف24  222   22 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
تبعا  وح د  ك سي2  حولية  اقجوال 

لقبول استقالة املسي2.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  222/ر 5.

779I

Jihadharrati

 KHALDI EK HAJIMI
LISSAKAN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

KHALDI EL HAJIMI LISSAKAN-
 -SARL

شالع براه م الروداني زفقة أح د 
املجاطي ع الة الب الطابق   

الرقم 8 
املعاليف  الدال الب ضاء

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالدال  املسجل  و   28/  /222 
الب ضاء، تم تحديد النظام األسا�سي   
املسؤول ة  محدودة   لشركة 

ك ا يلي :
 KHALDI EL HAJIMI LISSAKAN

SARL- التس  ة : 
الهدف: شركة للبناء

براه م  شالع  االجت اعي:  املقر 
ع الة  املجاطي  أح د  زفقة  الروداني 

الب الطابق   الرقم 8 املعاليف  
الدال الب ضاء
املدة: 99 سنة.

  22.222,22 في  حدد  الرأس ال: 
فئة  من  222  حصة  في  مجزأ  دلهم 

22  دلهم موزعة ك ا يلي :
522 حصة  52.222,22  دلهم    

الحاجمي لش د
حصة   522 دلهم    52  .222,22

 الدي عبد هللا
دلهم                                22.222,22      : املج وع 

222  حصة
لش د  الحاجمي  الس د  التس ي2: 
والس د  الدي عبد هللا عين املسي2ان 

للشركة و له ا صالح ة اإلمضاء.
بشباب ك  القافوني  اإليداع  تم   -
الب ضاء  بالدال  التجالية  املحك ة 
لقم   تحت  بتاليخ  222/  /ر2 

السجل التجالي : 97  52 
782I

 MOGADOR موكادول أسيست آفد سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كاتو)ت دزي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادول أسيست آفد سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع 
واد املخازن الشقة لقم ر 

بالطابق الثاني  الصويرة الصويرة، 

44222، الصويرة املغرب

كاتو ت دزي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

بالطابق التاني  لقم 98  ع الة 

   تافوكت  الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5949

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

كاتو   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ت دزي.

صنع    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب ع   2- بالتقس ط-  الحلويات  وا ع 

بصفة  تاجر  ر--  الشوكوال  وتسويق 

عامة ..

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع الة       98 لقم  التاني   بالطابق 

تافوكت  الصويرة - 44222 الصويرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة حسناء الوك ل  :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة حسناء الوك ل  عنوافه)ا( 
لقم 98  ع الة    تافوكت الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  25ر)

الس دة حسناء الوك ل  عنوافه)ا( 
لقم 98  ع الة    تافوكت الصويرة 

44222 الصويرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 98ر.

78 I

ADILMAHJOUBI

STE FILALI2SECURITY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 24 AV 24
 HASSAN II، 30000، FES

MAROC
STE FILALI4SECURITY شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي القطعة 
2  جنان الخي2 سهب الولد ع الة 
د4الطابق االول الشقة 4 فاس - 

2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر7226

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FILALI4SECURITY
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة ،الحراسة ،االمن،النظافة.

القطعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع الة  الولد  سهب  الخي2  جنان    2
 - فاس   4 الشقة  االول  د4الطابق 

2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 
22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : سع د  الف اللي  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 
  222  : سع د  الف اللي  الشركة 

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  سع د  الف اللي  الس د 
موالي  بولكريوعات  دلب    56 لقم 

عبدهللا  2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  سع د  الف اللي  الس د 
موالي  بولكريوعات  دلب    56 لقم 

عبدهللا  2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4824.

782I

STE SUD EST GESTION SARL

STE M2 TECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 26 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرش دية 
املغرب

STE M4 TECH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 478 

تجزئة موالي علي الشريف - 52222 
الرش دية املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 2285

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  يول وز  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :

فرتات  سك نة  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة     .222
)ة(  الس د  لفائدة   حصة     .222
يول وز   29 بتاليخ  الغلب  يوسف 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  6/222 5.
Iر78

 MOGADOR موكادول أسيست آفد سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ك8يم)كوفي)هاوس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موكادول أسيست آفد سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع واد 
املخازن الشقة لقم ر بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

كريم كوفي هاوس شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
التجالي  الكائن  بالطابق األل�سي  

لقم 8ر5-2  تجزئة  البحي2ة الصويرة 
- 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  مالس  222    6
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
كريم   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كوفي هاوس.
غرض الشركة بإيجاز : -  مقهى.

املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األل�سي   بالطابق  الكائن   التجالي  
لقم 2-8ر5  تجزئة  البحي2ة الصويرة 

- 44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د كريم ملخنطر :  722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر    : ملخنطر  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ملخنطر  كريم  الس د 

 44222 الصويرة   أزلف  تجزئة   282

الصويرة املغرب.

عنوافه)ا(  ملخنطر  يوسف  الس د 

 44222 الصويرة   أزلف  تجزئة   282

الصويرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ملخنطر  كريم  الس د 

 44222 الصويرة   أزلف  تجزئة   282

الصويرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 97ر.

784I

STE SUD EST GESTION SARL

STE M2 TECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 26 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرش دية 

املغرب

STE M4 TECH  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 478 

تجزئة موالي علي الشريف - 52222 

الرش دية املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2285



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية )25ر)  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  يول وز  222   29 في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( الغلب 

يوسف ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  6/222 5.
785I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOFASOUL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني 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
SOFASOUL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي مركز 

عين الشكاك عين الشكاك صفرو - 
222 ر صفرو .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 92 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 28 أكتوار 8 22 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بصفرو  بتاليخ 7  أكتوار 

8 22 تحت لقم 8 429/22.
786I

KHM CONSULTING

CHASO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
  زفقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 26  تقاطع 

شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

22252، الدال الب ضاء املغرب

CHASO  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67 زفقة  

عزيز بالل الطابق 2 الرقم ر معاليف 

- 72ر22 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 879

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CHASO

االدالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزلاع ة.
67 زفقة    : عنوان املقر االجت اعي 

عزيز بالل الطابق 2 الرقم ر معاليف 

- 72ر22 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

ل لى  س لفي  صوف ا  الس دة 

دوفوكوم24ج :  52 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

52 حصة    : الس د شالل طع ة  

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ل لى  س لفي  صوف ا  الس دة 

 8622 كلم  عنوافه)ا(  دوفوكوم24ج 

كال فولف ا   بنجلون  ف ال   مكة  طريق 

52 22 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  طع ة  شالل  الس د 
م  وزا  ف ال   السويس  قناة  زفقة 

الب ضاء  الدال   22 82 الدياب   عين 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  طع ة  شالل  الس د 
زفقة قناة السويس ف ال  م  وزا عين 

الدياب 82 22 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799628.

787I

LES CONSERVERIES MAROCAINES RADIA 

 LES CONSERVERIES
MAROCAINES RADIA

إعالن متعدد القرالات

 LES CONSERVERIES

MAROCAINES RADIA

 BERRECHID ، 20230،

BERRECHID املغرب

 LES CONSERVERIES

MAROCAINES RADIA »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

 LOT 22 :وعنوان مقرها االجت اعي

RUE OUATASSINE - - برش د  

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

7ر 2 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   22 8 في  2 غشت  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

- بناء على مقتض ات الظهي2 الشريف 

بتاليخ    .75. 68 لقم  قافون  ب ثابة 

25 صفر 97ر  املوافق ل 5  ف24اير 

977  واملتعلق با تصاصات الع ال 

ب قت�سى  تت ته  تعديله  وقع  ك ا 

لقم  قافون  ب ثابة  الشريف  الظهي2 
الثاني  لا ع    9 بتاليخ  ر29.ر9.  

4 4  املوافق ل 29 أكتوار ر99 . - 

بناء على مقتض ات الظهي2 الشريف 
 22 يوم  في  الصادل    . 5.84 لقم 
يول و   27 ل  املوافق  6ر4   لمضان 

التنظ مي  القافون  بتنف ذ   22 5

4 .2   املتعلق بالج اعات.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إنشاء  و  مشروع  فتح  الشركة  قرال 

إفتاج  في  متخصصة  صناع ة  وحدة 

مص24ات الس ك بج اعة برش د    

فوف24  222.

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

مايلي: وحدة متكاملة ومطبقة لج  ع 

املساطر االجت اع ة والب ئ ة.

على  ينص  الذي   :4 لقم  قرال 

تابعة  السلطات  ج  ع  إعالن  مايلي: 

للدا ل ة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن24   24 بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

8 22 تحت لقم 8 22/رر26.

788I

مركز الجبايات و املحاسبة

TERRA SOUSS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
لقم  ر الطابق الرابع ع الة امنال ، 

52ر86، افزكان املغرب

TERRA SOUSS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

  شقة لقم ر2 اقامة ازلو امال 2 

بنسركاو  - 4 822 اكادير  املغرب .

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

4289ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

لأس الها  مبلغ    TERRA SOUSS

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

ر2  لقم  شقة  ع الة    اإلجت اعي 

اقامة ازلو امال 2 بنسركاو  - 4 822 

عدم   -  : ل  فت جة  املغرب   اكادير  

املردودية .
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ع الة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 2 امال  ازلو  اقامة  ر2  لقم  شقة    

بنسركاو  - 4 822 اكادير  املغرب . 
و عين:

و  بوسري  فج ب    الس د)ة(  
ر2  لقم  شقة  ع الة    عنوافه)ا( 
 822 4 2 بنسركاو   اقامة ازلو امال 
اكادير  املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 82 27 .
789I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

FRIG AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922
 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
FRIG AGRI SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي أمل 5 

لقم  75 املسي2ة ح ي م  - 2222   
الرااط املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر4287 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«822.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   922.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

.D:  872222 تحت لقم ر 
792I

لوكسر للحسابات

KARRATA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

 4 شالع بركان الطابق الثاني لقم 4 

، 62222، وجدة املغرب

KARRATA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الحسني تجزئة ملحر�سي زفقة الوداد 
لقم 46 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

27ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KARRATA TRANS

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للخالج.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الوداد  زفقة  ملحر�سي  تجزئة  الحسني 
لقم 46 - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد الص د بوغزال  :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : بري�سي  لضوان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 : بوغزال   الص د  عبد  الس د   

522 بق  ة 22  دلهم.

 522  : بري�سي  لضوان  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بوغزال   الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الحسني تجزئة ملحر�سي 

وجدة   62222   46 لقم  الوداد  زفقة 

املغرب.

عنوافه)ا(  بري�سي  لضوان  الس د 

حي الحسني تجزئة لعلج زفقة بدل لقم 

28 62222 وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوغزال   الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( حي الحسني تجزئة ملحر�سي 

وجدة   62222   46 لقم  الوداد  زفقة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 6ر7ر.

79 I

cabinet aux services des affaires

AMMOAG_PROJET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

AMMOAG_PROJET شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر 

اوالد بوزيان ع ص ز الفود - 52222 

الفود املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.22 6/  5  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

25 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

ذات  شركة   AMMOAG_PROJET

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

اإلجت اعي قصر اوالد بوزيان ع ص ز 

فت جة  املغرب  الفود   52222  - الفود 

لتوقف عن مزاولة اي نشاط.

و عين:
الس د)ة( عبد الوهاب   عكود  و 
عنوافه)ا( قصر اوالد بوزيان ع ص ز 
الفود 52222 الفود املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
و  هاش مي   سالة    الس د)ة( 
 52222 الفود  النهضة  حي  عنوافه)ا( 

الفود املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  اعب بي   اس ة    الس د)ة( 
 25 لقم  املقاومة  زفقة  عنوافه)ا( 
الجرف الفود 52ر52 الجرف املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
قصر  وفي  أكتوار  222   25 بتاليخ 
 52222 اوالد بوزيان ع ص ز الفود - 

الفود املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  4/2 5.

792I

الناظول للحسابات

DIRECTNAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الناظول للحسابات
شالع االمي2 س دي مح د الحي 
االدالي س تي املح دية بلوك د 
الطابق الثاني لقم 5 ، 62222، 

الناظول املغرب
DIRECTNAD شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي أوالد 
بوط ب سكتول ب زفقة 7ر  لقم   

الناظول 62222 الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر25ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIRECTNAD
-فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لصالح الغي2
- التصدير واالستي2اد

- النقل الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجت اعي : حي أوالد 
لقم    7ر   زفقة  ب  بوط ب سكتول 

الناظول 62222 الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : سع د  بصري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  سع د  بصري  الس د 
زفقة  ب  سكتول  بوط ب  أوالد  حي 
ر4 لقم 2  62222 الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  سع د  بصري  الس د 
زفقة  ب  سكتول  بوط ب  أوالد  حي 
ر4 لقم 2  62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 27ر4.
Iر79

STE FOECOM

STE FOECOM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

STE FOECOM
 RUE 567 TARRAST INEZGANE ،

52ر86، افزكان املغرب
STE FOECOM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 24 

52ر86   - افزكان   الجرف   226 زفقة 

افزكان املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ   

ر   بتاليخ   5685 عدد  الرس  ة 

أكتوار  222.

بدال من : تجالة

STE FOECOM : يقرأ

الباقي بدون تغ ي2.

794I

لوكسر للحسابات

DIAMAND PALACE CAR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

لوكسر للحسابات

 4 شالع بركان الطابق الثاني لقم 4 

، 62222، وجدة املغرب

DIAMAND PALACE CAR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 طريق 

طايرت تجزئة العامري الطابق االول 

لقم ر  - 62222 وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

7447ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 6  يوف و  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

العامري  تجزئة  طايرت  طريق   25»

الطابق االول لقم ر  - 62222 وجدة 

تندلالا  طريق   244« إلى  املغرب« 

وجدة    62222  - بوع ود   سدلت 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 798ر.

795I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE OLIVES BELFARAH

SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

،AV MED V ، 35100

 جرس ف املغرب

 STE OLIVES BELFARAH SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مستوطن 

لدى شركة ك لي كالد في العنوان 

التالي: شالع عبد املومن إقامة مل كة 

الطابق األول ب2 جرس ف - 22 5ر 

جرس ف املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2277

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 STE OLIVES الوح د  الشريك  ذات 

مبلغ    BELFARAH SARL AU
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

لدى  مستوطن  اإلجت اعي  مقرها 

التالي:  العنوان  في  كالد  ك لي  شركة 

مل كة  إقامة  املومن  عبد  شالع 

الطابق األول ب2 جرس ف - 22 5ر 

انعدام   : ل  فت جة  املغرب  جرس ف 

أي نشاط.

و حدد مقر التصف ة ب مستوطن 

العنوان  في  كالد  ك لي  شركة  لدى 

التالي: شالع عبد املومن إقامة مل كة 

الطابق األول ب2 جرس ف - 22 5ر 

جرس ف املغرب. 

و عين:

و  حداد  ادليس   الس د)ة( 

هوالة  كامبي2  حرشة  دوال  عنوافه)ا( 

املغرب  جرس ف  22 5ر  جرس ف 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  92/222  .

796I

CSN MAROC

DISPLAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N°  57ر SOCOMA  

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

DISPLAT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

ت24ادجوت اللة عزيزة - 252 4 

امنتافوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 94 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DISPLAT

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت األساس ة بطرق م كاف ك ة

تاجر

التجالية  الخدمات  ع ل ات  إدالة 

أو  املدف ة  الزلاع ة  أو  الصناع ة  أو 

العسكرية .
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دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 4 252  - عزيزة  اللة  ت24ادجوت 

امنتافوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : زمراك  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زمراك  الحسين  الس د 

 4 252 عزيزة  اللة  ت24ادجوت  دوال 

امنتافوت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  زمراك  الحسين  الس د 

 4 252 عزيزة  اللة  ت24ادجوت  دوال 

امنتافوت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  549/222.

797I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

SWIDIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الطابق الرابع شقة لقم 2  ب مبنى  
لقم 2ر مكان فرحات حشاد شالع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 52222، 

مكناس املغرب

SWIDIE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي لقم 4 ع الة s تجزئة الهناء  

نع م مكناس  - 52222 مكناس  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

54659

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SWIDIE

: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغدائ ة 

االستي2اد والتصدير

املقايضة

محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الهناء   تجزئة   s ع الة   4 لقم  تجالي 

مكناس    52222  - مكناس   نع م 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ايوب العلوي  :  2رر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د عبد السالم العلوي  :  42ر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

2رر    : العلوي   مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العلوي   ايوب  الس د 

لقم  طابق  2ر  ع الة  التن  ة  مركب 

9   92222 طنجة  املغرب.
العلوي   السالم  عبد  الس د 
2 توس ع   ر6  مرجان  عنوافه)ا( لقم 

52222 مكناس املغرب.
العلوي   مصطفى  الس د 

الرقم  الل ل  مسك  تجزئة  عنوافه)ا( 

ر    2 288 املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
العلوي   الرح ان  عبد  الس د 
عنوافه)ا( لقم ر6  مرجان 22 توس ع  

52222 مكناس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4ر48.

798I

cabinet aux services des affaires

SARIE CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

SARIE CASH شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي البوغاز 

شالع واد املخازين املض ق  - 222ر9  

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2ر2ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  2ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SARIE : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CASH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 INTERMEDIARE  DE TRANSFERT

.D’ARGENT

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

البوغاز شالع واد املخازين املض ق  - 

222ر9  تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د سعد بن بال :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د سعدبن بال عنوافه)ا( شالع 

  2 لقم  ثالث  طبق  قوطب  الس د 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د سعدبن بال عنوافه)ا( شالع 

  2 لقم  ثالث  طبق  قوطب  الس د 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 شتن24  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر2ر2ر.

799I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE PHEBUSOL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ الع الة 5  الطابق الثاني 

زفقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

STE PHEBUSOL SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 72 

املنطقة الصناع ة مجاط مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

827ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   22 8 يول وز  في     املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( حفو 

ياسين ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   26 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

8 22 تحت لقم 2956.

822I



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 256ر)  

NEW CHALLENGE CONSULTING

EMMA CALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

86  شالع ابراه م الروداني حي 

الهدى ، 25222،  ريبكة املغرب

EMMA CALL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

املجاهدين زاوية شالع موالي يوسف 

الطابق الثالث  - 25222  ريبكة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EMMA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال .

ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املجاهدين زاوية شالع موالي يوسف 

25222  ريبكة    - الثالث   الطابق 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : املكولي   أم  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة أم  ة املكولي  عنوافه)ا( 
الشقة  إن  الع الة   2 م  الكوثر  إقامة 
بوزف قة   22 ر   ر   الطابق    2

املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة أم  ة املكولي  عنوافه)ا( 
الشقة  إن  الع الة   2 م  الكوثر  إقامة 
بوزف قة   22 ر   ر   الطابق    2

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة  بتاليخ 25 أكتوار 

 222 تحت لقم 525.

82 I

F.C.G.E

CALL&CALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.22 ,ر EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC
CALL&CALL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

2  زفقة طالق بن زياد طابق2 شقة 
5 جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.8426 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222   28 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ    CALL&CALL
مقرها  وعنوان  دلهم   82.222
بن  طالق  زفقة    2 ع الة  اإلجت اعي 
 - مراكش  جليز   5 2 شقة  طابق  زياد 
 : ل  فت جة  املغرب  مراكش   42222

قرال الشركاء.
ع الة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
زياد طابق2 شقة  بن  زفقة طالق    2
مراكش   42222  - مراكش  جليز   5

املغرب. 

و عين:

و  السامري  يوسف   الس د)ة( 

ع الة97  السعادة    دال  عنوافه)ا( 

 42222 االزدهال   6 شقة  الطابق4 

مراكش املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29292 .

822I

JURISMAG SARL

 CARREFOUR MEDICAL

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة 

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 CARREFOUR MEDICAL SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 45، زفقة 

واد سبو ، أكدال  - 2222  الرااط 

املغرب.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.42727

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- استي2اد وتصدير وتوزيع األجهزة 

الطب ة ؛

- ص افة األجهزة الطب ة.

- قطع غ ال لألجهزة الطب ة.

األثاث  وتصن ع  وا ع  شراء   -

واملعدات الطب ة ؛

- ته ئة وتجهيز س الات اإلسعاف. .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24    2 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم ر896  .

Iر82

ف كام د

 LABORATOIRE DE

 GEOTECHNIQUE ET

TRAVAUX(PUBLICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ف كام د

ر، شالع الوحدة الطابق األول لقم   

، 222ر9، تطوان املغرب

 LABORATOIRE DE

 GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املجد زفقة القادس ة لقم 27 - 

.TANGER MAROC 92222

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

67ر2  .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 

املصادقة على :

اإلاله  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  2ر  الزيتوني 

الس د  لفائدة   حصة    22 أصل 

أكتوار    2 بتاليخ  اش شام  لبنى  )ة( 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8ر97.

824I
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FIDUSCAL

LIDYA((((((ل ديا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 2ر 

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ل ديا      LIDYA  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

بولكون زفقة لاكراكا اقامة 

الكولفيش شقة لقم   الطابق 

السفلي ع الة 2 - 22242 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8522ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ل ديا        : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. LIDYA

مفاوضة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستي2اد والتصدير.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

بولكون زفقة لاكراكا اقامة الكولفيش 

شقة لقم   الطابق السفلي ع الة 2 - 

22242 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 TROIA YAPI الشركة 
 MALZEMELERI ITHALAT
 IHRACAT SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI :   .222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 TROIA YAPI الشركة 
 MALZEMELERI ITHALAT
 IHRACAT SANAYI TICARET
عنوافه)ا(   LIMITED SIRKETI
 GECIT MAH. .SECMEN SK NO.
 OSMANGAZI /BURSA 2222ر

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   MESUT KAYA الس د 
 69 ع الة   E بلوك  االول  الطابق 
 PCE  26 22  الشقة 26 جنان دلوفا

برش د املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799522.
825I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SMALDI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922
 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
SMALDI  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي بدل 4 زفقة  
الكولن ل كتين ع الة لقم 2 الرااط 
ولأس الها 1.000.000٫00 دلهم - 

2222  الرااط املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر5952.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الرفع  ألجهزة  التنظ   ة  الرقابة 
واملصاعد والرافعات،

ألجهزة  التنظ   ة  الرقابة 
الكهراائ ة  الت2ك بات  الضغط، 

واألجهزة أو ارالت؛
 الخ24ة في حوادث للتأمين .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   24 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

.D:  882222 تحت لقم ر 
826I

sofoget

LECOTRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
LECOTRAM  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  القن طرة 
إقامة غولف     ع الة ر شقة 7 
مهدية - 4222  القن طرة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.42627
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
في  2 أكتوار  222 تم تع ين  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
تبعا  وح د  ك سي2  ج ال  لح اني  

لقبول استقالة املسي2.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم 88849.
827I

MOGADOR CONSULTING

OMAYMA BIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي2 نشاط الشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 85ر RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

OMAYMA BIO
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي ر  زفقة 
طنجة حي تابوين ت نال - 44222 

الصويرة املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2589

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي2  تم  يوف و  222   22 في  املؤلخ 
الزيوت  »تجالة  من  الشركة  نشاط 
التج  ل،  مواد  تجالة  الغذائ ة، 
»افتاج  إلى  والتصدير«  االستي2اد 
ومشتقاتها،  الغذائ ة  الزيوت 
االستي2اد  التنظ ف،  مواد  افتاج 

والتصدير«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 99ر.
828I

MOGADOR CONSULTING

OMAYMA BIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 85ر RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

OMAYMA BIO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 
طنجة حي تابوين ت نال - 44222 

الصويرة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2589

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  يوف و  222   22 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
  2.222« من  أي  دلهم«   292.222»
عن  دلهم«  »22.222ر  إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 99ر.
829I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MORGAN TRAVEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
MORGAN TRAVEL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الذي تم 
تحويله إلى شالع التحرير لقم 46 
تطوان - 242ر9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22595
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  فوف24  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الزلاد  ح  د  )ة(  الس د  تفويت 
222,22.  حصة اجت اع ة من أصل 
)ة(  الس د  لفائدة   222,22.  حصة 
أم نة  لعالم  بتاليخ 25 فوف24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24    2 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4887.
8 2I

FLASH ECONOMIE

DISCAR 
إعالن متعدد القرالات

DISCAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها :22.222  دلهم
مقرها اإلجت اعي: 47  إقامة افا 
الطابق 2 مكتب لقم 24 شالع 

املقاومة -  الدال الب ضاء

لقم التق  د في السجل التجالي : 

99 76ر

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

للشركاء ت ت اإلشالة إلى وفاة الس د  

غشت    22 بتاليخ  االزلق  منصف 

أفصبة  يخصص  ان  وقرل    222 

املي2اث  بناء على عقد  بالولاثة لولثته 

شتن24  222    5 بتاليخ  املؤلخ 

املسجل ب حك ة املح دية تحت لقم 

 2 -ملف الشركة لقم 58

و  االجت اع ة  الحصص  -فقل 

تقس م لاس املال :

قام الس د مروان شريف بتفويت 
و فقل ب وجب الض افات و الحقوق 

االزلق  عادل  الس د  الى  العادية 

42ر حصة على ج  ع األسهم البالغ 

عددها 222  حصة التي تشكل لاس 

املال

تفويت و فقل الس دة أس اء داد 

72حصة للس د  عادل االزلق

تفويت و فقل الس دة غ ثة االزلق 

282  حصة للس د  عادل االزلق

الس دة  ديجة  فقل  و  تفويت 

عادل  للس د   حصة    92 االزلق  

االزلق

ك ا تم تقس م لاس املال ك ا يلي:

الس د عادل االزلق 2 9 حصة

الس د مح د االزلق 2ر  حصة

الس د اح د  االزلق 2ر  حصة

الس دة من ة االزلق  5  حصة

الس دة سلوى االزلق  5  حصة

املج وع 222  حصة

شريف  مروان  الس د  -استقالة 

«DISCAR« من مهامه ك سي2 لشركة

صح ح  بشكل  الشركة  -ستلتزم 

عادل  الس د   الوح د  املسي2  بتوق ع 

االزلق

الخاصة  التحديث  حالة  تطوير 

بالشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798667 .

8  I

lacmcompta&consulting

ج ع ة)بملخ  ات)بلحض8ية)

بع الة)بلدبل)بلب ضاء)أففا
فسخ عقد تس ي2 حر ألصل تجالي 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

ج ع ة املخ  ات الحضرية بع الة 

الدال الب ضاء أففا 

ب قت�سى  الج ع العام االستثنائي 

لشركة  الس د ج ال فاصي2ي الكائن 

لالمريم  مخ م   : ب  االجت اعي  مقرها 

شالع  الكولفيش عين الذئاب أففا   - 

22422   الدال الب ضاء  املغرب املؤلخ 

في 2ر غشت  222 تقرل مايلي:

التس ي2 الحر لألصل   فسخ عقد 

لالمريم  مخ م   : ب  الكائن  التجالي 

أففا   الذئاب  عين  الكولفيش  شالع  

 ، املغرب  الب ضاء  الدال    22422  -

املوقع من طرف شركة  الس د ج ال 

لألصل  مالكة  بصفتها   : فاصي2ي 

التجالي و شركة الس د الحديبي ع ر 

بصفتها مسي2ة حرة.

8 2I

F.C.G.E

 KHADAMATE

IMINTANOUT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.22 ,ر EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

 KHADAMATE IMINTANOUT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 26  

شالع الحسن الثاني امنتافوت - 

222 4 شيشاوة املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر95ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  غشت  222  ر   في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .922.222»
 2.222.222« إلى  دلهم«    22.222»
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24  2ر  بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم  2826 .

Iر 8

STE DOMICILE CONSEIL

STE(GREEN(AGRO-
IRRIGATION MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرس ف 

املغرب
 STE GREEN AGRO-IRRIGATION
MOROCCO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مراب 
بالطابق السفلي ملك تولية 5 حي 
النكد جرس ف - 22 5ر جرس ف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2 8 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 GREEN AGRO-IRRIGATION

.MOROCCO
و  دلاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيز أفظ ة الري
التجالة

التصدير و االستي2اد.
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مراب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حي   5 تولية  ملك  السفلي  بالطابق 
جرس ف  22 5ر   - جرس ف  النكد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الفاللي طالق :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د الفاللي فوزي :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  طالق  الفاللي  الس د 
حي النكد جرس ف 22 5ر جرس ف 

املغرب.
عنوافه)ا(  فوزي  الفاللي  الس د 
حي النكد جرس ف 22 5ر جرس ف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  طالق  الفاللي  الس د 
حي النكد جرس ف 22 5ر جرس ف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  222/ر9  .

8 4I

AJDEN MOHAMED

NOUALI FER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

AJDEN MOHAMED
 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،

TAZA MAROC
NOUALI FER  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

ملصالة كلم 2.7 الطريق الوطن ة لقم 
6 طريق فاس - 5222ر تازة املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4287

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في ر  شتن24  222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك صف ة SFIA بناجي 
BENNAJI و توزيع حصصه على 
 لرسم اإللاثة املؤلخ في 

ً
الولثة تبعا

   غشت  222 بالشكل األتي :
8ر    ، النوالي   لاض ة  الس د)ة( 

حصة .
 75   ، النوالي   مهدي  الس د)ة( 

حصة .
8ر    ، النوالي   الس د)ة(  ديجة 

حصة .
 75   ، النوالي   الس د)ة( عبد هللا 

حصة .
الس د)ة( عبد العزيز النوالي  ،  75 

حصة .
الس د)ة( فول الدين النوالي  ،  75 

حصة .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 565.
8 5I

AMDE

PI MOBILE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PI MOBILE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

س  ة،إقامة شهرزاد ر، الطابق 5، 
لقم 22، - 42ر22 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر25ر4ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  ر2 غشت  222  في  املؤلخ 
 PI املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
  22.222 لأس الها  مبلغ    MOBILE
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

 ،5 الطابق  ر،  شهرزاد  س  ة،إقامة 

الب ضاء  الدال  42ر22   -  ،22 لقم 

املغرب فت جة ل : مشاكل مادية .

زفقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الطابق  ر،  شهرزاد  س  ة،إقامة 

 - املغرب  الب ضاء  الدال   ،22 لقم   ،5

42ر22 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  السف اني  الس د)ة(  الد   

عنوافه)ا( بي2 الجديد املغرب 22222 

)ة(  ك صفي  املغرب  الجديد  بي2 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799228.

8 6I

NABIL SOUBAIRI

LES DOMAINES NAWRAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI

 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC

 LES DOMAINES NAWRAS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 9   

اتضامن 2  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

525 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LES  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINES NAWRAS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITATION DES TERRAINS

.AGRICOLES
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مكناس   52222  -   2 اتضامن     9

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : طاهري  الطاهر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  طاهري  الطاهر  الس د 
املنزه   حي  الولود  زفقة    45 لقم 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  طاهري  الطاهر  الس د 
املنزه   حي  الولود  زفقة    45 لقم 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 62  .
8 7I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

NAWROUZ CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
NAWROUZ CAR  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي م  وزا 
شالع موالي يوسف لقم 6ر - 

2ر922 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.8  4 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222    2 في  املؤلخ 

املصادقة على :
ياسين  ابن  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة    .222 لطفي 
الس د  لفائدة   حصة    .222 أصل 
)ة( تن 24 عبد العزيز بتاليخ 2  أكتوار 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9678.

8 8I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ABMAXCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

ABMAXCO  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

 le petit موتسالت وشالع  أففا إقامة
paradis الطابق السابع - 2 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 25 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ABMAXCO
الب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالج لة.
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 le petit موتسالت وشالع  أففا إقامة
الدال   2  - السابع  الطابق   paradis

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 MaxAB B.V :   .222 الشركة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   MaxAB B.V الشركة 
  Jan van Goyenkade 8,  275 HP

2 امست2دام  هولندا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الغزالي عنوافه)ا(     الس د ع ر 
مدينة  حسين  الرح ن  عبد  شالع 

الدواات الدكي  2 الجيزة  مصر
الس د ف كولو بافتوت�سي عنوافه)ا( 
شالع ال اس ابو مادي ساللم للطابق 

ل شقة 26 2  الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798674.

8 9I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

أفجدكس)كنسلتنغ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,  ر
Mohammedia Maroc

أفجدكس كنسلتنغ
 شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
لزولكدي ر ،الع الة  ب، طابق 
2، لقم 2  ،املح دية - 28822 

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
29227

  8 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أفجدكس كنسلتنغ.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال  ومتابعة  الفني  التص  م 

البناء .
إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
طابق  ب،  ،الع الة   ر  لزولكدي 
 28822  - ،املح دية    2 لقم   ،2

املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ال24كاني  فوال  الس دة 
حصة بق  ة 22.222  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ال24كاني  فوال  الس دة 
املغرب العربي أ2الرقم ر8 بئ2 الرامي 
القن طرة  4222  القن طرة  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ال24كاني  فوال  الس دة 
املغرب العربي أ2الرقم ر8 بئ2 الرامي 
القن طرة  4222  القن طرة  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم   ر2.
822I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ECOLE AL ANFAL PRIVEE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

ECOLE AL ANFAL PRIVEE  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

بوينا تجزئة لقم 26 حي الشرف - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.82627

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( الكلخة شك ب 

522 حصة اجت اع ة من أصل 22  

الولديغي  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

 ف ضة بتاليخ 22 فوف24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9822.

82 I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

H.H.PROPRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
لقم   ع الة مج ع املسافر شالع 

الفض لة الحي الصناعي يعقوب 

املنصول ، 2222 ، الرااط املغرب

H.H.PROPRE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املغرب 

العربي لقم  8  سر بلوك 2 - 

2222  ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

4655ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.H.H.PROPRE

و  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع مواد و ال ات التنظ ف.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

بلوك  سر  لقم  8   العربي  املغرب 

2 - 2222  ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الفايق  حنان  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الفايق  حنان  الس دة 

بلوك د ل لقم 2  قواس حي يعقوب 

املنصول 2 22  الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الفايق  حنان  الس دة 

بلوك د ل لقم 2  قواس حي يعقوب 

املنصول 2 22  الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر682.

822I

MA GLOBAL CONSULTING

ALIPH VENTURES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شالع عبد املومن و زفقة فان 

زيالفد إقامة فض لة، الطابق الرابع، 

22222، الدال الب ضاء املغرب

ALIPH VENTURES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59، شالع 

الزلقطوني، الطابق السادس، لقم 

8  - 22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 825

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ALIPH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.VENTURES

:  هولدينغ  بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستث ال في األسهم.

عنوان املقر االجت اعي : 59، شالع 

لقم  السادس،  الطابق  الزلقطوني، 

8  - 22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

2.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : بنشقرون  غسان  الس د 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنشقرون  غسان  الس د 
لكبي2،   أليست  54، مج ع  عنوافه)ا( 
الطابق الرابع، شقة لقم 7، املعاليف 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عادل بنشقرون عنوافه)ا( 
إقامة ط اليس أففا  ، ف ال لقم 2ر، 
الب ضاء  الدال   22222 بوعزة  دال 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ......

Iر82

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC LEGAL
إعالن متعدد القرالات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شالع عبد املومن و زفقة فان 
زيالفد إقامة فض لة، الطابق الرابع، 

22222، الدال الب ضاء املغرب
MAGC LEGAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 59, شالع 
الزلقطوني،الطابق 6 الرقم 8   - -  

الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.46592 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  22 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام األسا�سي
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
أجل  من  الصالح ات  تفويض  مايلي: 

اإلجراءات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 28ر799.

824I

مكتب املحاسبة

AGRICULTURE BARGHOUT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش ع الة أجعون  لقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

  AGRICULTURE BARGHOUT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

اوالد اصخال امكالة القصر الكبي2 

العوامرة  - 52 92 العوامرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

647 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AGRICULTURE BARGHOUT

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجالة   - البناء  الفالح ة-املواد  املواد 

املواد الغذائ ة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 

اصخال امكالة القصر الكبي2 العوامرة  

- 52 92 العوامرة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ح زة  برغوت  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  222  : ح زة  برغوت  الس د   

بق  ة 22  دلهم.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح زة  برغوت  الس د 
ج اعة  و  ق ادة  اصخال  اوالد  دوال 
الكبي2   القصر  اللوكوس   العوامرة 

52 92 القصر الكبي2  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ح زة  برغوت  الس د 
ج اعة  و  ق ادة  اصخال  اوالد  دوال 
الكبي2   القصر  اللوكوس   العوامرة 

52 92 القصر الكبي2  املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم ر22 .
825I

nador conseil sarl au

CASA UNICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CASA UNICA   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوسينا لقم  7 حي املطال - 62222 
الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
257ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CASA  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.  UNICA
:  االنعاش  بإيجاز  غرض الشركة 

العقالي .
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62222  - الوسينا لقم  7 حي املطال 

الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : مح د   الح داوي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : هشام   الح داوي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مح د  الح داوي  الس د 

عنوافه)ا( حي املطال الناظول الجديد 

الناظول   62222 الناظول   25 ايلو 

املغرب.

هشام  الح داوي  الس د 

ش كر   بني  مسديت  دوال  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مح د  الح داوي  الس د 

عنوافه)ا( حي املطال الناظول الجديد 

الناظول   62222 الناظول   25 ايلو 

املغرب

هشام  الح داوي  الس د 

ش كر   بني  مسديت  دوال  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم 2 ر4.

826I

JU2 COM

BLUE LAVA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
حل شركة

JU2 COM

 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau 3 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

BLUE LAVA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء  6 زاوية شالع لالياقوت و 
مصطفى ملعاني طابق   لقم 56 - 
22292 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4425 9
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222   29 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    BLUE LAVA الوح د  الشريك 
وعنوان  دلهم    2.222 لأس الها 
الب ضاء  6  الدال  اإلجت اعي  مقرها 
مصطفى  و  لالياقوت  شالع  زاوية 
ملعاني طابق   لقم 56 - 22292 الدال 
الب ضاء املغرب فت جة ل : صعواة في 

املواكبة و التس ي2.
الدال  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لالياقوت  شالع  زاوية  الب ضاء  6 
 -  56 لقم  ملعاني طابق    و مصطفى 

22292 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  بالوادي  عبلة   الس د)ة( 
الدياب  عين  تجزئة    9 عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال   22 82 الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 9ر7977.
827I

cabinet abda conseil et management

 GROUPE BENHOUMMAD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

لقم 9ر2الطابق االول طريق س دي 
واصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي

 GROUPE BENHOUMMAD

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4ر الزفقة 

5  حي السالم اسفي  - 46222 

اسفي  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE BENHOUMMAD

.DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  ع املنتجات الغذائ ة وال

غذائ ة.

فقل البضائع. 

استي2اد و تصدير..

عنوان املقر االجت اعي : 4ر الزفقة 

5  حي السالم اسفي  - 46222 اسفي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بنح اد  الس د  الد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنح اد  الس د  الد 
اجنان  حي  االلب  جبال  زفقة   27

الشقولي  46222 اسفي  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه)ا(  بنح اد  الس د  الد 

اجنان  حي   االلب  جبال  زفقة   27

الشقولي  46222 اسفي  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم -.

828I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MONARTIL IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

MONARTIL IMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

األغراس إقامة املنال5  الطابق 

األل�سي لقم 5 مركب الكرامة - 

52 ر9 مرت ل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر25ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MONARTIL IMMO

:  اإلنعاش  بإيجاز  غرض الشركة 

العقالي و الس احي.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  املنال5   إقامة  األغراس 

 - الكرامة  مركب   5 لقم  األل�سي 

52 ر9 مرت ل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : مني2  الحجوي  الس د 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مني2  الحجوي  الس د 
لقم   2 بركان  شالع  املالح  الواد  حي 

52 ر9 مرت ل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مني2  الحجوي  الس د 
حي الواد املالح شالع بركان 2 لقم 26 

52 ر9 مرت ل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4885.

829I

MOORE CASABLANCA

إمدزبش
إعالن متعدد القرالات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

إمدزاش »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 9 زفقة 

إمام الحرمين املعاليف - 22252 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر5552ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
مايلي: قرل الج ع العام تحويل املقر 
الحرمين  إمام  زفقة   9 من  االجت اعي 
قطعة  ميسان  تجزئة  إلى  املعاليف 

722 منطقة صناع ة والد صالح
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ملدة  للشركة  املسي2  تفويض  تجديد 

سنة واحدة الس د هشام لحبابي
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي:  
النظام األسا�سي  الشركاء تح ين  قرل 
ب ا في ذلك ج  ع التغ ي2ات القافوف ة 

التي تم إجراؤها حتى ارن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع املقر االجت اعي في تجزئة ميسان 
والد  صناع ة  منطقة   722 قطعة 

صالح
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799222.
2Iر8

le partenaire  fiscal

EL HICHO PROMO
اففصال أوإدماج 

إدماج الشركات
le partenaire  fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 
6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 

املغرب
EL HICHO PROMO

وعنوان مقرها اإلجت اعي  طنجة 
مكرل، ش  اء ،شالع موالي يوسف 
و شالع غريكو، الطابق الثاني لقم 

9 - 92222 طنجة املغرب.
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 892 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  يول وز  222   25 في  املؤلخ 

إدماج الشركات: 
شركة تس  تها أو إس ها التجالي 
الكائن  و   EL HICHO PROMO
مكرل،  طنجة  ب  اإلجت اعي  مقرها 
ش  اء ،شالع موالي يوسف و شالع 
غريكو، الطابق الثاني لقم 9 92222 

طنجة املغرب

شركة تس  تها أو إس ها التجالي 
الكائن  و   LA VISTA DEL NORTE
البوغاز  حي  ب  اإلجت اعي  مقرها 
طنجة   92222   7 لقم   24 شالع   ,

املغرب
هدا  تم   : الشركات  إدماج  دواعي 

االدماج لدواعي تنظ   ة.
أهدافه : توح د الكفاءات واملوالد 

اإلدالية واملال ة.
شروطه : 

 EL HICHO PROMO شركة 
مسؤولة عن تنف ذ املعاهدات املتفق 
عليها, العقود امل24مة والتزامات شركة 
تاليخ  حتى   LA VISTA DEL NORTE

اإلت ام النهائي لالفدماج.
 EL HICHO PROMO شركة 
والحقوق  لل  تلكات  مالكة  ستكون 
انعقاد  تاليخ  من  إحضالها  تم  التي 
ت ت  الدي  االستثنائي  العام  الج ع 
واأثر  االفدماج  على  املوافقة  ف ه 

لجعي من تاليخ   يناير  222.
 LA VISTA DEL NORTE شركة 
إت ام  تاليخ  حتى  لس ً ا  م نوعة 
الشركة  ب وافقة  إال  االفدماج، 
او  إجراء  بأي  الوفاء  عن  الدامجة، 
ابرام أي عقود متعلقة باألصول التي 
تم املساه ة بها وعن التوق ع على أي 
اتفاق ة أو معاهدة أو أي التزام من أي 

فوع يتعلق بها...
تع ين و تقديم األصول و الخصوم 
أو  الضامة  للشركات  فقلها  املزمع  

الشركات الجديدة : 
فقل  على  العام  الج ع  صادق 
و  الحقوق   ، امل تلكات  ج  ع 
االلتزامات الى الشركة الدامجة –ال 

هيشو برومو – طنجة.
اعطاء  الصدد  هدا  في  وتم 
ق  ة  املقت2حة  املساه ة 

7.922,22ر .22 دلهم.
أو  الحصص  تسل م  تم  ك ا 
لتسل م   : التال ة  بالك ف ة  األسهم 
املدمجة  الشركة  لشركاء  الحصص 
قرلت   -LA VISTA DEL NORTE-
 EL HICHO  - الدامجة  الشركة 
PROMO - الشروع في  لق 22.222 

برفع  اجت اع ة جديدة ودلك  حصة 

لأس مال الشركة.
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ك ا تم تسل م الحصص أو األسهم 

: ستسلم الحصص  التال ة  بالك ف ة 

من  الحقوق  ألصحاب  الجديدة 

 LA VISTA DEL- املدمجة  الشركة 

من  واحدة  حصة  ب عدل   -NORTE

حصة   277 مقابل  املدمجة  الشركة 

من الشركة الدامجة...

األسهم  أو  الحصص  إعطاء  تم  و 

يول وز   25  : بتاليخ   األلااح  في  الحق 

222 

املنجزة  الع ل ات  صالح ة 

أو  املض ومة  الشركات  طرف  من 

املحاسباتي  املنظول  من  املنفصلة 

25 يول وز  222 و  ابتداءا من تاليخ 

املعن ة  الشركات  حسابات  حصرت 

شروط  إلعداد  املستع لة  باألمر 

الع ل ة بالتواليخ التال ة:

 EL HICHO PROMO شركة 

بتاليخ  ر دجن24 2222

 LA VISTA DEL NORTE شركة 

بتاليخ  ر دجن24 2222

حقوق  تبادل  نسبة  حددت   و   

اقت�سى  إن  و   ،277 في  الشركة 

التبادل  لفرق  املعدل  األمراملبلغ 

7.922ر  دلهم

ك ا  صص مبلغ 7.922ر  دلهم  

لعالوة إدماج الشركات.

ذوي  للشركاء  املخولة  الحقوق 

سندات  لحاملي  و  الخاصة  الحقوق 

كل  االقتضاء  عند  و  األسهم،  غي2 

االمت ازات  الخاصة : 

الحق  صاحبه  يعطي  سهم  كل 

النسبي على قدم املساواة، وفقا لعدد 

الشركة  ألااح  في  القائ ة  الحصص 

وفي األصول االجت اع ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت   22 .بتاليخ   بطنجة  التجالية 

 222 تحت لقم 244925.

I ر8

COMPTAFFAIRES

LAAMOUR AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LAAMOUR AGRICOLE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
لقم 9 - 28822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29 87

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAAMOUR AGRICOLE

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االفتاج  الفالح ة  االستغالالت  تدبي2 

والتوزيع.

 224  : االجت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
لقم 9 - 28822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : بوشع ب  بوستالة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : املهدي  الطاهري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشع ب  بوستالة  الس د 

فضاالت   لع ول  دوال  عنوافه)ا( 

222ر  بنسل  ان املغرب.

الس د الطاهري املهدي عنوافه)ا( 

222ر   فضاالت   لع ول  دوال 

بنسل  ان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشع ب  بوستالة  الس د 

فضاالت   لع ول  دوال  عنوافه)ا( 

222ر  بنسل  ان املغرب

الس د الطاهري املهدي عنوافه)ا( 

222ر   فضاالت   لع ول  دوال 

بنسل  ان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم 2282.

2Iر8

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

FERTECPRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD

SARL

 N°  4 RUE OKBA BNOU

 NAFIAA APP 01 ERRICH ،

52400، ERRICH MAROC

FERTECPRO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

48  شالع املسي2ة الخضراء بوم ة 

م دلت م دلت 52ر54 م دلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

296 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FERTECPRO

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

؛  متنوعة  تشي دات  أو  املختلفة 

أع ال  و  للبناء  املعدف ة  والتعزيزات 
باملخازن  الخاصة  امل24دات  تجهيز 

الكبي2ة والوساطة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 48  

شالع املسي2ة الخضراء بوم ة م دلت 

م دلت 52ر54 م دلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

42ر حصة    : فؤاد  اسغو  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

  : الدين  فول  كي2ش  ايت  الس د 

2رر حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

2رر حصة    : الس د قطي هشام 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اسغو فؤاد عنوافه)ا( شالع 

52ر54  بوم ة  الخضراء  املسي2ة 

بوم ة املغرب.

الدين  فول  كي2ش  ايت  الس د 

ازدك  ايت  اسكا  قصر  عنوافه)ا( 

م دلت  52ر54 م دلت املغرب.

الس د قطي هشام عنوافه)ا( برم 

م دلت  52ر54  م دلت  ازدك  ايت 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د اسغو فؤاد عنوافه)ا( شالع 

52ر54  بوم ة  الخضراء  املسي2ة 

بوم ة املغرب

الدين  فول  كي2ش  ايت  الس د 

ازدك  ايت  اسكا  قصر  عنوافه)ا( 

م دلت  52ر54 م دلت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر6272.

Iرر8
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

ش8كة)بلغ8بي)للنقل)بلط8قي)
ش.م.م

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تغ ي2 نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 2 
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة بلغربي للنقل الطرقي ش.م.م 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي حي بويزازا 
الناظول - 62222 الناظول املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر29 2.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي2  تم  فوف24  222   22 في  املؤلخ 
الطرقي  »النقل  من  الشركة  نشاط 
الدولي  و  الوطني  الصع د  على 
للبضائع » إلى »فقل البضائع لحساب 

الغي2«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 52ر4.

4Iر8

COMPTAFFAIRES

LAGHLIMIYINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 LAGHLIMIYINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
لقم 9 - 28822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29227

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAGHLIMIYINE AGRICOLE

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االفتج  الفالح ة  االستغالالت  تدبي2 

والتوزيع.

 224  : االجت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
لقم 9 - 28822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : بوشع ب  بوستالة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : فولالدين  زلوال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشع ب  بوستالة  الس د 

فضاالت   لع ول  دوال  عنوافه)ا( 

222ر  بنسل  ان املغرب.

عنوافه)ا(  فولالدين  زلوال  الس د 

ديال املنصول ع الة 8  شقة 22 عين 

حرودة 28822 املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشع ب  بوستالة  الس د 

فضاالت   لع ول  دوال  عنوافه)ا( 

222ر  بنسل  ان املغرب

عنوافه)ا(  فولالدين  زلوال  الس د 

ديال املنصول ع الة 8  شقة 22 عين 

حرودة 28822 املح دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 2292.

5Iر8

MBGA

  DOUKKALA NEO AGRI
DNA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

  DOUKKALA NEO AGRI (DNA(
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر  , 
زفقة أح د املجاطي، إقامة األلب 
، الطابق   ، لقم 8, املعاليف - 
2رر22 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 425

  4 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
. DOUKKALA NEO AGRI (DNA(

ادالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املزلعة.

عنوان املقر االجت اعي : لقم ر  , 
 ، األلب  إقامة  املجاطي،  أح د  زفقة 
الطابق   ، لقم 8, املعاليف - 2رر22 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : لشرف   م لود  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لشرف   م لود  الس د 
لقم 6 الصافي بالطو الجديدة 24222 

الجديدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لشرف   م لود  الس د 
لقم 6 الصافي بالطو الجديدة 24222 

الجديدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 425 52.
6Iر8

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

LARGOU A
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B  N  6 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،
MEDIOUNA MAROC

LARGOU A شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 BD 75 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT B
CASABLANCA 28  الدالالب ضاء 

22222 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7269ر4

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 266ر)  

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LARGOU A
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحام.
 BD  75  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT B
الدالالب ضاء    28 CASABLANCA

22222 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة    22   : كرام  امين  الس د 

بق  ة 2.222  دلهم للحصة .
بق  ة    22  : كرام  امين  الس د   

2.222  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د امين كرام عنوافه)ا( افا�سي 
ال24فو�سي  2ر   لقم  ر   مد ل    6
الب ضاء   22262 الدالالب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د امين كرام عنوافه)ا( افا�سي 
ال24فو�سي  2ر   لقم  ر   مد ل    6
الب ضاء   22262 الدالالب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز 9 22 تحت لقم 2 7267.
7Iر8

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

DELI-TOP(SARL(AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

DELI-TOP SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  زاوية  

شالع طالق ابن زياد  و عالل الفا�سي 

,  حي ادليس ة  - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7296.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في    أكتوار  222 تقرل حل 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 DELI-TOP SARL الوح د  الشريك 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ    AU

وعنوان مقرها اإلجت اعي  زاوية  شالع 

طالق ابن زياد  و عالل الفا�سي ,  حي 

املغرب  طنجة   92222  - ادليس ة  

فت جة ل : عدم مزاولة اي نشاط .

زاوية   التصف ة ب    مقر  و حدد 

شالع طالق ابن زياد  و عالل الفا�سي ,  

حي ادليس ة  - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  بوشال  مح د   الس د)ة( 

ابن  طالق  شالع  زاوية   عنوافه)ا(  

ادليس ة   ,  حي  الفا�سي  و عالل  زياد  

)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة  ال حدودة 

مفروضة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8رر247.

8Iر8

NOUVAFISC

GENEORISITE TRANS
SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOUVAFISC

ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 

ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب

 GENEORISITE TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 227 

حي تدالت افزا اكادير - 82292 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر4866

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GENEORISITE TRANS SARL AU

-فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الدول ة والوطن ة

-االستي2اد والتصدير.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 227 

حي تدالت افزا اكادير - 82292 اكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة فاط ة الزهراء الح داوي   

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .

الس دة فاط ة الزهراء الح داوي 

: 222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة فاط ة الزهراء الح داوي 

 6 شقة  تافوكت  اقامة  عنوافه)ا( 

52ر86  افزكان  الدشي2ة   4 ع الة 

الدشي2ة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة فاط ة الزهراء الح داوي 

 6 شقة  تافوكت  اقامة  عنوافه)ا( 

52ر86  افزكان  الدشي2ة   4 ع الة 

الدشي2ة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ  ر  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم ر2624 .

9Iر8

لمزي لالستشالات

SUCCESS PROSPECT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

لمزي لالستشالات

شالع 24 فوف24 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم  2 شقة لقم  2 

الع ون ، 72222، الع ون املغرب

SUCCESS PROSPECT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اسك    ة لقم 88ر حي الوحدة  2 

الع ون  - 72222 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 882ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:



267ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUCCESS PROSPECT
ال24مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوج ا  وأنشطة  واالستشالات 
األدوات  )تجالة  األ رى  املعلومات 

الصلبة واألدوات اإللكت2وف ة(..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة  2  88ر حي  اسك    ة لقم 

الع ون  - 72222 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عف ف  مامون  الس د 
سول  فويي   92222 سين  سول  فويي 

سين فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  عف ف  مامون  الس د 
سول  فويي   92222 سين  سول  فويي 

سين فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6ر4ر.

842I

JURISMAG SARL

 INTERNATIONAL DEALER
SA

شركة املساه ة
لفع لأس ال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5
 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
  INTERNATIONAL DEALER SA

شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 22 ، 
شالع عبد املومن، الطابق 7، الشقة 

لقم 72 - 22222 الدال الب ضاء 
املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52565
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .7 4.522»
«522.222.  دلهم« إلى »4.522 2.ر 
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799689.

84 I

COMICONE

AUTO ECOLE ALHADAF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

COMICONE
لقم  ، ع الة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
AUTO ECOLE ALHADAF شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم  ، 
زفقة ر، شالع عبد الكريم الخطابي، 
حي االزدهال، ويسالن  - 52282 

مكناس  املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر8 ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في  ر  املؤلخ 
 AUTO ECOLE ALHADAF حل 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
ر،  زفقة  لقم  ،  اإلجت اعي  مقرها 
حي  الخطابي،  الكريم  عبد  شالع 
52282 مكناس    - االزدهال، ويسالن  
املغرب فت جة لحلها املسبق بتاليخ  ر 

يول وز  222 .

و عين:
و  الدلدالي   سك نة    الس د)ة( 
املجد  ع الة  2،   ،2 لقم  عنوافه)ا( 
25، ويسالن 52282 مكناس  املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ  ر أكتوار  222 وفي لقم  ، 
ر، شالع عبد الكريم الخطابي،  زفقة 
 52282  - ويسالن   االزدهال،  حي 

مكناس  املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم ر6ر.
842I

NOBLACTION

PHONE INSTITUTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة األمي2ة 
ر الطابق األول لقم 5 ، 42222، 

مراكش املغرب
PHONE INSTITUTE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
5 الطابق االول شالع عرصة باطا 
لقم ر فهج االمي2 موالي عبد هللا   - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  995 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHONE INSTITUTE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

عرصة  شالع  االول  الطابق   5 لقم 

باطا لقم ر فهج االمي2 موالي عبد هللا   

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : اغ دي  لبنى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اغ دي  لبنى  الس دة 

لقم24   2 اس ل  القنطرة  تجزئة 

 42222 اكدال   الس اح ة  املنطقة 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اغ دي  لبنى  الس دة 

لقم24   2 اس ل  القنطرة  تجزئة 

 42222 اكدال   الس اح ة  املنطقة 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 7ر292 .

Iر84

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TOP(-(CHAWARMATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

TOP - CHAWARMATI  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 4 

زفقة بنزلت حسان  - 2222  الرااط 

املغرب.
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حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 22995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 

 TOP شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها  مبلغ     - CHAWARMATI

مقرها  وعنوان  دلهم   222.222
اإلجت اعي  لقم 4 زفقة بنزلت حسان  

 : ل  فت جة  املغرب  الرااط    2222  -

الحب ة  التصف ة   + النشاط  غ اب 

املسبقة للشركة.
 4 لقم  ب   التصف ة  مقر  حدد  و 
زفقة بنزلت حسان  - 2222  الرااط 

املغرب. 

و عين:

و  عابدا  شك ب    الس د)ة( 
الرح ان  عبد  زفقة  عنوافه)ا( 

ر   الشقة  رر  ع الة  الشنك طي 

املغرب  الرااط    2222 القبيبات  

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بالرااط   التجالية 

.D:  87222 تحت لقم  ر 

844I

COMICONE

ABI GLOBAL AFRICA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMICONE
لقم  ، ع الة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب

ABI GLOBAL AFRICA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 29، 
زفقة ع ر ابن عاص الطابق ر، لقم 

26 - 92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

27ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ABI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL AFRICA

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء.

عنوان املقر االجت اعي : لقم 29، 
ر، لقم  الطابق  ابن عاص  زفقة ع ر 

26 - 92222 طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د صابر عابي  :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عابي   صابر  الس د 

مركب لياض صوف ا 2 املج وعة 28 

7 52 ر9 مرت ل  2 شقة  6 ط  ع الة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  عابي   صابر  الس د 

مركب لياض صوف ا 2 املج وعة 28 

7 52 ر9 مرت ل  2 شقة  6 ط  ع الة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 78ر247.

845I

BOUCHAHMA HICHAM

BATI GUELMIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM  28 

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

bati guelmim شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املوحدين بلوك ب زفقة   كل  م - 

222 8 كل  م املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

697ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 bati  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.guelmim

 travaux  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.divers ou de construction

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - كل  م  زفقة    ب  بلوك  املوحدين 

222 8 كل  م املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بوفريوا فول الدين :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  فول  بوفريوا  الس د 

عنوافه)ا( حي املوحدين بلوك ب زفقة 

  كل  م 222 8 كل  م املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  فول  بوفريوا  الس د 

عنوافه)ا( حي املوحدين بلوك ب زفقة 

  كل  م 222 8 كل  م املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2 أكتوار  بكل  م   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 9رر.

846I

الفال�سي استشالات

 CENTRE ALPHA STORY
PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

الفال�سي استشالات

حي م24وك شالع ج لقم ر4 ، 

92222، طنجة املغرب

 CENTRE ALPHA STORY PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  4 زفقة 

2ر بنديبان توسعة تجزئة 8  هـ  - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2  97

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE ALPHA STORY PRIVE

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدل�سي.
زفقة   4   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - هـ     8 تجزئة  توسعة  بنديبان  2ر 

92222 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : الصالحي  الد  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د س ول لضوان :  522 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الصالحي  الد  الس د 
  29 قطعة  املنالة  االسرة  تجزئة 

92222 طنجة املغرب.
عنوافه)ا(  لضوان  س ول  الس د 
الطابق  5ر  املالك قطعة  تجزئة عبد 

  92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة بوشلوش نه لة عنوافه)ا( 
  29 قطعة  املنالة  االسرة  تجزئة 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 49ر9.
847I

أفاك أوديت

LAFAR STEEL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت لقم 2  ـ ، 92222، 

طنجة املغرب
LAFAR STEEL SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 ساحة 
الكويت الطابق الثاني لقم 2  - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.79269

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  ر   في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
LAFAR STEEL SARL  مبلغ لأس الها 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
الطابق  الكويت  ساحة   2 اإلجت اعي 
الثاني لقم 2  - 92222 طنجة املغرب 

فت جة ل : أزمة اقتصادية.
و حدد مقر التصف ة ب 2 ساحة 
 -   2 لقم  الثاني  الطابق  الكويت 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الد ي�سي  هللا   عبد  الس د)ة( 
  4 لقم  رر  زفقة  سواني  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247682.
848I

STRAVISCO

 PHARMACIE RAMIS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STRAVISCO
 RUE   PASTEUR APPT N° 
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 PHARMACIE RAMIS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 64ر 
الطابق االل�سي الصنوار   ازلو 

22 ر5 ازلو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 645

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222    7
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.PHARMACIE RAMIS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : ب ع
وشراء األدوية واملواد الشبه

الص دالف ة, األجهزة الصح ة
واملنتجات الب طرية, مستحضرات
التج  ل و ج  ع املنتجات األ رى

التي توزع ع وما بواسطة
الص دل ات - عامة كل الع ل ات

التجالية والصناع ة واملدف ة
والعقالية والفالح ة واملال ة

مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
باألش اء املذكولة أعاله.

وكذلك أي مشالكة مباشرة أو
غي2 مباشرة بأي شكل من

األشكال في الشركات التي تسعى
لتحق ق أهداف م اثلة.

.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
64ر الطابق االل�سي الصنوار   ازلو 

22 ر5 ازلو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

2.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:
 22.222   : لميس  لبنى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لميس  لبنى  الس دة 
بن  فاصكة  ايت  وسع د  مح د  ايت 

ص  م 22 ر5 ازلو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لميس  لبنى  الس دة 
بن  فاصكة  ايت  وسع د  مح د  ايت 

ص  م 22 ر5 ازلو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بازلو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 54ر.

849I

الفال�سي استشالات

 JANE AUSTEN CENTER
PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

الفال�سي استشالات

حي م24وك شالع ج لقم ر4 ، 

92222، طنجة املغرب

 JANE AUSTEN CENTER PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 72 مج ع 

سل  ة شالع عبد السالم بن بوحوت  

الطابق الخامس لقم 9  - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

   9849

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JANE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUSTEN CENTER PRIVE

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدل�سي.

عنوان املقر االجت اعي : 72 مج ع 

سل  ة شالع عبد السالم بن بوحوت  

 92222  -   9 لقم  الخامس  الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

فاط ة  الغزيال  بن  الس دة 

  22 بق  ة  حصة   522   : الزهراء 

دلهم للحصة .

الس د فرجاني ح زة :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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الس دة بن الغزيال فاط ة الزهراء 
برازيل ا  2ر  طنطا  شالع   عنوافه)ا( 

الزهول 2 2222ر فاس املغرب.
عنوافه)ا(  ح زة  فرجاني  الس د 
266 قطعة شادية ر املنصول مكناس 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
فاط ة  الغزيال  بن  الس دة 
2ر  طنطا  شالع   عنوافه)ا(  الزهراء 
برازيل ا الزهول  2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن24   26 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم رر78.

852I

FCG AUDIT SARL AU

EVANESCENCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
EVANESCENCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

 DOUAR و عنوان مقرها االجت اعي
 SABAA LAMHAMDIA EL BOUR
 COMMUNE ELOUIDANE -

. 42222 MARRAKECH
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم  أبريل  222    2 في  املؤلخ 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر694.

85 I

ESPACE CONSULTING

ARESMA PRIVÉE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  2

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

ARESMA PRIVÉE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة ر، 
شقة ر، زفقة حنين ٬ الطابق األول٬ 

أكدال - 2282   الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 5582 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARESMA PRIVÉE

و  توج ه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجامعات  الدلاسة  حول  استشالة 

الروس ة.

عنوان املقر االجت اعي : ع الة ر، 
األول٬  الطابق   ٬ حنين  زفقة  ر،  شقة 

أكدال - 2282   الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 CHECHIN VASILY :  822 الس د

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 TOLSTUKHINA الس دة 

  22 بق  ة  حصة   MARIIA :  222

دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 CHECHIN VASILY الس د 

اقامة   ،8 شقة   ،D ع الة  عنوافه)ا( 

لخضر٬ زفقة جعفر الصادق٬ أكدال  

2282   الرااط املغرب.

 TOLSTUKHINA الس دة 

 ،D ع الة  عنوافه)ا(   MARIIA

جعفر  زفقة  لخضر٬  اقامة   ،8 شقة 

الرااط     2282 أكدال   الصادق٬ 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 CHECHIN VASILY الس د 

اقامة   ،8 شقة   ،D ع الة  عنوافه)ا( 

لخضر٬ زفقة جعفر الصادق٬ أكدال  

2282   الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 5 ر2 .

852I

FCG AUDIT SARL AU

EVANESCENCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

EVANESCENCE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجت اعي

 SABAA LAMHAMDIA EL BOUR

 COMMUNE ELOUIDANE -

.42222 MARRAKECH MAROC

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  أبريل  222    2 في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

CLAUS JAQUES HUBERT ك سي2 

آ ر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر694.

Iر85

FCG AUDIT SARL AU

EVANESCENCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
EVANESCENCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 DOUAR وعنوان مقرها اإلجت اعي
 SABAA LAMHAMDIA EL BOUR
 COMMUNE ELOUIDANE  -
.42222 MARRAKECH MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أبريل  222    2 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 GUYOT )ة(  الس د  تفويت 
 CHARLES JAQUES PIERRE
أصل  من  اجت اع ة  حصة   225
 STE )ة(  الس د  لفائدة   حصة   522

LIJUAN بتاليخ 2  أبريل  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
يوف و   28 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر694.

854I

TECO GEST

أبناديس
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

TECO GEST
 IMM 45 GH 7 APPT 27
 OP ERREDDA EL OULFA

CASABLANCA ، 20220، الدال 
الب ضاء املغرب
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أبناديس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 شالع 
أففا انغل زفقة كلوز بروفانس 

الطابق التاسع شقة لقم ب 28  - 
22222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
522527

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أبناديس.
غرض الشركة بإيجاز : مخ4زة

متجر للحلويات.
عنوان املقر االجت اعي : 75 شالع 
أففا انغل زفقة كلوز بروفانس الطابق 
 22222  -   28 ب  لقم  شقة  التاسع 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : الع ري  فادية  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الع ري  فادية  الس دة 
املج وعة  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
الدال  2ر222   2 الشقة   2 ع الة  ر 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الع ري  فادية  الس دة 
املج وعة  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
الدال  2ر222   2 الشقة   2 ع الة  ر 

الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797975.

855I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

YASS RENT CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,رر
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
YASS RENT CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 89 حي  
موالي عبد هللا زفقة 22  - 22482 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 9422 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ    YASS RENT CAR
مقرها  وعنوان  دلهم   222.222
هللا  عبد  موالي  حي    89 اإلجت اعي 
الدالالب ضاء   22482  -   22 زفقة 
نشاط  انهاء   : ل  فت جة  املغرب 

الشركة.
حي    89 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
املغرب    22 زفقة  هللا  عبد  موالي 

22482 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

و  حرشاوي  جالل    الس د)ة( 
لسول  كولف  كال فولف ا  عنوافه)ا( 
 27 82 الخضراء  املدينة  ف ال  ر2 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 7ر7997.

856I

NKH CONSULTING SARL

JNANE MAAMOURA (S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP   TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

JNANE MAAMOURA 2S شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 5  شالع 

األبطال شقة 4 أكدال الرااط 

الرااط 2222  الرااط املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر4529 /56ر2 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222   24 في  املؤلخ 

 JNANE MAAMOURA 2S حل 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

األبطال  شالع    5 اإلجت اعي  مقرها 

شقة 4 أكدال الرااط الرااط 2222  

الرااط املغرب فت جة ألزمة في امل دان 

و كوف د 9 .

و عين:

و  فردوس  سعاد   الس د)ة( 

م  ر  النهضة  حي   76 لقم  عنوافه)ا( 

شروق الرااط 2222  الرااط املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

الرااط  وفي  أكتوار  222   24 بتاليخ 

أكدال   4 شقة  األبطال  شالع    5

الرااط 2222  الرااط املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 8985  .

857I

socomif sarl

CARLO DESIGN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

socomif sarl
زفقة مح د الحصالي ع الة 5ر شقة 
لقم 2 ، 4225 ، القن طرة املغرب
CARLO DESIGN شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 
عامر عين ت الة -      ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر452ر 

في  2  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CARLO DESIGN
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فجال.
عنوان املقر االجت اعي : دوال والد 
عامر عين ت الة -      ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : جالو   أل كس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  222  : جالو   أل كس  الس د   

حصة بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  جالو   أل كس  الس د 
 4 شقة  ع الة  الخيزولان    إقامة 

ت الة       ت الة املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  جالو   أل كس  الس د 

 4 شقة  ع الة  الخيزولان    إقامة 

ت الة       ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  بالقن طرة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 6684.

858I

TECO GEST

ليبال)س8نيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TECO GEST

 IMM 45 GH 7 APPT 27

 OP ERREDDA EL OULFA

CASABLANCA ، 20220، الدال 

الب ضاء املغرب
ليبال سرفيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 شالع 

أففا انغل زفقة كلوز بروفانس 

الطابق التاسع شقة لقم ب 28  - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر5225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
ليبال   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سرفيس.

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصن ع املنصات الخشب ة

تطهي2 وتعق م املساحات.

عنوان املقر االجت اعي : 75 شالع 

أففا انغل زفقة كلوز بروفانس الطابق 

 22222  -   28 ب  لقم  شقة  التاسع 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : الخل دي  كريم  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الخل دي  كريم  الس د 
املج وعة ج زفقة ر8  لقم 72 األلفة  

22222 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الخل دي  كريم  الس د 
املج وعة ج زفقة ر8  لقم 72 األلفة  

22222 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797977.

859I

EURODEFI

 OFFICE SOFTEWARE
SYSTEM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT   9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 OFFICE SOFTEWARE SYSTEM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 62 شالع 

اففا و تقاطع موالي يوسف باب 

عبد العزيز مكتب٤٦٢ 9   شالع 

عبد املومن الطابق الثالت لقم 22 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر87 5 .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 OFFICE الوح د  الشريك  ذات 

مبلغ    SOFTEWARE SYSTEM
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

و  اففا  شالع   62 اإلجت اعي  مقرها 

تقاطع موالي يوسف باب عبد العزيز 

املومن  عبد  شالع     9 مكتب٤٦٢ 

الطابق الثالت لقم 22 22222 الدال 

:  سالة  ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 
زاون مهم.

و حدد مقر التصف ة ب 62 شالع 

اففا و تقاطع موالي يوسف باب عبد 

 22222 املغرب  مكتب٤٦٢  العزيز 

الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

ميشال   جان  ف ل ب  الس د)ة( 

  987 فرنسا  عنوافه)ا(  و  مولك ني 

باليس فرنسا ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

: محضر  بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

حل الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799822.
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MATCOMPTA SNC

HAITAM DISTRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

HAITAM DISTRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي اس اع ل 4  اقامة موالي 
اس اع ل الطابق ر لقم 9 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 589

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HAITAM DISTRO
غرض الشركة بإيجاز : استي2اد و 

تصدير.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة    4 اس اع ل  موالي 
 92222 - 9 ر لقم  اس اع ل الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د بلوافي ه تم : 222  بق  ة 

22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوافه)ا(  ه تم  بلوافي  الس د 
القطعة  42 92222  بني توزين لقم 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  ه تم  بلوافي  الس د 
القطعة  42 92222  بني توزين لقم 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9764.
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omar esijelmassi

EVERY DAY MARKET

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

omar esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc

EVERY DAY MARKET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الدكان 

  5ر.تجزئة املنظر الج  ل 2 ملعب 

الخ ل - 2222ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.67295

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  في  ر غشت  222  املؤلخ 

EVERY DAY MARKET شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الدكان   5ر.تجزئة املنظر الج  ل 2 

املغرب  2222ر فاس   - الخ ل  ملعب 

فت جة لتوق ف النشاط.

و عين:

و  الكثي2ي  فج ب   الس د)ة( 

عنوافه)ا( 9  شالع مح د عبدو دلج 

 22222 النخ ل  حي   2 الطابق  ب 

)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

الدكان  وفي  غشت  222  بتاليخ  ر 

2 ملعب    5ر.تجزئة املنظر الج  ل 

الخ ل - 2222ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4879/ 222.
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STRA2C

كنوز)طنجة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STRA2C
 Av Mansour dahbi entre sol ,5ر
nº 20 ، 90000، Tanger Maroc
كنوز طنجة شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي العوامة 
الغرا ة LT 7 2 مخل لقم 2 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر59 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
كنوز   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

طنجة.
غرض الشركة بإيجاز : إستشالي 
دولي في الصناعة الغدائ ة التحويل ة 

و التصدير و است2اد.
العوامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الغرا ة LT 7 2 مخل لقم 2 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 JACQ OLIVIER :   .222 الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د JACQ OLIVIER عنوافه)ا( 
ع الة  هللا  عبد  بن  عالل  شالع  ر5 
 92222  62 لقم   6 الطابق  النصر 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د JACQ OLIVIER عنوافه)ا( 
ع الة  هللا  عبد  بن  عالل  شالع  ر5 
 92222  62 لقم   6 الطابق  النصر 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247698.
Iر86

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

FEDAL F.B
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°  IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
FEDAL F.B شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  6 شالع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق األول لقم 56 مركز الرياض  
- 22222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 68 
 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FEDAL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.F.B
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي
أع ال البناء املتنوعة.

عنوان املقر االجت اعي :  6 شالع 
املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الطابق األول لقم 56 مركز الرياض  - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د علو بوشع ب :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : ف صل  منصف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  : اللط ف  عبد  جري�سي  الس د 

252 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

252 حصة    : الس د علو ال  اني 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوشع ب  علو  الس د 

تجزئة النس م ر عين سايس الطابق 

الجديدة   24222  4 الرقم  الثاني 

املغرب.

عنوافه)ا(  ف صل  منصف  الس د 

االول  الطابق  املتنبي  تجزئة  الرقم   

24222 الجديدة املغرب.

اللط ف  عبد  جري�سي  الس د 

هديل   تجزئة  الرقم  2  عنوافه)ا( 

24222 الجديدة املغرب.

عنوافه)ا(  ال  اني  علو  الس د 

النس م  حي   سايس  عين  زفقة   4

الجديدة   24222 االول  الطابق  ر 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوشع ب  علو  الس د 

تجزئة النس م ر عين سايس الطابق 

الجديدة   24222  4 الرقم  الثاني 

املغرب

عنوافه)ا(  ف صل  منصف  الس د 

االول  الطابق  املتنبي  تجزئة  الرقم   

24222 الجديدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 6 7994.
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CARGO FISH

QASSATOURS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

QASSATOURS
حي السالم الطابق السفلي لقم 475 

، 222ر7، الدا لة املغرب
QASSATOURS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
الطابق السفلي لقم 475 - 222ر7 

الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 9685

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.QASSATOURS
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخالج هو : 
األنشطة  لع ل ات  موزع   •
التي  عراات   ، )لااع ة  الرياض ة 
 ، دلاجة   ، ج ل   ، الدواب  تجرها 

دلاجة فالية(.
• استئجال املركبات )كواد(

والدلاجات  الدلاجات  تأجي2   •
النالية )كواد ...( ، MD للدلاجات أو 

الدلاجات النالية.
)تأجي2  الخدمة  إدالة  مقاول   •

الكواد(.
 ، وترفيه ة  ترفيه ة  أنشطة   •
لل رافق  الت2فيه ة  املعدات  تأجي2 
والعروض  واملعالض  الت2فيه ة 
املتنزهات  أنشطة  الشاطئ.  وأنشطة 
األنشطة  س  ا  وال   ، واملتنزهات 

املائ ة وغي2ها من األنشطة الرياض ة 

، وتنظ م األحداث الرياض ة.

يقوم   MD مصلح-  م كاف كي   •

بع ل ات االستي2اد والتصدير.

أجهزة  أو  معدات  استئجال   •
لياض ة.

• الفنادق واإلقامة

• استقبال أو إظهال األحداث

• ج  ع أفواع األنشطة الس اح ة

وإدالة  وإنشاء  تشغ ل   •

واملوت الت  والنزل  املعسكرات 

والبناغل

• تشغ ل وإدالة مقهى ومطعم

 ، والع لي  النظري  التعل م   •

والتدليب السريع على معدات لكوب 

األمواج وغي2ها من الرياضات املائ ة

والع لي  النظري  التعل م   •

الرمال  على  السريع  والتدليب   ،

الشراع ة  الدلاجات  ولكوب   ...

والتجديف بالكاياك

وتأجي2  وا ع  وشراء  استي2اد   •

كواد  و  سكي  ج ت  معدات  ج  ع 

لركوب األمواج

ج  ع  وتأجي2  وتسويق  استي2اد   •

املعدات الرياض ة

وسفر  وفقل  ودعم  استقبال   •

ولياض ة  ثقاف ة  لزيالات  الع الء 

ووجبات  أمس ات  تنظ م  وكذلك 

ولحالت  ومؤت رات  وفدوات  ع ل 

استكشاف ة

التشغ ل   ، اإليجال   ، اإلدالة   •

 ، الت2م م   ، التجديد   ، التخط ط   ،

التقل دية  الب وت  ب ع   ، االستحواذ 

 ، الرياض   ، الس اح ة  املساكن   ،

 ، التخ  م   ، املوت الت   ، الفنادق 

الكرفافات ، قرية العطالت

املراكز  تأجي2   ، ، دلاسة  تنظ م   •

املقاهي   ، الرياض ة  النوادي   ،

 ، الخف فة  الوجبات  مطاعم   ،

 ، الساوفا   ، السباحة  ح امات 

إدالة   ، الس اح ة  التجالية  املحالت 

للسكن  والف الت  الشقق   ، املج ع 

واالستخدام الت2ف هي.

• ت وين شركات الطي2ان
ذلك  في  ب ا  املندوا ة  •  دمة 
اإلدالية  واإلدالة  باملولدين  االتصال 
واملشرواات  األطع ة  وتخزين   ،
 ، إلعدادها  الالزمة  واالكسسوالات 
وتسل م  وإفتاج   ، امللحقات  وتنظ ف 

الت وين الجوي
• ب ع البضائع معفاة من الرسوم 

الج رك ة
والسفن  بالوقود  التزويد   •
البحرية  الخدمات  وكافة  والطائرات 

والجوية
تقديم  أنشطة  ج  ع  م السة   •

الطعام
• تنظ م وتشغ ل غرف الحفالت

• تأجي2 مواد الحزب
• تأجي2 معدات الصوت

املتحركة  والرسوم  التنظ م   •
واالحتفاالت  الحفالت  لج  ع 
وحفالت االستقبال والكوكت الت مثل 
حفالت الزفاف واالحتفاالت العائل ة 
واالحتفاالت  واملؤت رات  واملؤت رات 
الوطن ة أو الدول ة مع أو بدون تقديم 

الطعام
املنتجات  وتوزيع  وا ع  شراء   •
والفنادق  لل جت عات  الغذائ ة 

واملطاعم واألفراد
واألنشطة  العروض  تنظ م   •

الس اح ة
• إنشاء وتشغ ل ج  ع العدادات 

والوكاالت والفروع.
تأجي2   ، تأجي2   ، ح ازة   ، إنشاء   •
 ، التجالية  األصول  ج  ع  إدالة   ،
ج  ع  تشغ ل   ، الت2ك ب   ، التأجي2 
 ، التجالية  األصول   ، املؤسسات 
املتعلقة بواحد أو أكث2 من األنشطة 

األ رى املحددة ؛
• الحصول على أو تشغ ل أو فقل 
اال ت2اع  واراءات  الع ل ات  ج  ع 

املتعلقة بهذه األنشطة.
• إنشاء واستئجال وشراء وتشغ ل 

أي مجال
• ج  ع أفواع األنشطة الس اح ة
• استي2اد / تصدير ج  ع املنتجات 

القافوف ة.

وبشكل أكث2 عام ، ج  ع الع ل ات 
غي2  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
مباشر بنشاطها لتعزيز ف و الشركة 

وتطولها.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  475 لقم  السفلي  الطابق  السالم 

222ر7 الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : القصال  بشرى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

القصال عنوافه)ا(  الس دة بشرى 
حي السالم لقم 475  222ر7 الدا لة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
القصال عنوافه)ا(  الس دة بشرى 
حي السالم لقم 475  222ر7 الدا لة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 
فوف24  222 تحت لقم  222/ر75 .
865I

CARGO FISH

HIBA.HB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

HIBA.HB
حي الرح ة 24 زفقة 22 ع الة 

ه ت بوكنالي الطابق 22 لقم 25 ، 
222ر7، الدا لة املغرب

HIBA.HB شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الرح ة 
24 زفقة 22 ع الة ايت بوكنالي 
الطابق 22 لقم 25 - 222ر7 

الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 
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لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر 97 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
HIBA. : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HB
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخالج هو : 
فقل البضائع لحساب الغي2

فقل األشخاص لحساب الغي2
النقل العام والخاص لألشخاص

نشاط تاجر الس ك
النقل املحلي والدولي بكافة أفواعه

فقل البضائع والنقل امل24د
أع ال متنوعة وتقديم الخدمات

فقل البضائع واألفرالد لنفسه
وتصدير  واستي2اد  وا ع  شراء 
األس اك  وتسويق  األس اك  وتجالة 
وغي2ها  الطازجة  البحرية  واملأكوالت 
من املأكوالت البحرية الطازجة امل24دة 
أو املج دة أو امل لحة أو املعلبة للب ع 

بالتجزئة أو بالج لة.
وتأجي2ه  ثلج  مصنع  إنشاء 

وتشغ له.
املخازن  ج  ع  وتشغ ل  إدالة 
الخاصة  الت2ك بات  وج  ع  امل24دة 
بالحفظ والتج  د والتأجي2 واملعالجة 
املنتجات  لج  ع  والنقل  والتعبئة 
املنتجات  و اصة  الغذائ ة  واملواد 
وتحل ل  تجهيز  الس ك ة.غرف 

لألس اك الطازجة واملج دة.
ج  ع  وتج  د  وتخزين  ت24يد 

املأكوالت البحرية.
والع ر  بالشاحنات  امل24د  النقل 

والقوالب وغي2ها.
أفواعها  بج  ع  األس اك  إفتاج 
الص د  وصناعة  أشكالها  وكافة 
البحال  وأع اق  والساحلي  البحري 

بج  ع أشكالها.

والساحلي  البحري  الص د 
دا ل  أشكاله  بج  ع  والبحري 

املغرب و الجه ،
وغي2ها  الص د  قوالب  توليد 
ب عدات  الح ة  السفن«  »تجال  من 

الص د وقطع الغ ال وغي2 ذلك.
مواد البناء ألي شكل

التي  ارالت  ج  ع  وا ع  شراء 
غي2ها  أو  الص د  قوالب  مع  تتك ف 
ونش   ، ضاغط   ، مولد   ، )محرك 
أو  جديدة   )... إلخ   ، الجر  شباك 

مستع لة.
الوساطة  أنشطة  ج  ع  م السة 
في  سواء  والت ث ل  املساعدة  من 

املغرب أو في الخالج.
وتسويق  وتصدير  استي2اد 
املنتجات الزلاع ة والغذائ ة والبقالة 
والفواكه  والخضروات  واملعلبات 
الطازجة واملجففة واللحوم الطازجة 
واملج دة والب ض واألس اك أو ج  ع 

أفواع املنتجات والسلع.
وتصدير  استي2اد   ، عام  تاجر 
أو  الطب ع ة  واملواد  املنتجات  ج  ع 
املصنعة ، مغرا ة أو أجنب ة ، وج  ع 
من  بها  املصرح  واملنتجات  األصناف 

قبل التس  ة الج رك ة املغرا ة ؛
أو  املباني  ج  ع  وتأجي2  اقتناء 
املعدات  وج  ع  التجالية  األع ال 
التي ي كن استخدامها بشكل مباشر 
أو غي2 مباشر لألش اء املذكولة أعاله.
واوجه عام ، أي ع ل ات صناع ة 
أو مال ة أو منقولة أو تجالية عقالية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بواحدة أو أ رى من الع ل ات املشال 
تعزيز  أو  لتسه ل  وذلك   ، أعاله  إليها 
شكل  أي  الشركة.  نشاط  تطوير  أو 
من األشكال في األع ال التجالية التي 
تسعى إلى تحق ق ما شابه ذلك أو ما 

يتصل به..
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ايت  ع الة   22 زفقة   24 الرح ة 
بوكنالي الطابق 22 لقم 25 - 222ر7 

الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د  الد زيدان :  222.  حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا( حي  زيدان  الس د  الد 
 27 84 شقة لقم  ال24كة ع الة  ادلال 

ت ك وين 82222 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  زيدان  الس د  الد 
 27 84 شقة لقم  ال24كة ع الة  ادلال 

ت ك وين 82222 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 
فوف24  222 تحت لقم  222/ر77 .
866I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

(SNMT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2222
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
2SNMT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 شالع 
أففا إقامة  لا ع أففا الطابق التاسع 

لقم  9 - 72ر22 الدالالب ضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 ر4867.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222  في     املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    2SNMT الوح د  الشريك 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي 96 شالع أففا إقامة  
 - لقم  9  التاسع  الطابق  أففا  لا ع 
فت جة  املغرب  الدالالب ضاء  72ر22 

ل : عدم الحصول على صفقة.

و حدد مقر التصف ة ب 96 شالع 
التاسع  الطابق  أففا  لا ع  إقامة   أففا 
لقم  9 املغرب 72ر22 الدالالب ضاء 

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( س ي2ة  فوة و عنوافه)ا( 
سفلي  طابق  س  دلج  كثي2  ابن  زفقة 
املعاليف  سف ان  أبو  زاوية  شقة   

الدالالب ضاء  72ر22  الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم 797725.

867I

CARGO FISH

CARGO FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CARGO FISH
زفقة تفودالت لقم 6 5 حي موالي 
لش د ، 222ر7، الدا لة املغرب

CARGO FISH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

تفودالت لقم 526 حي موالي لش د - 

222ر7 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 97  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CARGO FISH
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غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخالج هو : 

والتقس ط  الج لة  تجالة 

لألس اك

باالستي2اد  يقوم  أس اك  تاجر 

والتصدير

صاحب سف نة ص د

املعالجة  محطات  تشغ ل 

املنتجات  على  للحفاظ  بالتج  د 
حقوق  على  واالستحواذ  الس ك ة 

امل اثلة  الصناعات  ج  ع  في  امللك ة 

أو ذات الصلة

تسويق وتج  د ومعالجة وتصدير 

ج  ع املأكوالت البحرية

 ، املعالجة   ، التج  د   ، القبض 

التسويق   ، الب ع   ، الشراء   ، الحفظ 

، النقل

أفواع  ج  ع  وتصدير  استي2اد   ،

والقشريات  والر ويات  األس اك 

ولأس ات األلجل واملحال وجراد البحر 

وغي2ها من املأكوالت البحرية املحل ة 

أو  الص د  طريق  عن  املستولدة  أو 

سفن التج  د ، وطن ة أو أجنب ة

شراء واناء وا ع واستي2اد وتشغ ل 

وتجهيز وتأجي2 وشحن ج  ع السفن 

املعدة  أفواعها  بج  ع  الص د  وسفن 

للص د وغي2ها

واستي2اد  وتسويق  وا ع  شراء 

والفواكه  القواقع  وتصدير 

 - غذائي  منتج  وأي  والخضروات 

زلاعي

 ، والعبول   ، واإلمداد   ، الشحنات 

والتوليد ، وتجهيز السفن ، والتفريغ 

البحرية  الص د  سفن  ومناولة   ،

والدا ل ة

اإلفتاج  وسائل  كافة  استغالل 

البحال  أع اق  في  الص د  ألسطول 

والص د  والسطح ة  والساحل ة 

الحرفي

 ترويج وتسويق وتصدير املأكوالت 

البحرية الطازجة و / أو املج دة

الص د البحري بج  ع أشكاله

فقل البضائع لحساب الغي2.

شراء واناء وا ع واستي2اد وتصدير 
وتسل ح وتأجي2 وشحن ج  ع السفن 
املعدة  أفواعها  بج  ع  الص د  وسفن 

للص د وغي2ها
وتصدير  استي2اد   ، عام  تاجر 
ج  ع املنتجات واألصناف املغرا ة أو 
األجنب ة الطب ع ة أو املصنعة وج  ع 
من  بها  املصرح  واملنتجات  األصناف 

قبل التس  ة الج رك ة املغرا ة.
وتعبئة  وحفظ  وتج  د  تجهيز 
البحرية  املأكوالت  منتجات  ج  ع 

ومنتجاتها الثافوية
البحرية  املأكوالت  وا ع  شراء 

بالج لة في املغرب والخالج.
أفواع  لج  ع  الثالثي  التسويق 
قافوني  بشكل  والفحم  املحروقات 
 الج املغرب واملحروقات املشروعة.

الس ك  وزيت  مسحوق  تسويق 
وتوزيع مواد التشح م

/ تصدير وتسويق ج  ع  استي2اد 
واألعالف  الغذائ ة  الحبوب  أفواع 

وج  ع أفواع زيوت الطعام
الع ل ات  ج  ع   ، أعم  واصولة 
والعقالية  والصناع ة  التجالية 
واملال ة املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 
أو  أعاله  املذكولة  باألش اء  مباشر 
تحق قها  تعزز  أن  املحت ل  من  التي 
مشالكة  أي  وكذلك   ، وتطويرها 
شكل  بأي   ، مباشرة  غي2  أو  مباشرة 
من األشكال ، في الشركات التي تسعى 
ذات  األهداف  أو  م اثل  تحق ق  إلى 

الصلة.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تفودالت لقم 526 حي موالي لش د - 

222ر7 الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة اول نا  ريستينكو :  422 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 622   : لوماف وك  سي2جي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اول نا  ريستينكو  الس دة 
 449 لقم  ر  مرحبا  اقامة  عنوافه)ا( 

حي الدا لة 82222 اكادير املغرب.
الس د سي2جي لوماف وك عنوافه)ا( 
شقة 48 ع الة 2ر مج وعة 5 مركب 
ايسالن الحي املح دي 82222 اكادير 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
اول نا  ريستينكو  الس دة 
 449 لقم  ر  مرحبا  اقامة  عنوافه)ا( 

حي الدا لة 82222 اكادير املغرب
الس د سي2جي لوماف وك عنوافه)ا( 
شقة 48 ع الة 2ر مج وعة 5 مركب 
ايسالن الحي املح دي 82222 اكادير 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 
فوف24  222 تحت لقم  774/222 .
868I

KHALIL PHYSIO CENTER

 SOCIETE(DES(EAUX
MINERALES AL KARAMA

شركة املساه ة
لفع لأس ال الشركة

 SOCIETE DES EAUX
MINERALES AL KARAMA
9ر2 شالع مح د الخامس ، 
22622، الدال الب ضاء املغرب

 SOCIETE DES EAUX
MINERALES AL KARAMA شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر2 شالع 

مح د الخامس - 24222 الدال 
الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 48 47
العام  الج ع  ب قت�سى 
مالس  ر2  في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   2222
دلهم«   46.272.222« قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«   52.222.222« من  أي 
طريق  عن  دلهم«   98.272.222»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  4 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

دجن24 2222 تحت لقم ر75742.

869I

MRK FINANCES CONSEILS

JNANE LMNABHA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 السنة املال ة

MRK FINANCES CONSEILS
 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JNANE LMNABHA »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 
 LMNABHA DOUAR

 LAKHOUIMATE MARRAKECH -
.42222 MARRAKECH MAROC

»تغ ي2 السنة املال ة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.6 985
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 24 غشت 8 22
إلى  املال ة:  السنة  تغ ي2  تقرل 
.2 /29/22N AU 28/22/ رN+ 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن24  ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 
-9294ر8-22 22 لقم  تحت   22 8

.  7 

872I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER  شركة 

محدودة املسؤول ة ذات شريك وح د

ABMH CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE & BUSINESS
CENTER SARL AU

 شركة محدودة املسؤول ة ذات 
شريك وح د

شقة 5 ع الة شهي2 شالع مح د 
السادس زفقة سي2كوف الجديدة ، 

24222، الجديدة املغرب
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ABMH CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل دوال 
الحجادوة دماعة موالي عبد هللا 
الجديدة - 24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 86 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  غشت  222   ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ABMH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CONSULTING
علوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الك ب وتر
برمجة
املحلل

مص م برامج الك ب وتر.
عنوان املقر االجت اعي : محل دوال 
هللا  عبد  موالي  دماعة  الحجادوة 
الجديدة - 24222 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الص د  عبد  فالس  ابو  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الص د  عبد  ابوفالس  الس د 
 RUE PIERRE عنوافه)ا( 
 JOIGNEAUX 92622 ASNIERES
 SURSEINE FRANCE  24222

.SURSEINE FRANCE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الص د  عبد  ابوفالس  الس د 

 RUE PIERRE عنوافه)ا( 

 JOIGNEAUX 92622 ASNIERES

 SURSEINE FRANCE  24222

.SURSEINE FRANCE

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالجديدة بتاليخ 27 شتن24 

222 

87 I

ASMAA MEDIA GROUP

 PROTECTION SOLUTION

SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شالع صه ب الرومي بلوك 9ر الرقم 

22 ال24فو�سي الب ضاء، 22222، 

الب ضاء املغرب

 PROTECTION SOLUTION

SERVICE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي يعقوب 

املنصول ر زفقة اسحاق بن 

حنين الطابق   شقة   - 22222 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

74867ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 PROTECTION SOLUTION

  2.222 لأس الها  مبلغ    SERVICE

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
بن  اسحاق  زفقة  ر  املنصول  يعقوب 

 22222  - شقة    الطابق    حنين 

الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : فقص 
لاس املال.

يعقوب  التصف ة ب  مقر  و حدد 
بن  اسحاق  زفقة  ر  املنصول 

 22222  - شقة    الطابق    حنين 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:
كوطوس  علي    الس د)ة( 
ابو  زفقة    2 لقم  عنوافه)ا(  و 
 22222 املعاليف  الش اني  غالب 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5 7979.

872I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

AMIA TRANS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC

AMIA TRANS SARL  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  الطابق 
الثالث اقامة مريم طريق تطوان  - 

طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2255 
في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222     
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AMIA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع .

  2  : االجت اعي  املقر  عنوان 

طريق  مريم  اقامة  الثالث  الطابق 

طنجة   92222 طنجة   - تطوان  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د االمين بوعزيز :  52 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .

52 حصة    : الس د اح د بوعزيز 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوعزيز  االمين  مح د  الس د 
عنوافه)ا( حي بن كي2ان زفقة 2ر  لقم 

2   92222 طنجة املغرب.

عنوافه)ا(  بوعزيز   اح د  الس د 

حي العال ة زفقة ابن القا�سي لقم 8   

92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوعزيز  االمين  مح د  الس د 
عنوافه)ا( حي بن كي2ان زفقة 2ر  لقم 

2   92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  22662.

Iر87

ALTA COMPTA

ألطا)كاغديناج
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

ألطا كاغديناج شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

فاس زفقة مصر لقم 9 مكرل طنجة - 

92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 667

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ألطا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كاغديناج.

الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و املراقبة .

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

9 مكرل طنجة  فاس زفقة مصر لقم 

- 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الحازمي  فريد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الحازمي  فريد  الس د 

لقم  تجزئة  الحرالين  سع د  بني  حي 

7 7 طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الحازمي  فريد  الس د 

لقم  تجزئة  الحرالين  سع د  بني  حي 

7 7 طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9868.

874I

AL HISBA FISC  

MOULIN ARTISANAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

MOULIN ARTISANAL  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 
االمان ع الة 92  الطابق االول 

الرقم 5 عين السبع - 22582 الدال 

الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

46795ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في    أكتوار  222 تقرل حل 

MOULIN ARTISANAL  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الطابق    92 ع الة  االمان  تجزئة 

 22582  - السبع  عين   5 الرقم  االول 

الدال الب ضاء املغرب فت جة لتوقف 

نشاط الشركة.

و عين:

و  الح ان   ع اد   الس د)ة( 
الرقم  زفقة     االمل    عنوافه)ا( 

الدال   22622 ال24فو�سي  س دي   ر 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  أكتوار  222  بتاليخ    
االول  الطابق    92 ع الة  االمان 

الدال   22582  - السبع  عين   5 الرقم 

الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79877.

875I

AL HISBA FISC  

G.E.B MAROC SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

G.E.B MAROC SERVICES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الزفقة 7 

الرقم 5 الطابق 2 الشقة 4 السعادة 

س دي ال24فو�سي - 22622 الدال 

الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.4 54 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222    6 في  املؤلخ 

 G.E.B MAROC SERVICES حل 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

 5 الرقم   7 الزفقة  اإلجت اعي  مقرها 

السعادة س دي   4 الشقة   2 الطابق 

الب ضاء  الدال   22622  - ال24فو�سي 

املغرب فت جة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

مصطفى    س دي  الس د)ة( 

الزفقة   4 امل  عنوافه)ا(  و  الوك لي 

الدال   22622 ال24فو�سي  ر  الرقم   57

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 6  أكتوار  222 وفي الزفقة 7 

الرقم 5 الطابق 2 الشقة 4 السعادة 

الدال   22622  - ال24فو�سي  س دي 

الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798772.

876I

AL HISBA FISC  

BIENVENUE AU TERROIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

BIENVENUE AU TERROIR شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة الغرا ة بول كون 2222 
بقعة لقم 2ر  الطابق االول س دي 
برفو�سي - 22622 الدال الب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.42 279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«622.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   722.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم رر7996.
877I

بن علي لألستشالة ش م م

RTM HOLDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

بن علي لألستشالة ش م م
952 تجزئة املسال طريق أسفي 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب
RTM HOLDING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دكان   و2 
الرقم 42 تجزئة املسال طريق اسفي 
بل جاد مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2225 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RTM  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING
التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة واالستي2اد والتصدير والت ث ل 

والتجالة
• تأجي2 وا ع معدات ومواد وأدوات 

البناء
• وس ط املشغل والت ث ل

أو  املركبات  وتأجي2  وا ع  شراء   •
آالت البناء

منتجات  وتوزيع  وإفتاج  تصن ع   •
أو أصناف البناء املختلفة.

دكان   : االجت اعي  املقر  عنوان 
طريق  املسال  تجزئة   42 الرقم  و2    
 42222  - مراكش  بل جاد  اسفي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : لش د  توشنت  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لش د  توشنت  الس د 
املسال طريق اسفي  42 تجزئة  الرقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لش د  توشنت  الس د 
املسال طريق اسفي  42 تجزئة  الرقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 45 29 .
878I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوح د

PEPINIERE KOUYES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوح د

22 شالع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شالع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 222ر2، بني مالل املغرب

PEPINIERE KOUYES شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحاجب 

2 ق ادة برادية ج اعة الخلف ة اوالد 
عبد هللا الطابق السفلي  الفق ه بن 
صالح - ر22ر2 الفق ه بن صالح 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
799ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ    PEPINIERE KOUYES
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
ق ادة   2 الحاجب  اإلجت اعي  مقرها 
عبد  اوالد  الخلف ة  ج اعة  برادية 
هللا الطابق السفلي  الفق ه بن صالح 
املغرب  صالح  بن  الفق ه  ر22ر2   -

فت جة ل : ازمة مال ة.
و حدد مقر التصف ة ب الحاجب 
2 ق ادة برادية ج اعة الخلف ة اوالد 
ر22ر2   - بن صالح  الفق ه  عبد هللا 

الفق ه بن صالح املغرب. 
و عين:

و  كويس  مح د   الس د)ة( 
عنوافه)ا( دوال لكواسم اوالد عبد هللا 
ر22ر2  صالح  بن  الفق ه  الخلف ة 
الفق ه بن صالح املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفق ه  االبتدائ ة 
لقم  تحت  فوف24  222   29 بتاليخ 

 222/ر29.

879I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 AMEZOUAR
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دال ال24 و االحسان ع الة - د - لقم   
شالع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

42282، مراكش املغرب
 AMEZOUAR MULTISERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دكان 
املوجود بسوق االحد ايت مو�سى 
ج اعة اللة عزيزة امنتافوت - 

252 4 امنتافوت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر9 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.AMEZOUAR MULTISERVICES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  االسواق  البناء-التجالة-كراء 

مواقف الس الات.

دكان   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مو�سى  ايت  االحد  بسوق  املوجود 

 - امنتافوت  عزيزة  اللة  ج اعة 

252 4 امنتافوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : سع د  امزوال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سع د  امزوال  الس د 

امنتافوت  لالعزيزة  ترادجوت  دوال 

252 4 امنتافوت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سع د  امزوال  الس د 

امنتافوت  لالعزيزة  ترادجوت  دوال 

252 4 امنتافوت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  548/222.

882I

مكتب معيشة للحسابات و األستشالات الجبائ ة

KRX(LOCATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشالات الجبائ ة

حي السالم بلوك E  لقم 22 -- س دي 

سل  ان ، 4222 ، س دي سل  ان 

املغرب

KRX LOCATION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 289 

حي الرياض كراج لقم   - 4222  

س دي سل  ان  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

255ر
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 KRX  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. LOCATION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي .

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - لقم    كراج  الرياض  حي   289

4222  س دي سل  ان  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 5 2   : ش روق   حسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة لط فة ازكاغ :  492 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حسن ش روق  عنوافه)ا( 

س دي    4222 سل  ان    س دي 

سل  ان املغرب.

عنوافه)ا(  ازكاغ  لط فة  الس دة 

س دي    4222 سل  ان   س دي 

سل  ان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د حسن ش روق  عنوافه)ا( 

س دي    4222 سل  ان  س دي 

سل  ان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  سل  ان   بس دي  االبتدائ ة 

   فوف24  222 تحت لقم -.

88 I

RIAD CONSULTANT

BENESS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 2  RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

BENESS DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  22 
حي سك ك نة ت الة - 2 22  ت الة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر464ر 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENESS DISTRIBUTION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COURTIER DE PRODUITS
.ALIMENTAIRES OU AGRICOLES
عنوان املقر االجت اعي : لقم  22 
ت الة    22 2  - ت الة  سك ك نة  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د بناصر  ويا :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : الصفال  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بناصر  ويا عنوافه)ا( زفقة 
الذهب   واد  حي   26 لقم  تالودافت 

2 22  ت الة املغرب.

عنوافه)ا(  الصفال  يوسف  الس د 
ج 5 أمل   لقم 284 ح ي م  22 2  

الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د بناصر  ويا عنوافه)ا( زفقة 

الذهب  واد  حي   26 لقم  تالودافت 

2 22  ت الة املغرب

عنوافه)ا(  الصفال  يوسف  الس د 
ج 5 أمل   لقم 284 ح ي م  22 2  

الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6795.

882I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوح د

BADINAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوح د

22 شالع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شالع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 222ر2، بني مالل املغرب

BADINAGE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 
شالل لقم 48  س دي عي�سى سوق 

السبت الفق ه بن صالح - 222ر2 

الفق ه بن صالح املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر228.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

املسؤول ة  ذات  شركة   BADINAGE

  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

تجزئة شالل لقم 48  س دي عي�سى 

 - صالح  بن  الفق ه  السبت  سوق 

املغرب  صالح  بن  الفق ه  222ر2 

فت جة الزمة مال ة.

و عين:

الس د)ة( جواد  بادي و عنوافه)ا( 

سوق  عي�سى  س دي  النكال  دوال 

السبت اوالد الن ة 222ر2 الفق ه بن 

صالح املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  فوف24  222   22 بتاليخ 

48  س دي عي�سئ سوق  لقم  شالل 

222ر2   - صالح  بن  الفق ه  السبت 

الفق ه بن صالح املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  صالح   بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

29 فوف24  222 تحت لقم 294.

Iر88

FS

RODBATI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

FS

لقم 27 زفقلة عالل بن عبد هللا ، 

52222، الرش دية املغرب

RODBATI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي قصر 

حنابو فزفة الجرف - 72ر52 

الرش دية .

تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم  ماي  222  في  2  املؤلخ 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم  8/222 5.

884I
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FS

RODBATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FS
لقم 27 زفقلة عالل بن عبد هللا ، 

52222، الرش دية املغرب
RODBATI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
حنابو فزفة الجرف - 72ر52 

الرش دية املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 2625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  ماي  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( اس اع ل بلغالي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة  الس د )ة( انس 

افطاكي بتاليخ  2 ماي  222.
املج د  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   2.222 بلغالي 
أصل 2.222 حصة لفائدة  الس د )ة( 

انس افطاكي بتاليخ  2 ماي  222.
بنشاد  عالل  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة  الس د )ة( انس 

افطاكي بتاليخ  2 ماي  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم  8/222 5.
885I

FS

RODBATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FS
لقم 27 زفقلة عالل بن عبد هللا ، 

52222، الرش دية املغرب
RODBATI  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
حنابو فزفة الجرف - 72ر52 

الرش دية املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  ماي  222  في  2  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

افطاكي انس ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم  8/222 5.

886I

NEW PREFA BATIMENT «N.P.B»

 NEW PREFA BATIMENT»
«N.P.B

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة

NEW PREFA BATIMENT «N.P.B»

 N° 8 , Lotissement Yassmine   ,

 Boulevard AL Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

 NEW PREFA BATIMENT «N.P.B»

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

ال اس ين  , شالع الجوالن لقم 

8 س دي عث ان - 22722 الدال 

الب ضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

8865ر.

العام  الج ع  ب قت�سى 

غشت   22 في  املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 

دلهم«   8.222.222« قدله  ب بلغ 

إلى  دلهم«    2.522.222« من  أي 

  : طريق  عن  دلهم«   22.522.222»

عالوات  أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج 

إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799879.

887I

منالة االطلس

MANARATE EL ATLAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

STE SMART BETON

 MAKATIB MADINA ر ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

MANARATE EL ATLAS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  92  

زفقة   بالد  الطاهري عين لعرو�سي  

- 2222ر فاس املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.52499

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  ماي  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( املختال الوك لي  

أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222

222.  حصة لفائدة  الس د )ة( لجاء 

الغازي بتاليخ 25 ماي  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

التجالية بفاس  بتاليخ 2  ماي  222 

تحت لقم ر9ر2.

888I

N2M CONSEIL-SARL

RANOSAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N  9, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

RANOSAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اوالد 

لحسن الناضول - 62222 الناضول  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر26ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RANOSAL

غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 

و االستي2اد.

اوالد   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الناضول    62222  - الناضول  لحسن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : صالح  اعراب  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  صالح  اعراب  الس د 

 62222  75 لقم  طوك و  شالع 

الناضول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  صالح  اعراب  الس د 

 62222  75 لقم  طوك و  شالع 

الناضول  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 29ر4.

889I
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ائت اف ة زهي2

AL BAYT AL YAMANI 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة زهي2
زفقة ابن عائشة ع الة باليس 

الطابق التالت مكتب لقم    ك ليز 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب

 AL BAYT AL YAMANI شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 45ر املسال  
 PÉPINIÈRE طريق اسفي عند شركة

 D’ENTREPRISES  - 42222
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2229 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AL   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAYT AL YAMANI
مستغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملطعم  
مستغل مقهى.

45ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شركة  عند  اسفي  طريق  املسال  
 PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  -

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : ح دل  عصام  علي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
مح د  مع ال  الش ف  الس د 
يحيى :  522 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الش ف مع ال مح د يحيى 
2ر 99  بريطاف ة  جنس ة  عنوافه)ا( 

بريطاف ا  امل لكة املتحدة.
الس د علي عصام ح دل عنوافه)ا( 
بريطاف ا   2ر 99  بريطاف ة  جنس ة 

امل لكة املتحدة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د الش ف مع ال مح د يحيى 
2ر 99  بريطاف ة  جنس ة  عنوافه)ا( 

بريطاف ا  امل لكة املتحدة
الس د علي عصام ح دل عنوافه)ا( 
بريطاف ا   2ر 99  بريطاف ة  جنس ة 

امل لكة املتحدة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر2  بتاليخ  ب راكش   التجالية 
M  -2 - لقم  تحت  فوف24  222 

.242425 
892I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 TRIPLE(EXCELLENCE
ACADEMY FOR TRAINING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شالع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األل�سي، تطوان 
تطوان، 222ر9، تطوان املغرب

 TRIPLE EXCELLENCE ACADEMY
FOR TRAINING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الداي ولد س دي بابا اقامة مالك 
تجزئة ر2 الوالية تطوان تطوان 

222ر9 تطوان املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر2646.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 TRIPLE EXCELLENCE ACADEMY
لأس الها  مبلغ    FOR TRAINING
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

س دي  ولد  الداي  شالع  اإلجت اعي 
الوالية  ر2  تجزئة  مالك  اقامة  بابا 
تطوان تطوان 222ر9 تطوان املغرب 
فت جة ل : عدم التوافق بين الشركاء.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
مالك  اقامة  بابا  س دي  ولد  الداي 
املغرب  تطوان  الوالية  ر2  تجزئة 

222ر9 تطوان املغرب. 
و عين:

و  مرزوق  لط فة   الس د)ة( 
لقم  ر  دج بوتي  شالع  عنوافه)ا( 
املغرب  تطوان  222ر9  تطوان  5ر 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4549.
89 I

Screenword

SCREENWORD SARL 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Screenword
 Avenue MOULAY ISMAIL,  4
 Résidence MOULAY ISMAIL
 3 étage N 9 ، 90000، Tanger

Maroc
 SCREENWORD SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اع ل، 4  اقامة موالي 
اس اع ل الطابق الثالث،  لقم 9. 
طنجة، املغرب. - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر94  
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222    7
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SCREENWORD SARL
اإلفتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس عي البصري والت2ج ة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة    4 إس اع ل،  موالي 
 .9 لقم  الثالث،   الطابق  اس اع ل 
طنجة   92222  - املغرب.  طنجة، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
52 حصة    : غ الن  هناء  الس دة 

بق  ة 5.222 دلهم للحصة .
 52   : غ الن  ياس ين  الس دة 

حصة بق  ة 5.222 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  غ ان  ياس ين  الس دة 
ادليس لقم  ر 92252  2 حي موالي 

أص لة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 2 عنوافه)ا(  غ الن  هناء  الس دة 
 92252 لقم  ر  ادليس  موالي  حي 

أص لة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بطنجة   التجالية 
لقم  تحت  غشت  222    9

82 ر22 2   426.

892I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

DAJAJ YANIS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فاس املغرب



ر28ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

DAJAJ YANIS SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األل�سي لقم 2   شالع 22 حي طالق 
  - فاس. - 2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 DAJAJ : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.YANIS SARL AU
إدالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغ ل أي تجالة أو  دمات تتعلق 

بتقديم الطعام واملقهى والشاي..
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األل�سي لقم 2   شالع 22 حي طالق 

  - فاس. - 2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد العلي سع دي :  22  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سع دي  العلي  عبد  الس د 
ادليس  موالي  تجزئة  8ر   عنوافه)ا( 
فاس  2222ر  فاس  فاس  واد  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
سع دي  العلي  عبد  الس د 
ادليس  موالي  تجزئة  8ر   عنوافه)ا( 
فاس  2222ر  فاس  فاس  واد  حي 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  28/222ر4.

Iر89

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CARREMEK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

CARREMEK شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املحطة ساحة الع الة 44 لقم 6  م 

ج  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

54665

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CARREMEK

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد بناء

أشغال مختلفة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املحطة ساحة الع الة 44 لقم 6  م 

ج  - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : أجرمون  سع د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : اجرمون  لش د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : علي  ايد  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د عادل حسني :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 422   : اجرمون  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22   : اجرمون  نع  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د  الد الطويل :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أجرمون  سع د  الس د 
  زفقة عبد السالم بن املختال قدماء 

مكناس   52222 ع  م  ب  املحالاين 

املغرب.

عنوافه)ا(   اجرمون  لش د  الس د 
زفقة عبد السالم بن املختال لقم    ب 

م ع 52222 مكناس املغرب.

عنوافه)ا(  علي  ايد  مح د  الس د 
 49 لقم  ع الة  2  الغالي  لياض 

ويسالن 52222 مكناس املغرب.

عنوافه)ا(  حسني  عادل  الس د 

موالي  اقامة   8 شقة    2 ع الة 

مكناس   52222 ج   م  اس اع ل 

املغرب.

عنوافه)ا(  اجرمون  مح د  الس د 
  زفقة عبد السالم ابن املختال قدماء 

مكناس   52222 ع  م  ب  املحالاين 

املغرب.

الس دة نع  ة اجرمون عنوافه)ا( 
  زفقة عبد السالم بن املختال قدماء 

املحالاين 52222 مكناس املغرب.

عنوافه)ا(  الطويل  الس د  الد 
ع   م  ب  دال  زلهون  ع الة   2 لقم 

52222 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أجرمون  سع د  الس د 
  زفقة عبد السالم بن املختال قدماء 

مكناس   52222 ع  م  ب  املحالاين 

املغرب.

عنوافه)ا(   اجرمون  لش د  الس د 
زفقة عبد السالم بن املختال لقم    ب 

م ع 52222 مكناس املغرب
عنوافه)ا(  حسني  عادل  الس د 
موالي  اقامة   8 شقة    2 ع الة 
مكناس   52222 ج   م  اس اع ل 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4847.

894I

FLASH ECONOMIE

DERKABAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DERKABAT  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 28 ، زفقة 
العرعال طابق 2 مكتب 6 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 7945

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    7
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DERKABAT
-تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع ارالت. 
- شركة األع ال املتنوعة. 

- ب ع مواد البناء .
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- استي2اد وشراء وا ع ج  ع أفواع 

معدات وآالت البناء. .

 ، 28  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  6 مكتب   2 طابق  العرعال  زفقة 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الدلقاوي  الزهرة  فاط ة  الس دة 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدلقاوي  الزهرة  فاط ة  الس دة 
الوفاء   حي    492 لقم  عنوافه)ا( 

92222 العرائش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدلقاوي  الزهرة  فاط ة  الس دة 
الوفاء   حي    492 لقم  عنوافه)ا( 

92222 العرائش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 9ر7949.

895I

FLASH ECONOMIE

MCE SPIRIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MCE SPIRIT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

مقرها اإلجت اعي: 8  زفقة بني ع ال 

ال ف ل ت -  الدال الب ضاء
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522499

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

M بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

MCE SPIRIT تس  ة الشركة

استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصن ع املشرواات الكحول ة

8  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

بني ع ال ال ف ل ت -  الدال الب ضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  22.222 الشركة:  :مبلغ لأس ال 

دلهم، مقسم كالتالي

 BENSIMHON الس د    

CHRISTOPHE

 222   حصة

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة

 BENSIMHON الس د 

 CHRISTOPHE

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم  79796

896I

FLASH ECONOMIE

AFRICA PORTS & AIRPORTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

شركة

AFRICA PORTS & AIRPORTS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

لأس الها  522222,22 دلهم

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 29/29/222 مسجل بالدال الب ضاء 

 AFRICA قرل الشريك الوح د لشركة

ذات  PORTS & AIRPORTSشركة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د لأس الها 522 222,22 دلهم 

الجيش  شالع   44 االجت اعي  مقرها 

امللكي الطابق الخامس الدال الب ضاء 

ما يلي:

ب ا  الشركة  لأس ال  في  الزيادة   ·

من  لرفعه  دلهم     422.222 قدله 

522.222 دلهم الى  922.222 دلهم
قدله  أصبح  الشركة  لأس ال   ·

 92.222 الى  مقسم  دلهم   922.222

حصة من فئة 22  دلهم تم توزيعها 

كالتالي :

ذات  شركة   APAA شركة 

الس د  ي ثلها  املحدودة  املسؤول ة 

 Jean-Jacques Grenier  (92.222

حصة(

األسا�سي  القافون  تحديث   ·

للشركة ب تاليخ  29/29/222.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت  بتاليخ  222/  /2   الب ضاء 
لقم 799794. 

897I

FIDUBROU

JT CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES AL AMANE GH 22 IMM 79

 APPT  2  ER ETG AIN SEBAA

 CASABLANCA، 20253،

CASABLANCA MAROC

JT CONCEPT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع 
عبد هللا بن ياسين ع الة بل دون 

الطابق الخامس لقم 5 - 22ر22 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 82 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT

غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة - 

األشغال املختلفة .

شالع   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 
بل دون  ع الة  ياسين  بن  هللا  عبد 

22ر22   -  5 لقم  الخامس  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : جالل  توف ق  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جالل  توف ق  الس د 

الرقم  2  الع ون  زفقة  السالم  حي 

222ر  بنسل  ان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د عبد الحق جالل عنوافه)ا( 

الرقم  2  الع ون  زفقة  السالم  حي 

222ر  بنسل  ان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6رر795.

898I

universal gestion

VYN ET LUI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عط ة الطابق الثاني  لقم 

7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

VYN ET LUI  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة إبن 

عط ة الطابق الثاني لقم 7  كليز  - 

42222  مراكش    املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22 49

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 VYN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ET LUI

غرض الشركة بإيجاز : استي2اد و 

توزيع املالبس الجاهزة

تس ي2 الخدمات .

عنوان املقر االجت اعي : إقامة إبن 

 - كليز     7 لقم  الثاني  الطابق  عط ة 

42222  مراكش    املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : موليس  حل وى   الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حل وى  موليس عنوافه)ا(  

ب دلو     نيز 4    29679 يناهفيس    

إسباف ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د حل وى  موليس عنوافه)ا(  

ب دلو     نيز 4    29679 يناهفيس  

إسباف ا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29289 .

899I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SKALA STATION SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

 SKALA STATION SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محطة 

بت2وستال ، هديل ، طريق الصويرة ، 

شيشاوة - 222 4 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 945

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SKALA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.STATION SERVICES

- تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ودهون  زيوت   ، سائل  وقود  أو  وقود 
زيت  مكثف،  كحول    ، صناع ة 

فصف كبي2.

-2مقهى و مطعم

-رمركز الفحص التقني.

محطة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الصويرة  طريق   ، هديل   ، بت2وستال 

، شيشاوة - 222 4 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

5.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:

 SKALA STATION الشركة 

بق  ة  حصة   SERVICES :  52.222

22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح راش  ياسين  الس د 

شيشاوة 222 4 شيشاوة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ح راش  ياسين  الس د 

شيشاوة 222 4 شيشاوة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  222/ 55.

922I

مكتب املحاسبة

بويلدينك)بففولماس ون)

سيسط م
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش ع الة أجعون  لقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

بويلدينك اففولماس ون سيسط م 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 

صندوق ال24يدي ام ل زوال مكتب 
لقم 2 الطابق األول  الدال الب ضاء  - 

22222 الدالالب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

67 ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 26 شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

زوال  ام ل  ال24يدي  صندوق   59»

الدال  األول   الطابق   2 لقم  مكتب 

الدالالب ضاء   22222  - الب ضاء  

الطابق  ر2  لقم  »مكتب  إلى  املغرب« 

القصر  املنزه  احسيسن  اقامة  األول 

الكبي2    القصر   92 52  - الكبي2  

املغرب ».

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 28 

فوف24  222 تحت لقم 729.

92 I

FIDUCIARE ECF

EXTRA(PROM
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR  46

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

EXTRA PROM »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 46 شالع 

الزلقطوني الطا بق 2 لقم 6 - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

9ر  47.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  8  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

حصة   522 تفويت  على  املوافقة 

س ي2  دفجي2ي  للس د  اجت اع ة 

لصالح الس د عرسة بوعب د

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  س ي2  دفجي2ي  الس د  استقالة 

تس ي2 الشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي:   

مسي2ا  بوعب د  عرسة  الس د   تع ين 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي:   

لهذه  فقدية  مساه ة  تقديم  يتم 

الشركة من  الل: الس د هوال  الد 

 50،000.00 دلهم…  ألف    سون 

بوعب د  عرسة  الس د  و  دلهم 

 50،000.00 دلهم…  ألف    سون 

دلهم.
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بند لقم 7: الذي ينص على مايلي:  

تم تحديد لأس املال ب بلغ مائة ألف 

 
ً
مقسوما  ، دلهم   )100،000.00(

على ألف )222 ( سهم ب ائة )22 ) 

دلهم للسهم ، مرق ة من   إلى 222  

هوال  الس د  من  الل:   م لوكة    ،

 الد ………522 سهم. و الس د عرسة 

بوعب د .................. 522 سهم

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: تم تع ين الس د عرسة بوعب د 

مديًرا  هوال  الد  والس د  ك دير 

صراحة  يصرح  والذي   ، مساعًدا 

بقبول الوظائف املذكولة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79957.

922I

FIDUCIARE ECF

IZORAME GANDOUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR  46

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

IZORAME GANDOUR شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 

الزلقطوني الطابق 2 لقم 6 - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.44426 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ    IZORAME GANDOUR
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

شالع   46 اإلجت اعي  مقرها 
الزلقطوني الطابق 2 لقم 6 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : حل 

مسبقر.

و حدد مقر التصف ة ب 46 شالع 
الزلقطوني الطابق 2 لقم 6 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( لا ع  غندول و عنوافه)ا( 
السوالم  حد   72 القديم  سوق 
)ة(  ك صفي  املغرب  برش د  22ر22 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر82222.
Iر92

FIDUCIARE ECF

ALBIDAOUI LITTAAMIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR  46

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

ALBIDAOUI LITTAAMIR شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي اقامة 

املوحدين ع الة   الطابق   شقة 
4  شالع الحزام الكبي2 الحي 

املح دي - 22522 االدال الب ضاء 
املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

59ر69 .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  يوف و  222   28 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وس ط عقالي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799826.
924I

universal gestion

 FRIENDLY
 ENVIRONMENTAL

SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عط ة الطابق الثاني  لقم 
7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
 FRIENDLY ENVIRONMENTAL

SOLUTIONS  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة إبن 
عط ة الطابق الثاني لقم 7  كليز - 

42222   مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22 89

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 FRIENDLY ENVIRONMENTAL

. SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز : استي2اد و 

توزيع  املنتجات الفالح ة 
تس ي2 الخدمات .

عنوان املقر االجت اعي : إقامة إبن 
 - كليز    7 لقم  الثاني  الطابق  عط ة 

42222   مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : موليس  حل وى   الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حل وى  موليس عنوافه)ا(  
ب دلو     نيز 4   29679 يناهفيس     

إسباف ا .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د حل وى  موليس عنوافه)ا(  
ب دلو     نيز 4   29679 يناهفيس   

إسباف ا 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 2رر29 .
925I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

UNITER MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طف ل ، إقامة 
دياموفد، الطابق األول ، مكتب  لقم 

ر ، 92222، طنجة املغرب
UNITER MAROC  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة غزفايا قطعة 95  و 97  

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
  6ر8.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  يول وز  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
  ABELLCONر )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   SL 999
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
   CHECKPOINT HOLLAND
HOLDING بتاليخ  2 يول وز  222.
 ABELLCONر )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   SL  
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
يول وز  بتاليخ  2   ONTARIO  INC

.222 



287ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر984.

926I

RIVE DROITE CONSULTING

BEN BRAHIM BATIMENT (
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V   4

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

 BEN BRAHIM BATIMENT 2

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي • 

اإلنعاش العقالي، و اصة شراء 

األلا�سي العالية أو التي تضم 

بنايات قدي ة يتعين إصالحها و/

أو هدمها، قصد تجزيئها وتجهيزها 

وانائها قبل ب عها، تجزيء ج  ع 

األلا�سي وكراء العقالات. • 

شراء وا ع ج  ع األمالك املنقولة 

أو العقالية، أو الع ولة.     وبشكل 

عام : ج  ع الع ل ات التجالية 

والصناع ة واملال ة، واملتعلقة 

باملنقوالت،والعقالية املرتبطة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر بأحد املواض ع 

املذكولة أعاله، والتي من شأنها أن 

تسهم في تطوير الشـركـة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

69ر 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BEN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRAHIM BATIMENT 2

غرض الشركة بإيجاز : • 

شراء  و اصة  العقالي،  اإلنعاش 

بنايات  التي تضم  أو  العالية  األلا�سي 

هدمها،  و/أو  إصالحها  يتعين  قدي ة 

قبل  وانائها  وتجهيزها  تجزيئها  قصد 

وكراء  األلا�سي  ج  ع  تجزيء  ب عها، 

العقالات.

األمالك  ج  ع  وا ع  شراء   •

املنقولة أو العقالية، أو الع ولة.   

الع ل ات  ج  ع   : عام  وبشكل 

واملال ة،  والصناع ة  التجالية 

والعقالية  باملنقوالت،  واملتعلقة 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بأحد املواض ع املذكولة أعاله، والتي 

من شأنها أن تسهم في تطوير الشـركـة

عنوان املقر االجت اعي : 

و اصة  العقالي،  اإلنعاش   •

تضم  التي  أو  العالية  األلا�سي  شراء 

و/ إصالحها  يتعين  قدي ة  بنايات 

وتجهيزها  تجزيئها  قصد  هدمها،  أو 

ج  ع  تجزيء  ب عها،  قبل  وانائها 

األلا�سي وكراء العقالات. • 

املنقولة  األمالك  ج  ع  وا ع  شراء 

وبشكل  الع ولة.      أو  العقالية،  أو 

التجالية  الع ل ات  ج  ع   : عام 

واملتعلقة  واملال ة،  والصناع ة 

املرتبطة بشكل  باملنقوالت،والعقالية 

مباشر أو غي2 مباشر بأحد املواض ع 

أن  شأنها  من  والتي  أعاله،  املذكولة 

 92222  - الشـركـة  تطوير  في  تسهم 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : ابراه م  بن  أح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : ابراه م  بن  هشام  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د أح د بن ابراه م عنوافه)ا( 

شالع  ويدمي  الغرفة،   2 ال24انس 

محجوب 92222 طنجة املغرب.

ابراه م  بن  هشام  الس د 

شالع  الغرفة،   2 ال24انس  عنوافه)ا( 

طنجة   92222 محجوب   ويدمي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ابـراه ـم  بـن  أحـ ـد  الس د 

شالع  الغرفة،   2 ل24انس  عنوافه)ا( 

طنجة   92222 محجوب   ويدمي 

املغرب

ابراه م  بن  هشام  الس د 

شالع  الغرفة،   2 ال24انس  عنوافه)ا( 

طنجة   92222 محجوب   ويدمي 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 6ر95.

927I

ASHAM  MOHAMED

بقل ناتي)ت8
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ASHAM  MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

فاتي تراقل  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي الحسن قرب مسجد الع د 

الض بنعبود لقم 8 /ر تطوان - 

222ر9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

625ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 

املصادقة على :

مح د  كركب   )ة(  الس د  تفويت 

222 حصة اجت اع ة من أصل 222 
حصة لفائدة  الس د )ة( السعداوي 

ابتسام بتاليخ 8  أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان  بتاليخ 28 أكتوار 

 222 تحت لقم 4548.

928I

SOCIETE BEMAFI

SOCITE MY LITTLE ROME
إعالن متعدد القرالات

SOCIETE BEMAFI

لقم 2ر الطابق الثالت شالع الحسن 

الثاني أحداف أزلو ، 22 ر5، أزلو 

املغرب

 SOCITE MY LITTLE ROME

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: الطابق 

السفلي لقم 7 تجزيئة مشل فن 

اقامة اال وين  حي الرياض  - 

222ر5 ايفران املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.   9

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  4  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحين   القافون الدا لي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفويت الس د )ة( برادة عبد الحك م 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

222  حصة لفائدة الس د )ة( س ي2 

فجر

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 

املحدودةذات  املسؤول ة  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة املحدودة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     بازلو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 72ر.

929I
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omri compta sarl au

M(A(M(LIXUS(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

M A M LIXUS SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املنال   لقم 66  العرائش  - 92222 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.6 57

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  فوف24  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :

قويبع   ش  اء  )ة(  الس د  تفويت 

 52 أصل  من  اجت اع ة  حصة   52

مح د   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

قويبع  بتاليخ 2  فوف24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم 5 2 .

9 2I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BENSASSI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BENSASSI TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  تجزئة 

بشرى الزيتون - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر479.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ    BENSASSI TRANS
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
الزيتون  بشرى  تجزئة    2 اإلجت اعي 
 : ل  فت جة  املغرب  مكناس   52222  -

حل الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب زفقة 22  
- 52222 مكناس  اطلس      56 لقم 

املغرب. 
و عين:

الصديق   مح د  الس د)ة( 
لقم    22 زفقة  عنوافه)ا(  و  الع الي 
56  اطلس   52222 مكناس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم  7ر.
9  I

MOGADOR CONSULTING

 INTERNATIONAL GREEN
INNOVATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 85ر RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 INTERNATIONAL GREEN
INNOVATION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

املتواجد في دوال أيت لحسن ج اعة 
س دي كاوكي - 44222 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5955

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 INTERNATIONAL GREEN

.INNOVATION

التصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي,س سال  االستي2اد,منعش  و 

العقالات.

املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املتواجد في دوال أيت لحسن ج اعة 

الصويرة   44222  - كاوكي  س دي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 AELBRECHT GILBERT الس د 

ISIDORE L :  522 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

 LAVIGNE DU CADET الس دة 

  PASCALE MARIA CLAUDINE :

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AELBRECHT GILBERT الس د 

أيت  دوال  عنوافه)ا(    ISIDORE L

 44222 لحسن ج اعة س دي كاوكي 

الصويرة املغرب.

 LAVIGNE DU CADET الس دة 

 PASCALE MARIA CLAUDINE

ج اعة  لحسن  أيت  دوال  عنوافه)ا(  

الصويرة   44222 كاوكي  س دي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 AELBRECHT GILBERT الس د 

أيت  دوال  عنوافه)ا(    ISIDORE L

 44222 لحسن ج اعة س دي كاوكي 

الصويرة املغرب.

 LAVIGNE DU CADET الس دة 
 PASCALE MARIA CLAUDINE
ج اعة  لحسن  أيت  دوال  عنوافه)ا(  
الصويرة   44222 كاوكي  س دي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم  222/ر42.
9 2I

BAKALI COMPTA SARL

HEDDOUN IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
شالع الدال الب ضاء اقامة فرح لقم 
28 تطوان تطوان، 222ر9، تطوان 

املغرب
HEDDOUN IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الطوب الطابق 2، ج اعة الزيتون 
تطوان )صندوق ال24يد الطوابل 
4254( تطوان 222ر9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 25ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HEDDOUN IMMOBILIER
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي
اشغال البناء املختلفة.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الزيتون  ج اعة   ،2 الطابق  الطوب 
الطوابل  ال24يد  )صندوق  تطوان 
تطوان  222ر9  تطوان   )4254

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

22 حصة    : توف ق  الس د هدون 
بق  ة 222.  دلهم للحصة .

حصة   82   : لش د  هدون  الس د 
بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  توف ق  هدون  الس د 
مكناس لقم ر72  مرجان 2 52222 

مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  لش د  هدون  الس د 

امريكا 2 امريكا امريكا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  توف ق  هدون  الس د 
مكناس لقم ر72  مرجان 2 52222 

مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر454.
Iر 9

FIGET SARL

ESKADEM GLUTEN FREE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA  ,ر
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN MAROC

ESKADEM GLUTEN FREE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
املعت د بن عباد ع الة فالنس ا 

لقم   الطابق 2 - تطوان  - 222ر9 
تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.24525
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 28 شتن24  222 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ع الة  عباد  بن  املعت د  »شالع  من 

- تطوان  -   2 فالنس ا لقم   الطابق 

»شالع  إلى  املغرب«  تطوان  222ر9 

 -  678 لقم  الدا ل  الرح ن  عبد 

تطوان  - 222ر9 تطوان  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر  شتن24  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 525ر.

9 4I

le partenaire  fiscal

IMADOR
إعالن متعدد القرالات

le partenaire  fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 

املغرب

IMADOR »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

العراق، إقامة مروة   لقم 5، 

الطابق األل�سي - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.22989

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  أبريل  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

الهالك  وفاة  معاينة  ت ت  مايلي: 

بتاليخ  املزداد  ططري  منذل  مح د 

للبطاقة   95 / 2/ر الحامل 

الوطن ة لقم k 22622, القاطن ق د 
,طنجة.  عط ة  ابن  6,زفقة  في  ح اته 

بين  الشركة  نشاط  است رال  وكذلك 

املالك الحال ين. 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لرأس  الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

و  اإللاثة  عقد  حسب  الشركة  مال 

عقود التنازل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 االفصبة.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس املال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يوف و  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 427ر24.

9 5I

le partenaire  fiscal

MED CULTURE
إعالن متعدد القرالات

le partenaire  fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 

املغرب

MED CULTURE  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الشرف، 

زفقة ابن عط ة، لقم 6 - 92222 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.52 5 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  فم  أبريل  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

الهالك  وفاة  معاينة  ت ت  مايلي: 

بتاليخ  املزداد  ططري  منذل  مح د 

للبطاقة   95 / 2/ر الحامل 

الوطن ة لقم k 22622, القاطن ق د 

,طنجة.  ابن عط ة  زفقة   ,6 في  ح اته 

بين  الشركة  نشاط  است رال  وكذلك 

املالك الحال ين. 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لرأس  الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

و  اإللاثة  عقد  حسب  الشركة  مال 

عقود التنازل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 االفصبة

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 244295.
9 6I

le partenaire  fiscal

MED NEGOCE
إعالن متعدد القرالات

le partenaire  fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 
املغرب

MED NEGOCE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
العراق,إقامة مروة ر لقم 57, 

الطابق األل�سي - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر47 5.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  أبريل  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
الهالك  وفاة  معاينة  ت ت  مايلي: 
بتاليخ  املزداد  ططري  منذل  مح د 
للبطاقة   95 / 2/ر الحامل 
الوطن ة لقم k 22622, القاطن ق د 
,طنجة.  عط ة  ابن  6,زفقة  في  ح اته 
بين  الشركة  نشاط  است رال  وكذلك 

املالك الحال ين. 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لرأس  الجديد  التوزيع  على  املوافقة 
و  اإللاثة  عقد  حسب  الشركة  مال 

عقود التنازل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 االفصبة
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس املال
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 244297.
9 7I
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le partenaire  fiscal

MED VITAL
إعالن متعدد القرالات

le partenaire  fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 

املغرب

MED VITAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الشرف، 

زفقة ابن عط ة، لقم 6 - 92222 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

5ر485.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  أبريل  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

الهالك  وفاة  معاينة  ت ت  مايلي: 

بتاليخ  املزداد  ططري  منذل  مح د 

للبطاقة   95 / 2/ر الحامل 

الوطن ة لقم k 22622, القاطن ق د 

,طنجة.  عط ة  ابن  6,زفقة  في  ح اته 

بين  الشركة  نشاط  است رال  وكذلك 

املالك الحال ين. 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لرأس  الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

و  اإللاثة  عقد  حسب  الشركة  مال 

عقود التنازل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 االفصبة

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس املال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 244296.

9 8I

M.A.I GROUPE SERVICE

CHAMEKH TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°2ر 

، 14000، KENITRA MAROC
CHAMEKH TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي االلشاد 
لقم 267 - 4222  القن طرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.55869
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( ادليس الش اخ 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
أكتوار    5 بتاليخ  مشيش  بن  مل كة 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 88952.

9 9I

M.A.I GROUPE SERVICE

CHAMEKH TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°2ر 

، 14000، KENITRA MAROC
CHAMEKH TRANS  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي االلشاد 
لقم 267 - 4222  القن طرة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.55869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

5  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

بن  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

مشيش مل كة ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 88952.

922I

ste holdings missour sarl au

ste cwcou maroc

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

ste cwcou maroc  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 58  , 

شالع الن2جس حي القدس . - 252رر 

ميسول  املغرب .

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 54 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

27 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

   ste cwcou maroc الشريك الوح د 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

 ,   58 وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

شالع الن2جس حي القدس . - 252رر 

اسباب   : ل  فت جة  املغرب   ميسول  

مادية ..

و حدد مقر التصف ة ب لقم 58  , 

شالع الن2جس حي القدس . - 252رر 

ميسول  املغرب . 

و عين:

الس د)ة( ع ر   جابر  و عنوافه)ا( 

252رر ميسول  املغرب   القدس   حي 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : لقم 58  

, شالع الن2جس حي القدس .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  ببوملان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  8/222رر.

92 I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كواويب)بلج وم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

كواويب بلج وم شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5  شالع 

حسن الثاني الطابق الثاني مكتب 

لقم 2 بالقن طرة - 4222  القن طرة 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي           

.572 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  ف24اير  222    6 في  املؤلخ 

املصادقة على :

ي اني  هوالي  )ة(  الس د  تفويت 

42ر حصة اجت اع ة من أصل 42ر 

عت ان  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

طويل بتاليخ 6  ف24اير  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 22 أبريل 

 222 تحت لقم ر 27.

922I



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)  29ر)

AUDICOF GROUP

LUX(LIGHTING
إعالن متعدد القرالات

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,26ر
 bd ghandi, ر ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
LUX LIGHTING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
الخالدية، لقم 4، زفقة 5، لقم 2 ، 
الطابق 2 , املنطقة الصناع ة موالي 
لش د الدالالب ضاء - - الدالالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
7 ر275.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
!لى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مح د  الس د  تع ين  تأك د  مايلي: 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مالل 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا   BJ 76258

محدودة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تلو  بندا  األسا�سي  النظام  تحديث 
األ ر )من البند لقم   إلى البند لقم 
 ر( بعد تحويل الشكل القافوني من 

 SARL AU إلى SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
إلى البند لقم  ر: الذي  بند لقم   
ينص على مايلي: تحويل الشكل القافوني 

 SARL AU إلى SARL للشركة من
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 2ر65ر.
Iر92

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SANI FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم  7724-2 

صندوق ال24يد لقم 46 ، 222ر7، 

الدا لة املغرب

SANI FOOD شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة  

 2 بلوك 22 شالع املسجد  - 222ر7 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر968 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SANI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FOOD

غرض الشركة بإيجاز : توزيع وا ع 

ج  ع املنتجات الغذائ ة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املسجد   22 شالع  بلوك  النهضة   2 

- 222ر7 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد املالك بن حدا :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : سعدي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حدا  بن  املالك  عبد  الس د 
عنوافه)ا( حي املسي2ة ر2 زفقة سطات 

لقم ر5 222ر7 الدا لة املغرب.
عنوافه)ا(  سعدي  مح د  الس د 
ر7  لقم  ن  حرف   22 الشطر 

تامنصولت 42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حدا  بن  املالك  عبد  الس د 
عنوافه)ا( حي املسي2ة ر2 زفقة سطات 

لقم ر5 222ر7 الدا لة املغرب
عنوافه)ا(  سعدي  مح د  الس د 
ر7  لقم  ن  حرف   22 الشطر 
تامنصولت 42222 الدا لة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 754 .
924I

AUDICOF GROUP

MARCONT STRUCTURES
إعالن متعدد القرالات

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,26ر
 bd ghandi, ر ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
 MARCONT STRUCTURES

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
الخالدية، لقم 4، زفقة 5، لقم 2 ،  
الطابق ر , املنطقة الصناع ة موالي 
لش د الدالالب ضاء - - دالالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.29769 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
!لى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د.

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

مح د  الس د  تع ين  تأك د  مايلي: 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مالل 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا   BJ 76258

محدودة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تلو  بندا  األسا�سي  النظام  تحديث 

األ ر )من البند لقم   إلى البند لقم 

 ر( بعد تحويل الشكل القافوني من 

SARL AU إلى   SARL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم   إلى البند لقم  ر: الذي 

الشكل  تحويل  مايلي:  على  ينص 

إلى     SARL من  للشركة   القافوني 

SARL AU

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6527ر.

925I

AUDICOF GROUP

BITMAR
إعالن متعدد القرالات

AUDICOF GROUP

 Immeuble office ghandi, ,26ر

 bd ghandi, ر ème étage, N°9

Casablanca ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

BITMAR »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

الخالدية، لقم 4، زفقة 5، لقم 2 ، 

الطابق 2 , املنطقة الصناع ة موالي 

لش د الدالالب ضاء - - الدالالب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر66 ر .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
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قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
!لى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مح د  الس د  تع ين  تأك د  مايلي: 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مالل 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا   BJ 76258

محدودة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تلو  بندا  األسا�سي  النظام  تحديث 
األ ر )من البند لقم   إلى البند لقم 
 ر( بعد تحويل الشكل القافوني من 

 SARL AU إلى  SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم   إلى البند لقم  ر: الذي 
الشكل  تحويل  مايلي:  على  ينص 

 SARL AU إلى  SARL القافوني من
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6528ر.
926I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

COMPTOIR FILALI FRERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
  COMPTOIR FILALI FRERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر2 بيس 
تجزئة الن اء بنسودة فاس - 2222ر 

فاس املغرب.
وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 
 79رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 6  شتن24  222 تم اإلعالم 
املقدام  ف اللي  مح د  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتن24  ر2  في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

 222 بالشكل األتي :

الس د)ة( أحالم بناني زاي2  ،  7ر4 
حصة .

  ، مقدام   ف اللي  الغالي  الس د)ة( 
225.  حصة .

الس د)ة( الهادي ف اللي مقدام  ،  
225.  حصة .

  ، املقدام   ف اللي  الس د)ة( مالك 
ر 6 حصة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4948/22.

927I

FIL CONSEIL

SYA PLUMBER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
لقم 5 شالع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 52222، مكناس املغرب

SYA PLUMBER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 425 

دلب كراوى الزيتون مكناس  - 
52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر92ر5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SYA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PLUMBER
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2ص ص
أشغال البناء املختلفة..

لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - مكناس   الزيتون  كراوى  دلب   425

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : عرفاوي   الغاني  عبد  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عرفاوي   الغاني  عبد  الس د 
تطوان  زفقة  القدس  حي  عنوافه)ا( 
مكناس  ويسالن  رر  لقم  دلب  2 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عرفاوي   الغاني  عبد  الس د 
تطوان  زفقة  القدس  حي  عنوافه)ا( 
مكناس  ويسالن  رر  لقم  دلب  2 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز    6 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 524ر.

928I

COMPTAFFAIRES

 FBH HOSPITALS &
MEDICALS CENTERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 FBH HOSPITALS & MEDICALS
CENTERS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
سنطرال بالك ع الة د لقم 4ر - 

22822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

29 89

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FBH  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 HOSPITALS & MEDICALS

.CENTERS

فصائح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراكز  وتس ي2  تدبي2  في  والشادات 

الطب ة.

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - 4ر  لقم  د  ع الة  بالك  سنطرال 

22822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 FOR BETTER HEALTH الشركة

GLOBAL LIMITED :   .222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 FOR BETTER HEALTH الشركة

عنوافه)ا(   GLOBAL LIMITED

افجلت2ا 22  25 افجلت2ا افجلت2ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د   شكي2ي  الس د 

افجلت2ا 22  25 افجلت2ا افجلت2ا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ ر2 فوف24 

 222 تحت لقم  228.

929I
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CFT CONSULTING

 SUSTAINABLE BUILDING
AND CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 42ر
 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SUSTAINABLE BUILDING
AND CONSULTING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 24 
ع الة 45 دال السعادة  - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.9288 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222  في  ر  املؤلخ 

املصادقة على :
 52 تفويت الس د )ة( لائد بوزيدة 
حصة اجت اع ة من أصل 52 حصة 
الخطابي  مراد  )ة(  الس د  لفائدة  

بتاليخ  ر غشت  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
22 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28682 .

2Iر9

AUDICOF GROUP

SOFAMEL
إعالن متعدد القرالات

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,26ر
 bd ghandi, ر ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
SOFAMEL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

الخالدية، لقم 4، زفقة 5، لقم 2 ، 
املنطقة الصناع ة موالي لش د 
الدالالب ضاء - - الدالالب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.9274 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
!لى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مح د  الس د  تع ين  تأك د  مايلي: 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مالل 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا   BJ 76258

محدودة 
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تلو  بندا  األسا�سي  النظام  تحديث 
األ ر )من البند لقم   إلى البند لقم 
 ر( بعد تحويل الشكل القافوني من 

 SARL AU إلى SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم   إلى البند لقم  ر: الذي 
الشكل  تحويل  مايلي:  على  ينص 
 SARL إلى SARL القافوني للشركة من

AU
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6529ر.
I ر9

iConsulting

DONA BELLISSIMA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

iConsulting
تجزئة العزوزية لقم ر222 ، 

42222، مراكش املغرب
DONA BELLISSIMA  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
  الطابق االول ع الة 92 السعادة 
مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9885

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DONA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. BELLISSIMA

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعناية و التج  ل.

عنوان املقر االجت اعي : شقة لقم 

السعادة   92 ع الة  االول  الطابق    

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : لجاء  لشاخ  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لجاء  لشاخ  الس دة 

اسكجول  ر8  لقم  معطى هللا  تجزءة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لجاء  لشاخ  الس دة 

اسكجول  ر8  لقم  معطى هللا  تجزءة 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

29 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28969 .

2Iر9

MOORE CASABLANCA

غوسون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS
 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

غوسون شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

س  ة ع الة 82 طابق 2 لقم 4 شالع 
با لمي الدال الب ضاء - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 9929

  7 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

غوسون.
غرض الشركة بإيجاز : -الع ل ات 

الزلاع ة
-إعداد األلض

-معالجة املحاص ل والبذول.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
س  ة ع الة 82 طابق 2 لقم 4 شالع 
با لمي الدال الب ضاء - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : كسوس  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 292ر)  

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كسوس  مح د  الس د 

إقامة م ر ل  الين إقامة د شقة  2  

الب ضاء  الدال   22222 الذياب  عين 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  كسوس  مح د  الس د 

إقامة م ر ل  الين إقامة د شقة  2  

الب ضاء  الدال   22222 الذياب  عين 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797272.

Iرر9

sarl 622

SARL 6((
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sarl 622

2 6 شالع وادي املخازن السعادة 

العال ا ، 22822، املح دية املغرب

sarl 622 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 6 شالع 

وادي املخازن السعادة العال ا   - 

22822  املح دية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر289

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  شتن24  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 622  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.sarl

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

INFOGRAPHIE

 PANNEAUX METALLIQUES, -

 ROUTIERS, PUBLICITAIRES

.PHOTOGRAPHE -

 6 2  : االجت اعي  املقر  عنوان 

العال ا    السعادة  املخازن  وادي  شالع 

- 22822  املح دية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

4رر حصة  الس د ح  د لق بي :  

بق  ة 42ر.رر دلهم للحصة .

ررر حصة    : إزم  بشرى  الس دة 

بق  ة 22ر.رر دلهم للحصة .

ررر    : غوليدة  املهدي  الس د 

حصة بق  ة 22ر.رر دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة بشرى إزم عنوافه)ا( 485 

  22822 املح دية  س  الشباب  دلب 

املح دية  املغرب.

الس د ح  د لق بي عنوافه)ا( حي 

القدس إقامة النقل الحضري ع الة 
2  لقم 4  س دي ال24فو�سي الب ضاء 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  غوليدة  املهدي  الس د 
ر س دي  5 لقم  حي القدس س زفقة 

الدال   22222 الب ضاء  ال24فو�سي 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة بشرى إزم عنوافه)ا( 485 

  22822 املح دية  س  الشباب  دلب 

املح دية  املغرب

عنوافه)ا(  غوليدة  املهدي  الس د 
ر س دي  5 لقم  حي القدس س زفقة 

الدال   22222 الب ضاء  ال24فو�سي 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  باملح دية   االبتدائ ة 

شتن24  222 تحت لقم 2228.

4Iر9

FISCALITY CONSULTING CENTER

SM ( PUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM ر  8رEME

 ETAGE  APPT  ر MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

SM 2 PUP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

2،على ال  ين، الشقة لقم 6، زاوية 

شالع طالق ابن زياد وابن عائشة 

إقامة إكسال س ول ع الة 8 ، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 رر9  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SM 2  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.PUP

القطع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاوم  فوالذ  زجاج،  على  والنقش 

للصدأ من األلومن وم ،  شب فاعم 

،  شب صلب..

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  الشقة  ال  ين،  2،على  لقم 
وابن  زياد  ابن  طالق  شالع  زاوية   ،6

ع الة  س ول  إكسال  إقامة  عائشة 

مراكش   42222  - مراكش   ، 8

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : هدى  الك حل  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   هدى  الك حل  الس دة 

 22652 ر   زفقة  ف كوالس  حي 

مح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(   هدى  الك حل  الس دة 

 22652 ر   زفقة  ف كوالس  حي 

مح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ    أكتوار  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 98ر28 .

5Iر9

afaqconseil

TRANSPORT AZEGUEZAW
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TRANSPORT AZEGUEZAW

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسي2ة   

د لقم 6  الشقة لقم   الطابق   

مراكش - 42222 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر677  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222  2ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT AZEGUEZAW

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل البضائع 

مقاول األع ال املتنوعة أو البناء

تاجر مواد البناء.

مسي2ة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

6  الشقة لقم   الطابق      د لقم 

مراكش - 42222 مراكش مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د لحسن وشري :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د وشري :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  وشري  لحسن  الس د 

مراكش   42222   6 لقم  د  مسي2ة   

املغرب.

عنوافه)ا(  وشري  مح د  الس د 

غافم  لقم  92 س دي  املسال  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  وشري  لحسن  الس د 

مراكش   42222   6 لقم  د  مسي2ة   

املغرب

عنوافه)ا(  وشري  مح د  الس د 

غافم  لقم  92 س دي  املسال  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   27 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر 258 .

6Iر9

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE S.M FOR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

STE S.M FOR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 2ر 

تجزئة الديغو�سي س دي سع د - 

52222  مكناس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.45959

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  يناير  222  في  2  املؤلخ 

STE S.M FOR شركة ذات املسؤول ة 

  2.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

سع د  س دي  الديغو�سي  تجزئة  2ر 

فت جة  املغرب  مكناس    52222  -

كاف ة  مدا  ل  وجود  لعدم  لنت جة 

الخاصة  املصاليف  مج ل  لتغط ة 

بالشركة و وجود منافسة 

قوية في هذا املجال.

و عين:

و  بغداد  صه ب   الس د)ة( 

الديغو�سي  تجزئة  2ر  لقم  عنوافه)ا( 

مكناس    52222 سع د  س دي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

2ر  لقم  وفي  شتن24  222  2ر  بتاليخ 

 - سع د  س دي  الديغو�سي  تجزئة 

52222  مكناس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 54ر.

7Iر9

ABDESSAMAD

أ)ف)ش)ف قوس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ABDESSAMAD

 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc

أ ف ش ف قوس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

الوفا شالع 28 الع الة 255 

 N MOHAMMEDIA 22822

MOHAMMEDIA املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.22597

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

أ ف ش ف قوس شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

 28 الوفا شالع  اإلجت اعي حي  مقرها 

 N MOHAMMEDIA  255 الع الة 

املغرب   22822 MOHAMMEDIA

م السة  عن  اللتوقف  فت جة 

النشاط.

و عين:

و  أوفال  آيت  هشام   الس د)ة(  

P الع الة  عنوافه)ا( دال األمان بلوك 

الدال  السبع  عين   6 الرقم  96ر 

الدال  السبع  عين   22222 الب ضاء 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الج ع ة  انعقاد  تم  قد  و 

شتن24  222   27 بتاليخ  الختام ة 

 255 الع الة   28 الوفا شالع  حي  وفي 

 N MOHAMMEDIA 22822

MOHAMMEDIA املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  باملح دية   االبتدائ ة 

غشت  222 تحت لقم 6 8 .

8Iر9

COMPTAFFAIRES

KOUNALUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

KOUNALUM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

السفلي تجزئة الفتح 22 لقم 472 

بني يخلف - 28222 املح دية 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 رر9 .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  يول وز  222    7 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

  KOUNALUM الوح د  الشريك 

مبلغ لأس الها 2.222  دلهم وعنوان 

السفلي  الطابق  اإلجت اعي  مقرها 
تجزئة الفتح 22 لقم 472 بني يخلف 

- 28222 املح دية املغرب فت جة ل : 

املنافسة.

الطابق  ب  التصف ة  مقر  و حدد 
السفلي تجزئة الفتح 22 لقم 472 بني 

يخلف - 28222 املح دية املغرب. 

و عين:
و  السواقي  لش دة    الس د)ة( 
 472 22 لقم  الفتح  عنوافه)ا( تجزئة 

املغرب   28222 املح دية  يخلف  بني 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الطابق   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
السفلي تجزئة الفتح 22 لقم 472 بني 

يخلف.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  8 بتاليخ  باملح دية   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 85 2.
9Iر9

FINCOSA MARRAKECH

PALBER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب
PALBER شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

تامنصولت. ع ل ة اشراق سكن   
اقامة 9  شقة    - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.26299
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل   يناير  222   25 في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
سكن    اشراق  ع ل ة  »تامنصولت. 
9  شقة    - 42222 مراكش  اقامة 
دادا طريق  7. عين  إلى »كلم  املغرب« 
مراكش    42222  - فخالة   الصويرة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
8  أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم   286 .
942I

FINCOSA MARRAKECH

 SOCIETE FERRONNERIE
 TRADITIONNELLE ET

MODERNE SIDI GHANEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب
 SOCIETE FERRONNERIE
 TRADITIONNELLE ET

  MODERNE SIDI GHANEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة س دي غافم تجزئة ر49 

طريق اسفي  - 42222 مراكش 
املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2587
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
7  مالس  222 تم اإلعالم  املؤلخ في 
اسكلي2ة  الجل ل  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتن24   27 في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2222 بالشكل األتي :
  ، اسكلي2ة   امين  الس د)ة( مح د 

رر2 حصة .
الس د)ة( اسامة اسكلي2ة  ،  رر2 

حصة .
   7   ، اي ان اسكلي2ة   الس د)ة( 

حصة .
  22   ، اسالن   فاط ة  الس د)ة( 

حصة .
   7   ، اسكلي2ة   هناء  الس د)ة( 

حصة .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29227 .
94 I

ائت اف ة ميس ون كونساي

ANOUAR METAL
إعالن متعدد القرالات

ائت اف ة ميس ون كونساي
49، زفقة لوليي لوز، عين السبع ، 

22592، الدال الب ضاء املغرب
ANOUAR METAL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

الحديقة ، كلم 8.5 ، طريق الرااط، 
الطابق 4 ـ لقم 74 - - الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

أن  من  بالرغم  النشاط  است رالية   -

من  أقل  للشركة  الصاف ة  الوضع ة 
لبع  لأس الها

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ب بلغ  الشركة  لأس ال  في  الزيادة   -

922.222 لرفعه من 22.222  دلهم 

إلى 222.222.  دلهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :7-8 لقم  بند 

الرأس ال   - األسهامات   - مايلي: 

اإلجت اعي

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799282.

942I

FINCOSA MARRAKECH

 SOCIETE FERRONNERIE

 TRADITIONNELLE ET

MODERNE SIDI GHANEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 

لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

 SOCIETE FERRONNERIE

 TRADITIONNELLE ET

  MODERNE SIDI GHANEM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة س دي غافم تجزئة ر49 

طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2587

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  مالس  222    7 في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( اسالن 

فاط ة ك سي2 وح د

تبعا لوفاة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29227 .

Iر94

FIGET SARL

YACOURS PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA  ,ر

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

YACOURS PRIVE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عالل الفا�سي الطابق الثالث لقم ر  

تطوان  - 222ر9 تطوان املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  غشت  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الباج  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة   49

حصة لفائدة  الس د )ة( لجاء البوتي 

بتاليخ 22 غشت  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

24 غشت  االبتدائ ة بتطوان  بتاليخ 

 222 تحت لقم  24ر.

944I
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FIL CONSEIL

DOMED

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

لقم 5 شالع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 52222، مكناس املغرب

DOMED شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي س دي 

امبالك شالع طريق أبي الجعد لقم 5 

أحد بوحسوسن -  ن فرة - 54222 

 ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

4269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOMED

غرض الشركة بإيجاز : -   االشغال 

املختلفة.

-    التجالة

س دي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

امبالك شالع طريق أبي الجعد لقم 5 

 54222  - أحد بوحسوسن -  ن فرة 

 ن فرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الدومي2ي  الس د مح د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د الدومي2ي عنوافه)ا( 

دوال س دي امبالك أحد بوحسوسن  

54222  ن فرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مح د الدومي2ي عنوافه)ا( 

دوال س دي امبالك أحد بوحسوسن  

54222  ن فرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 492.

945I

 شيشا سع د محاسب معت د بالرش دية

SOBARYTINE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

شيشا سع د محاسب معت د 

بالرش دية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لح ر الرش دية الرش دية، 

52222، الرش دية الرش دية

SOBARYTINE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي قصر 

تفرو ت الريصاني - 52454 

الريصاني املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

669ر /2222  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

»التنق ب  من  الشركة  نشاط  تغ ي2 

واستغالل املعادن - تصدير واست2اد« 

إلى »فقل البضائع لحساب الغي2«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 455. .

946I

ZODIREC Consulting

BM RÉALISATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting

RUE AL BATINIA, EX- ,46

 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BM Réalisation شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 شالع 

الباطن ة ، ع الة اللوز ر ، معالف 

- الدال الب ضاء - 42ر22 الدال 

الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 9ر522

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BM  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Réalisation

تشي د   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني واألشغال العامة.

عنوان املقر االجت اعي : 46 شالع 

 - ر ، معالف  الباطن ة ، ع الة اللوز 

الدال الب ضاء - 42ر22 الدال الب ضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

222.222.  دلهم، مقسم كالتالي:

 522.222   : بالل  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة م نة جغ ان :  522.222 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بالل  مح د  الس د 
لقم  الح د  حي  الحضري  القطب 
 27 82 الب ضاء  النواصر  اب2ر2 

النواصر الب ضاء  املغرب.
عنوافه)ا(  جغ ان  م نة  الس دة 
لقم  الح د  حي  الحضري  القطب 
 27 82 الب ضاء  النواصر  اب2ر2 

النواصر الب ضاء  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بالل  مح د  الس د 
لقم  الح د  حي  الحضري  القطب 
 27 82 الب ضاء  النواصر  اب2ر2 

النواصر الب ضاء  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 6ر69ر.
947I

PROXY FINANCE

SCIENCE NEVER LIES
إعالن متعدد القرالات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, رeme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
SCIENCE NEVER LIES »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
ح ان الفطواكي لقم ر7  الطابق 
السفلي املحام د  - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.  6 8 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  28 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
تفويت 2  حصص من الس دة اي ان 
ا زان  لفائدة الس د   التهامي ا زان  
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اي ان ا زان  الس دة  قبول استقالة 

من مهامها  ك سي2ة لشركة.
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قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
التهامي ا زان  ك سي2  الس د  تع ين 
و  التوق ع  سلطة  وإعطاءه   لشركة 

تعديل النظام األسا�سي وتحديثه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
النقدية  املساه ة  الشركاء   قدم 
التال ة :   - الس د  وسام ا زان ب بلغ 
9222دلهم د  - الس د التهامي ا زان  

ب بلغ 222 دلهم
على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 
في مبلغ  مايلي: حدد لأس ال الشركة 
دلهم(،  الف  )عشرة  2222 دلهم 
حصة(  )مئة  22 حصة  إلى  مقس ة 
22,22 دلهم  منها  واحدة  كل  ق  ة 
الس د  لشركاء  مخولة  دلهم(  )مئة 
)تسعون  حصة   92 ا زان  وسام 
  2 ا زان  التهامي  الس د  و  حصة( 

حصص )عشرة حصص(
على  ينص  الذي  7ر:  لقم  بند 
 ، ا زان  التهامي  الس د  عين  مايلي: 
البطاقة  صاحب   ، الجنس ة  مغربي 
مسي2    E 8629ر لقم  الوطن ة 
ي لك   ، محدودة  غي2  لفت2ة  للشركة 
في  للتعامل  موسعة  سلطات  املسي2 
كل الظروف باسم الشركة و إعطائه 

سلطة التوق ع
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 9 292 .
948I

AKTWOR

AKTWOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

AKTWOR
 HAY EL AMAL 2 

 BOUIZAKARNE، 81050،
BOUIZAKARNE MAROC

AKTWOR  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي2ة 
 2 - 252 8 بويزكالن كل  م املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 72ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AKTWOR
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السقي بالتنق ط ،الطاقة الش س ة  
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املسي2ة  2 - 252 8 بويزكالن كل  م 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مح د  اقديم  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اقديم مح د عنوافه)ا( حي 

األمل  2 252 8 بويزكالن املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د اقديم مح د عنوافه)ا( حي 

األمل  2 252 8 بويزكالن املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر  أكتوار  بتاليخ  بكل  م   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 57ر.
949I

FIDUNION-MAROC

QUALIMAG
إعالن متعدد القرالات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI ر2, 
 BRAHIM CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

QUALIMAG  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 42  ، 
تجزئة ياس ين . - 22652 املح دية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
9ر52 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 22 مالس  222

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
املسي2  مهام  نهاية  على  التصديق 

. Jean-Marie Coquant الس د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 26ر2.
952I

FIGET SARL

EL FARRICH TOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA  ,ر
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN MAROC
EL FARRICH TOUR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
الخ يس , بو فزال , لقم 7 ,  كراج 
لقم   - تطوان - 222ر9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
65ر2ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FARRICH TOUR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT TOURISTIQUE

.   ROUTIER
طريق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخ يس , بو فزال , لقم 7 ,  كراج لقم 

  - تطوان - 222ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : الفريش  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد هللا الفريش عنوافه)ا( 
تطوان  ـ  السبع  كدية  الح ام  صف 

222ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عبد هللا الفريش عنوافه)ا( 
تطوان  ـ  السبع  كدية  الح ام  صف 

222ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان  بتاليخ 26 أكتوار 

 222 تحت لقم 946ر.

95 I

le partenaire  fiscal

DAR AL IMANE
إعالن متعدد القرالات

le partenaire  fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 
املغرب

DAR AL IMANE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الشرف، 
لقم 2، زفقة ابن عط ة - 92222 

طنجة املغرب.
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»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر2289.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  أبريل  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

الهالك  وفاة  معاينة  ت ت  مايلي: 

بتاليخ  املزداد  ططري  منذل  مح د 

للبطاقة   95 / 2/ر الحامل 

الوطن ة لقم k 22622, القاطن ق د 
,طنجة.  عط ة  ابن  6,زفقة  في  ح اته 

بين  الشركة  نشاط  است رال  وكذلك 

املالك الحال ين.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لرأس  الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

و  اإللاثة  عقد  حسب  الشركة  مال 

عقود التنازل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 االفصبة

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

توزيع جديد لرأس املال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   22 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 244298.

952I

CABINET RAMI EXPERTISE

AIR SANIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

AIR SANIA  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7  طريق 

صفرو فاس  - 2222ر فاس  املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.68257

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   5.545.822»

«22.222ر.2 دلهم« إلى »7.845.822 

حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4882.

Iر95

FINCOSA MARRAKECH

 SOCIETE FERRONNERIE
 TRADITIONNELLE ET

MODERNE SIDI GHANEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

 SOCIETE FERRONNERIE

 TRADITIONNELLE ET

 MODERNE SIDI GHANEM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة س دي غافم تجزئة ر49 

طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 2587

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 7  مالس  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

غافم  س دي  الصناع ة  »املنطقة 

 42222  - اسفي  طريق  ر49  تجزئة 
وازو  »دوالايت   إلى  املغرب«  مراكش 

مراكش    42222  - حرا ل   ج اعة 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29227 .
954I

FIDURAK SARL

  LES JEUNES MARBRIERS
 »لي جوون مالاريي«

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDURAK SARL
 RUE YOUGOSLAVIE NUMERO

  26, APPARTEMENT
 NUMERO 4, GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
Les Jeunes Marbriers   »لي جوون 

مالاريي« شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
2، الطابق األل�سي، الحي الصناعي 
س دي غافم، لقم ر22، مراكش - 

2  42 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر7   
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يناير  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Les  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
جوون  »لي     Jeunes Marbriers

مالاريي«.
غرض الشركة بإيجاز : إستخراج 
املستخرجات  ج  ع  و  الر ام، 

املعدف ة املطابقة للقافون
باملعادن  املتعلقة  االشغال  ج  ع 

املذكولة أعاله
أشغال  و  املقالع  إستغالل 

مختلفة.
مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الحي  األل�سي،  الطابق   ،2 لقم 
ر22،  لقم  غافم،  س دي  الصناعي 

مراكش - 2  42 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة أبالي السعدية عنوافه)ا( 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  يونس  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب.

العلي  عبد  بوص ر  الس د 

لقم  الفا�سي،  عالل  شالع  عنوافه)ا( 

2ر بوكال 42272 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  حسن  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  ف صل  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب.

الدين  فول  بوص ر  الس د 

لقم  الفا�سي،  عالل  شالع  عنوافه)ا( 

2ر بوكال 42272 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  مروان  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  يونس  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  حسن  بوص ر  الس د 

بوكال  2ر  لقم  الفا�سي،  عالل  شالع 

42272 مراكش املغرب

الدين  فول  بوص ر  الس د 

لقم  الفا�سي،  عالل  شالع  عنوافه)ا( 

2ر بوكال 42272 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر2298 .

955I
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ائت اف ة ميس ون كونساي

AM LOOKS
إعالن متعدد القرالات

ائت اف ة ميس ون كونساي
49، زفقة لوليي لوز، عين السبع ، 

22592، الدال الب ضاء املغرب
AM LOOKS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:  -ر، حي 
الفضل تجزئة م24وكة، زفقة  ر، 
عين الشق  - - الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
است رالية نشاط الشركة على الرغم 
من أن وضع تها الصاف ة أقل من لبع 

لأس الها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 22ر797.
956I

 SOCIETE DE CONSTRUCTION GIRONA

SARLAU

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTION GIRONA

SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSTRUCTION
GIRONA SARLAU

زفقة العشاق إقامة تسل م الطابق 
ر لقم 2  ، طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 GIRONA SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

العشاق إقامة تسل م الطابق ر لقم 

2  ، طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 529

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

.GIRONA SARLAU

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املرتبطة  الع ل ات  ج  ع  و  العقالي 

بب ع و شراء و كراء واناء و تجديد و 

است2اد و تصدير ج  ع املواد املتعلقة 

بالبناء و الديكول و التجهيز.

املباشرة  الع ل ات  ج  ع  وكدا 

الع ل ات  بإحدى  املباشرة  الغي2  و 

شأنها  من  والتي  أعاله  املذكولة 

املساه ة في تطوير الشركة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر لقم  العشاق إقامة تسل م الطابق 

2  ، طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د يوسف ايذي :  22  حصة 

بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ايذي  يوسف  الس د 
زفقة ابواكر الرازي لقم 2  الطابق 7 

لقم 25 92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ايذي  يوسف  الس د 
زفقة ابواكر الرازي لقم 2  الطابق 7 

لقم 25 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9699.
957I

ائت اف ة ميس ون كونساي

PROSER
إعالن متعدد القرالات

ائت اف ة ميس ون كونساي
49، زفقة لوليي لوز، عين السبع ، 

22592، الدال الب ضاء املغرب
PROSER »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 72، 

تجزئة بول كون، برفو�سي الب ضاء 
- - الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
است رالية نشاط الشركة بالرغم من 
لبع  من  أقل  الصاف ة  وضع تها  أن 

لأس الها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم  79928.
958I

COFISCOM

BATA GUARD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

BATA GUARD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 29 
الطابق الثاني زفقة شراعة حي 
السعادة  - 22رر6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر4 8
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BATA  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.GUARD
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمن واملراقبة.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حي  شراعة  زفقة  الثاني  الطابق   29

السعادة  - 22رر6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : الس د ح و مح د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : مصطفى   الكن بي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ح و مح د عنوافه)ا(    
22رر6 بركان  زفقة سبو حي الحرية  

املغرب.
الس د الكن بي مصطفى عنوافه)ا( 
زفقة ر4 لقم 27 حي بوهديلة  22رر6 

بركان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ح و مح د عنوافه)ا(    
22رر6 بركان  زفقة سبو حي الحرية  

املغرب
الس د الكن بي مصطفى عنوافه)ا( 
زفقة ر4 لقم 27 حي بوهديلة 22رر6 

بركان املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر7ر .

959I

ste cofiguer sarl

 STE BEKKHOUCHA MULTI

SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb   etage nر

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE BEKKHOUCHA MULTI

SERVICE SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

ملك عبدهللا لقم ر  جرس ف - 

22 5ر جرس ف املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.699

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  أكتوار  222  في     املؤلخ 

 STE BEKKHOUCHA MULTI حل 

ذات  شركة   SERVICE SARL AU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ لأس الها 2.222  دلهم 

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة ملك 

22 5ر   - جرس ف  ر   لقم  عبدهللا 

تحقق  للم  فت جة  املغرب  جرس ف 

اي لاح.

و عين:
و  بخوشة  لحال   الس د)ة( 

عنوافه)ا( تجزئة ملك عبدهللا لقم ر  

املغرب  جرس ف  22 5ر  جرس ف  

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  أكتوار  222  بتاليخ    

 - جرس ف  ر   لقم  عبدهللا  ملك 

22 5ر جرس ف املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  86/222  .

962I

CABINET EL HAMMOUTI

RAA-HIM2020TRADE
إعالن متعدد القرالات

CABINET EL HAMMOUTI

شالع الخرطوم لقم  5 الناظول ، 

62222، الناظول املغرب

RAA-HIM2222TRADE »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الوفاق زفقة 28 لقم 28  سلوان - - 

الناظول املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.22485

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

الس د  تفويت  على  املصادقة  ت ت 

  222 مج وعه  ما  ياسين  هجوجي 

  222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 

فوف24   22 بتاليخ  اجت اع ة  حصة 

لفائدة  حصة  ك ايلي:522   222 

بوعاللة مخلوف و 522 حصة لفائدة 

بوعاللة بغداد. 

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

استقالة  على  املصادقة  ت ت  مايلي: 

الس د هجوجي ياسين من مهام تس ي2 

الشركة و تم تع ين الس دين بوعاللة 

غي2  ملدة  بغداد  واوعاللة  مخلوف 

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لأس مال الشركة.

على  ينص  الذي   : 2 لقم  بند 

مايلي: 

التس ي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 7رر4.

96 I

CABINET EL HAMMOUTI

CM PRDUCTION
إعالن متعدد القرالات

CABINET EL HAMMOUTI

شالع الخرطوم لقم  5 الناظول ، 

62222، الناظول املغرب

CM PRDUCTION »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الثافوية الجديدة بني أفصال - - 

الناظول املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر652 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  25 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص  على  املصادقة  ت ت 

عرف ين  عقدين  ب قت�سى  اجت اع ة 
األول  أكتوار  222،   25 في  مؤل ين 

مح د  شنح ح  الس د  باع  ب وجبه 

22ر حصة اجت اع ة من أصل 22ر 

لفائدة  52 حصة  يلي:  ك ا  حصة 

الح وتي فالوق و 22  حصة لفائدة 

لفائدة  حصة   52 و  مح د  الح وتي 

ب وجبه  والثاني  مجدلين.  الح وتي 

  22 كامل ة  الح وتي  الس دة  باعت 

حصة من أصل 222 حصة ك ا يلي: 

و  إي ان  الح وتي  لفائدة  حصة   52

52 حصة لفائدة الح وتي دف ا.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مجدلين  الح وتي  الس دة  تع ين  تم 

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس مال الشركة.

على  ينص  الذي   : 2 لقم  بند 

مايلي: التس ي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم 6رر4.

962I

AUDITAX MAROC

 KAMAL OSMAN JAMJOOM

TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

AUDITAX MAROC

 BD ZERKTOUNI ANG BD 2 9

 ROUDANI 2 9 BD ZERKTOUNI

 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

 KAMAL OSMAN JAMJOOM

TRADING شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي   2 توين 

سافت2، ال24ج الغربي، الطابق 6 ، 
زاوية شالع الزلقطوني وشالع 

املسي2ة، الدال الب ضاء - 72ر22 

الدال الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27رر2ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 5  دجن24 2222 تم  تحويل  

املقر االجت اعي الحالي للشركة من »  

2 توين سافت2، ال24ج الغربي، الطابق 
وشالع  الزلقطوني  شالع  زاوية   ، 6

املسي2ة، الدال الب ضاء - 72ر22 الدال 

أع ال  »مركز  إلى  املغرب«  الب ضاء 

الجديدة  2 ، طريق  التسه الت، كم 

الثالث،  الطابق   ،PLN ° 26ر B

ليساسفة، الدال الب ضاء     - 2ر222  

الدال الب ضاء  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم رر7994.

Iر96
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la marocaine des bilans

ABCHIR AGRI INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

la marocaine des bilans

محج    يناير مكتب لقم 8 ع الة 

أدلال حي الدا لة ، 82262، أكادير 

املغرب

ABCHIR AGRI INVEST شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

 C/O وعنوان مقرها اإلجت اعي
لقم 2  مكرل زفقة 7 بلوك    حي 

بئ2 أفزلان ت كوين - 82222 أكادير 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.42 49

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222   29 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ    ABCHIR AGRI INVEST
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي C/O لقم 2  مكرل 
زفقة 7 بلوك    حي بئ2 أفزلان ت كوين 

 : ل  فت جة  املغرب  أكادير   82222  -

توق ف كلي للنشاط التجالي.

 C/O ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
حي  بلوك      7 زفقة  مكرل    2 لقم 

أكادير   82222  - ت كوين  أفزلان  بئ2 

املغرب. 

و عين:

و  ح داني  الطاهر   الس د)ة( 

2   تجزئة  عنوافه)ا( بلوك د ه لقم 

أكادير   82222 ملول  أيت  ألكافة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم ر5 27 .

964I

MOORISH

MEDI LIVE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH

9ر شالع اللة ال اقوت الطابق 5 

الشقة د 9ر شالع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

MEDI LIVE SARL AU  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر شالع 

اللة ال قوت الع الة د الطابق 5 

الب ضاء - 22282 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 647

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MEDI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. LIVE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 

واستي2اد وتصدير املنتجات النس ج ة 

بج  ع أشكالها وإكسسوالات املوضة 

والتص  م الدا لي والديكول ،

9ر   : االجت اعي  املقر  .عنوان 

الطابق  الع الة د  ال قوت  شالع اللة 

الب ضاء  الدال   22282  - الب ضاء   5

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  : االدلي�سي  عزيز  يوسف   الس د 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االدلي�سي  عزيز  يوسف   الس د 
ر   ف ال  اطلنت ك  اقامة  عنوافه)ا( 
الحي  بوطالب  الهادي  عبد  شالع 
الحسني الدال الب ضاء  22222  الدال 

الب ضاء  املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
االدلي�سي  عزيز  يوسف   الس د 
ر   ف ال  اطلنت ك  اقامة  عنوافه)ا( 
الحي  بوطالب  الهادي  عبد  شالع 
الحسني الدال الب ضاء  22222  الدال 

الب ضاء  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79942.

965I

future technique

FUTURE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

future technique
 N° 22 BD HANSALI VILLAGE
 OCP KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
FUTURE TECHNIQUE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 
الحنصالي ف الج م وش لقم 22 

 ريبكة - 25222  ريبكة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.4225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222  في  2  املؤلخ 
FUTURE TECHNIQUE شركة ذات 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
ف الج  الحنصالي  شالع  اإلجت اعي 
 25222  - 22  ريبكة  لقم  وش  م 

 ريبكة املغرب فت جة الملنافسة.

و عين:
و  جندير  صالح   الس د)ة( 
عنوافه)ا( 2 زفقة االدليس ين حي  م و 
ش  25222  ريبكة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
الس د)ة( موحى  داغ و عنوافه)ا(  
حي تالكة س دي مبالك 8 4  2ر226 
مراكش املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  بووفوس  مح د   الس د)ة( 
م  ف الج  الحنصالي  شالع  عنوافه)ا( 
وش لقم 22  ريبكة 25222  ريبكة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
شالع  وفي  فوف24  222  بتاليخ  2 
 22 لقم  وش  م  ف الج  الحنصالي 

 ريبكة - 25222  ريبكة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بخريبكة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 542.

966I

++FITAGAIC ++مــسـتأمـنة تادلة لإلدالة و املحـاسبة 

 GROUP AMAQRAN
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مــسـتأمـنة تادلة لإلدالة و 
++FITAGAIC ++املحـاسبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC

 GROUP AMAQRAN
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم رر 
زفـقة 2  حــي الـ صلى الـقـصـيبة - 

52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر227
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222    5
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GROUP AMAQRAN  :

.CONSTRUCTION
مــقـاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حراسة  املـختلفة  األشـغال  في 

و  الخاصة  أو  العامة  املباني 

اإلستي2ادوالتصديـر.
رر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الـقـصـيبة  الـ صلى  حــي    2 زفـقة 

52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 622   : حــسـن  أمــقران  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 222   : أشــرف  أمــقران  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 222   : مـحـ د  أمــقران  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حــسـن  أمــقران  الس د 
لقم رر زفـقة 2  حــي الـ صلى الـقـصـيبة 

52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب.

عنوافه)ا(  أشــرف  أمــقران  الس د 
لقم رر زفـقة 2  حــي الـ صلى الـقـصـيبة 

52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب.

عنوافه)ا(  مـحـ د  أمــقران  الس د 
لقم رر زفـقة 2  حــي الـ صلى الـقـصـيبة 

52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  حــسـن  أمــقران  الس د 
الـ صلى  حــي    2 زفـقة  رر  لقم 

الـقـصـيبة 52 ر2 بـنـي مــالل  الـ غــرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  تادلة   بقصبة  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم  ر .

967I

ACCURCONSULTING

JASMINE TOURS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ACCURCONSULTING
 IMM  APPT 5 رEME ETAGE
 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
JASMINE TOURS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مراب لقم 
2ر ودادية الوحدة  ريبكة - 25222 

 ريبكة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.672 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الطالع  ياسين  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة    .222
)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222
زكرياء صبال بتاليخ 22 فوف24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   29 بتاليخ  بخريبكة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 878.
968I

SAFI CONSULTANT

TRANSABET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

SAFI CONSULTANT
ع الة م  وفة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 
املغرب

TRANSABET شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
دوالالعطاطرة براكة االمين الثوابت 

اسفي - 46222 اسفي املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

2ر2  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( لش د اعوينات 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   522

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    .222

 28 بتاليخ  اعوينات  عبدالباسط 

أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار  ر   بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  245.

969I

future technique

FUTURE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

future technique

 N° 22 BD HANSALI VILLAGE

 OCP KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

FUTURE TECHNIQUE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحنصالي ف الج م وش لقم 22 

 ريبكة - 25222  ريبكة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ    FUTURE TECHNIQUE
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

الحنصالي  شالع  اإلجت اعي  مقرها 

 - 22  ريبكة  لقم  وش  م  ف الج 

 : ل  فت جة  املغرب  25222  ريبكة 

املنافسة.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

حنصالي ف الج م وش لقم 22  ريبكة 

- 25222  ريبكة املغرب. 

و عين:
و  جندير  صالح    الس د)ة( 
عنوافه)ا(  2 زفقة االدليس ين حي م و 
ش  25222  ريبكة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
الس د)ة( موحى  داغ و عنوافه)ا( 
8 4  2ر226 مراكش  تالكة لقم  حي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  بووفوس  مح د   الس د)ة( 
م  ف الج  الحنصالي  شالع  عنوافه)ا( 
وش لقم 22  ريبكة 25222  ريبكة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
شالع الحنصالي ف الج م وش لقم 22 

 ريبكة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بخريبكة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 9ر5.

972I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

 LE BON COIN DU
CÉRAMIQUE

 لواون كوان دو سي2ام ك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LE BON COIN DU CÉRAMIQUE
لواون كوان دو سي2ام ك شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
الصويرة متجر لقم 29 مراكش - 

42222  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 
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لقم التق  د في السجل التجالي : 

  98 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 BON COIN DU CÉRAMIQUE

لواون كوان دو سي2ام ك.

غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 

مستلزمات مواد البناء

- أع ال البناء

- الوالدات والصادلات

طريق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   29 لقم  متجر  الصويرة 

42222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

مزوغ  هشام  مح د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مزوغ  هشام  مح د  الس د 

عنوافه)ا( 575 تجزئة الشراف منال ر 

42222  مراكش  شقة لقم  مراكش 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مزوغ  هشام  مح د  الس د 

ر  منال  الشراف  تجزئة  عنوافه)ا(  

42222  مراكش  شقة لقم  مراكش 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 959  .

97 I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté(«EXOSTARS«(SARL(AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة لقم  2 املسي2ة  , »س« لقم 

2ر ، 42222، مراكش املغرب

 Sté «EXOSTARS» SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منال 

أطل�سي ع الة 62  اقامة حفصة 

شقة لقم 9  االزدهال  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  982 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Sté  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«EXOSTARS» SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - - ترك ب 

األلواح الش س ة

- استي2اد األلواح الش س ة

- مقاول في أشغال البناء واألشغال 

املختلفة.

منال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

حفصة  اقامة    62 ع الة  أطل�سي 

 42222  - االزدهال     9 لقم  شقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : امسراي  مو�سى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  امسراي  مو�سى  الس د 

4 املحام د  برج تواقال ع الة ل لقم 

9  42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  امسراي  مو�سى  الس د 

4 املحام د  برج تواقال ع الة ل لقم 

9 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28866 .

972I

ائت اف ة ميس ون كونساي

ETABLISSEMENT PRAT
إعالن متعدد القرالات

ائت اف ة ميس ون كونساي

49، زفقة لوليي لوز، عين السبع ، 

22592، الدال الب ضاء املغرب

ETABLISSEMENT PRAT »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية زفقة 
طبيب لعلج و أوكات  بادي، الصخول 

السوداء  - - الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي:  

است رالية نشاط الشركة على الرغم 

من أن وضع تها الصاف ة أقل من لبع 
لأس الها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 62 797.

Iر97

le partenaire  fiscal

LIGHT PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

le partenaire  fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق ر لقم 

6 ع الة ال24كة، 92222، طنجة 
املغرب

LIGHT PROMO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي يوسف اقامة ش  اء لقم 25 

- 92222 طنجة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6  69

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوار  222  في     املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«422.222 دلهم« أي من »22.222  
عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247266.

974I

FITICOF

FRUIT NEGOCE
إعالن متعدد القرالات

FITICOF
9 شالع غسان كنفاني اقامة فب لة ، 

2222ر، فاس املغرب
FRUIT NEGOCE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 298 بلوك 
أ حي الوفاق زواغة  - 2222ر فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
29ر52.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  5  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
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حصص:  - تفويت  لقم  قرال 
الذي ينص على مايلي: تفويت ج  ع 
مح د   لقص صر  الس د  حصص 

لفائدة الس دة لقص صر شرفة 
املسي2  استقالة   2- لقم  قرال 
على  ينص  الذي  للشركة:  السابق 
لقص صر  الس د   استقالة   مايلي: 

مح د 
جديد  مسي2  تع ين  -ر  لقم  قرال 
مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
شرفة   لقص صر  الس دة  تع ين 

مسي2ة جديدة و وح دة للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
الس دة لقص صر شرفة : 252.222 
   25.222  : ادليس  عقروط  و  دلهم 

دلهم
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
شرفة:2522  لقص صر  الس دة 
حصة و عقروط ادليس: 252 حصة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  222/ ر49.
975I

FIDUCIAIRE ISKINE

بنو)سالل ش8كة)ج ل ت)ت8
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ISKINE
 N 4 HAY HASSANI KASTOUR ،
45000، OUARZAZATE MAROC
شركة ج ل ت ترافو سالل شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

بوسكول  ايت سدلات جبل العل ل 
بومالن دادس 45822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2877

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

ج ل ت ترافو سالل.
غرض الشركة بإيجاز : البناء و اال 

شغال املختلفة.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
العل ل  جبل  سدلات  ايت  بوسكول  
بومالن دادس 45822 تنغي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 622.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اس اع ل ج ل ت :  222.ر 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

222.ر    : ج ل ت  مح د  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

ج ل ت  اس اع ل  الس د 
العل ل  جبل  سدلات  ايت  عنوافه)ا( 
بومالن دادس 45822 تنغي2 املغرب.

عنوافه)ا(  ج ل ت  مح د  الس د 
بومالن  العل ل  جبل  سدلات  ايت 

دادس 45822 تنغي2 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ج ل ت  اس اع ل  الس د 
العل ل  جبل  سدلات  ايت  عنوافه)ا( 

بومالن دادس 45822 تنغي2 املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بتنغي2   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم -.
976I

2AIN GROUPE COMPTA

 AUTO ECOLE BA BRAHIM
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V ر EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 AUTO ECOLE BA BRAHIM SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 

ر تجزئة اس اء شالع 22 غشت 

ع الة لقم 6 بني مالل بني مالل 

222ر2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  895

ر2  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ECOLE BA BRAHIM SARL AU

مدلسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

س الة التعل م.

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم ر تجزئة اس اء شالع 22 غشت 

مالل  بني  مالل  بني   6 لقم  ع الة 

222ر2 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

222.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:

2.222 حصة    : الس د با ابراه م 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  ابراه م  با  الس د 
مالل  بني  لقم  ر  ر  بلوك   االمل  

222ر2 بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  ابراه م  با  الس د 
مالل  بني  لقم  ر  ر  بلوك   االمل  

222ر2 بني مالل املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  مالل   ببني  االبتدائ ة 

شتن24  222 تحت لقم 959.

977I

ficogedek sarl au

ALI EMRANE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ficogedek sarl au
 N° 2ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,
 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
ALI EMRANE SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شقة 4 
ع الة 254 الشطر   لياض وسالن 2 

وسالن - 52222 مكناس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر4276.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يوف و  222   27 في  املؤلخ 
شركة   ALI EMRANE SARL AU
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 
4 ع الة 254 الشطر   لياض وسالن 
املغرب  مكناس   52222  - وسالن   2

فت جة النعدام النشاط التجالي.
و عين:

الس د)ة( اح د  الزاد و عنوافه)ا( 
 22 مرجان  ر2  الطابق  69ر   لقم 
املغرب  مكناس   52222 مكناس 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 4 شقة  وفي  يوف و  222   27 بتاليخ 
ع الة 254 الشطر   لياض وسالن 2 

وسالن - 52222 مكناس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2 أكتوار  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم 4رر.

978I
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FIDICOM

 MADYH(POUR(TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وفاة شريك

FIDICOM
 AV ORAN N°  2 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 MADYH POUR TRAVAUX DE
CONSTRUCTION   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 64 تجزئة 
الوفاء 5 طريق صفرو  - 2222ر 

فاس املغرب .
وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 
 4ر2ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 29 غشت  222 تم اإلعالم 
و  بنبواكر   عبد هللا   الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع 
يول وز   24 في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

 222 بالشكل األتي :
  ، احج ج    فاط ة   الس د)ة( 

6,22ر حصة .
 62   ، الس د)ة( سلمى  بنبواكر   

حصة .
الس د)ة( امح د بنبواكر  ،  22  

حصة .
 62   ، بنبواكر   كري ة  الس د)ة( 

حصة .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 9 44.
979I

CHAOUER CONSEIL

SAE SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE
 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC
 SAE SERVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اع ل  4 إقامة موالي 

إس اع ل الطابق  رلقم - - 92222 

طنجة امل لكة املغرا ة.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر ر7  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

املصادقة على :

الحق  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   62 بوعزاوي 

)ة(  الس د  لفائدة   حصة   62 أصل 

ر2  بتاليخ  بوطاهري  الهادي  عبد 

شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247684.

982I

مقاولة في الحسابات »أح د املرابطي«

SOTFON
إعالن متعدد القرالات

مقاولة في الحسابات »أح د 

املرابطي«

2ر، شالع مح د الخامس ، 2222ر، 

الحس  ة املغرب

SOTFON  »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع  

بطوف ة حي اكال ازوكاغ - 2222ر 

الحس  ة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر9 ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  5  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 

مايلي: إضافة فجالة األملن وم لنشاط 

الشركة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

فتح و استغالل وحدة جديدة ب دينة 

لقم  8  مرين  ابن  شالع  الحس  ة 

قصد  تجالي  كراء  عقد  ب وجب 

استغالله في فجالة االملن وم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تجالة مواد البناء - االع ال املخلتلفة 

و البناء - مفاوض- فجالة االملن وم

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالحس  ة  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 692.

98 I

CHAOUER CONSEIL

SAE SERVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

SAE SERVICE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اع ل  4 إقامة موالي 

إس اع ل الطابق  رلقم - - 92222 

طنجة امل لكة املغرا ة.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر ر7  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

بوطاهري عبد الهادي ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247684.

982I

CABINET JOUDY CONSEIL

OPUS MEDIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL

 Fiduciaire  5 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،

20310، Casablanca Maroc

OPUS MEDIA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة لقم 5 

- 22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 86 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 OPUS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.MEDIA

اإلعالم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الخدمات  التواصل;تقديم  و 

اإلستشالة في التواصل .
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الحرية الطابق الثالث الشقة لقم 5 - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ترابي  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  ترابي  هللا  عبد  الس د 

الطابق  الكوفكولد  إقامة   2 6

6،محج مرس السلطان 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ترابي  هللا  عبد  الس د 

الطابق  الكوفكولد  إقامة   2 6

6،محج مرس السلطان 22222 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799647.

Iر98

MAG GESTION

F.A PIECES AUTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 2  AU  ER

 ETAGE  6 RUE ALBALADIA

 92 52 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

F.A PIECES AUTO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

ح زة لقم 222 مكرل القصر الكبي2. 

- 52 92 القصر الكبي2 املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

47ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

F.A PIECES AUTO شركة ذات  حل 

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

 222 لقم  ح زة  تجزئة  اإلجت اعي 

مكرل القصر الكبي2. - 52 92 القصر 

التام  اللتوقف  فت جة  املغرب  الكبي2 

عن مزاولة النشاط.

و عين:

و  الشت وي  هللا   عبد  الس د)ة( 

 227 لقم  االمل  تجزئة  عنوافه)ا( 

52 92 القصر الكبي2   القص الكبي2 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

تجزئة  وفي  أكتوار  222   28 بتاليخ 

ح زة لقم 222 مكرل القصر الكبي2. 

- 52 92 القصر الكبي2 املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 2  

فوف24  222 تحت لقم 27ر.

984I

gest consultants

FRELUG
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

gest consultants

5  زفقة القا�سي إل اس املعاليف 

الدال الب ضاء، 22 22، الدال 

الب ضاء املغرب

FRELUG شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي سفلي 

تجزئة  2  املنطقة الصناع ة 

دال بوعزة - ر2722 الدال الب ضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 22 يوف و  222 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

املنطقة  تجزئة  2   »سفلي  من 

الصناع ة دال بوعزة - ر2722 الدال 

الب ضاء املغرب« إلى »دوال اوالد قدو 

طريق اوالد التهامي اوالد عزوز  اقل م 

الب ضاء   الدال  ر2722   - النواصر 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  6 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 5 ر787.

985I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

O( PRINT SARL(((بو)))بغافت
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56

90000، Tanger Maroc

 O2 PRINT SARL   او 2 بغافت

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي بن 

سع د قطعة 4 ر طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 57 

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 2 او   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.O2 PRINT SARL   بغافت

غرض الشركة بإيجاز : مطبعة 

ب ع االولاق و ادوات املكتب 

التجالة -  دمات متعددة..

بن  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 92222  - طنجة  4 ر  قطعة  سع د 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : العت قي  ع ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العت قي  ع ر  الس د 
البالود   دال   42 لقم  ساف ة  شالع 

92222 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  العت قي  ع ر  الس د 
البالود  دال   42 لقم  ساف ة  شالع 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9755.

986I

ste cofiguer sarl

 STE BUREAU ETUDES
TECHNIQUES GUERCIF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb   etage nر
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE BUREAU ETUDES
TECHNIQUES GUERCIF شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس ع الة زلاد لقم 27  
جرس ف - 22 5ر جرس ف املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

25ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
ازلوال  )ة( مح د   الس د  تفويت 
 52 أصل  من  اجت اع ة  حصة    4
حصة لفائدة  الس د )ة( عبد الغفول 

ازلوال بتاليخ  2 شتن24  222.
ازلوال  )ة( مح د   الس د  تفويت 
 52 أصل  من  اجت اع ة  حصة    2
يوسف  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

ازلوال بتاليخ  2 شتن24  222.
ازلوال  )ة( مح د   الس د  تفويت 
 52 أصل  من  اجت اع ة  حصة    2
مح د  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 
فوزي ازلوال بتاليخ  2 شتن24  222.
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تفويت الس د )ة( مح د  ازلوال 5 
حصة اجت اع ة من أصل 52 حصة 
لفائدة  الس د )ة( امال ازلوال بتاليخ 

 2 شتن24  222.
تفويت الس د )ة( مح د ازلوال 5 
حصة اجت اع ة من أصل 52 حصة 
لفائدة  الس د )ة( الهام ازلوال بتاليخ 

 2 شتن24  222.
تفويت الس د )ة( مح د ازلوال 6 
حصة اجت اع ة من أصل 52 حصة 
ازلوال  عائشة  )ة(  الس د  لفائدة  

بتاليخ  2 شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  88/222  .

987I

ste cofiguer sarl

STE AIT FAQUOUSSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb   etage nر
guercif ، 35100، guercif maroc
STE AIT FAQUOUSSE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي شويبي2 

2 لقم 8 القطعة 82 جرس ف - 
22 5ر جرس ف املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر4.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    STE AIT FAQUOUSSE
وعنوان  دلهم    2.522 لأس الها 
لقم   2 شويبي2  حي  اإلجت اعي  مقرها 
22 5ر   - 82 جرس ف  القطعة   8
جرس ف املغرب فت جة ل : لم يحقق 

اي هدف لاحي  .
و حدد مقر التصف ة ب حي شويبي2 
 - 82 جرس ف  القطعة   8 لقم   2

22 5ر جرس ف املغرب. 

و عين:
و  كرماط  ح  د   الس د)ة(  
جرس ف   2 شويبي2  حي  عنوافه)ا( 
ك صفي  املغرب  جرس ف  22 5ر 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  95/222  .

988I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté(«(BF(EXPRESS«(SARL(AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة لقم  2 املسي2ة  , »س« لقم 
2ر ، 42222، مراكش املغرب

 Sté « BF EXPRESS» SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع ل ة دال 
السعادة ر ع الة 52  لقم 4 الطابق 
الرابع ت نصولت - 22ر42 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  9925

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Sté «  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BF EXPRESS» SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

فقل البضائع لصالح ار ر.

عنوان املقر االجت اعي : ع ل ة دال 

السعادة ر ع الة 52  لقم 4 الطابق 

مراكش  22ر42   - ت نصولت  الرابع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بوفتاس  أح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوفتاس  أح د  الس د 

2ر  مج وعة  ال اس ين  حدائق 

ت نصولت   6 الشقة  ر   املد ل 

22ر42 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوفتاس  أح د  الس د 

2ر  مج وعة  ال اس ين  حدائق 

ت نصولت   6 الشقة  ر   املد ل 

22ر42 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 8 292 .

989I

ste cofiguer sarl

STE COFIGUER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb   etage nر

guercif ، 35100، guercif maroc

STE COFIGUER  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع  

الط ب كناد الطابق االول الرقم ر 

جرس ف - 22 5ر جرس ف املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 5  أكتوار  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

االول  الطابق  كناد  الط ب  »شالع  

الرقم ر جرس ف - 22 5ر جرس ف 

الخامس  مح د  »شالع  إلى  املغرب« 

ر  لقم  االول  الطابق  ماليزيا  ع الة 

مكرل - 22 5ر جرس ف  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  87/222  .

992I

FIGET SARL

AA FILMS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ي2 تس  ة الشركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA  ,ر

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

AA FILMS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 

الجيش امللكي إقامة هن ة -  الطابق 

ر - لقم 2  - 222ر9  تطوان  

املغرب.

تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى   

تغ ي2  تم  ماي  222  في     املؤلخ 

تس  ة الشركة من »AA FILMS« إلى 

. «CENTRO CINCO»

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي   24 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 76  .

99 I
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FIDUBAC SARL

 ل فة)الستي2بد)و)تصدي8
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرل شالع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة لقم    الناضول

62000، nador maroc
 ل فة الستي2اد و تصدير شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
لقم    مكرل الطابق األول بلوك 
السكولي شالع الحسن األول لقم 
246 لعري الش خ الناظول - 62222  

الناظول املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
265ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها :  ل فة 

الستي2اد و تصدير.
-استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفحم للبخول والتعل ق
املنتجات  وتصدير  -استي2اد 

الغذائي
-توزيع املنتجات الغذائ ة.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلوك  األول  الطابق  مكرل  لقم    
لقم  األول  الحسن  شالع  السكولي 
  62222  - الناظول  الش خ  246 لعري 

الناظول املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : فج م  اغربي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اغربي فج م عنوافه)ا( دوال 

  62222 الناظول   بني ش كر   اضب 

الناظول املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د اغربي فج م عنوافه)ا( دوال 

  62222 الناظول   بني ش كر   اضب 

الناظول املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم ر ر4.

992I

SAFI CONSULTANT

TRANSABET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SAFI CONSULTANT

ع الة م  وفة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 

املغرب

TRANSABET شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي دوال 

العطاطرة براكة االمين الثوابت 

اسفي - 46222 اسفي .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

2ر2  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 28 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  ر   بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  245.

Iر99

MOORISH

FIRST LIFE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH

9ر شالع اللة ال اقوت الطابق 5 

الشقة د 9ر شالع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدال 

الب ضاء املغرب

FIRST LIFE SARL AU  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر شالع 

اللة ال قوت الع الة د الطابق 5 

الب ضاء الدال الب ضاء 22282 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FIRST : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. LIFE SARL AU

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهراائ ة  املواد  واستي2اد  وا ع 

وأدوات  الكهراائ ة  واألجهزة  واألجهزة 

مصاب ح.  تنظ ف؛  ح ام؛  ؛  املطبخ 

الث2يات. قطع الديكول ، تجالة الج لة 

والتجزئة ،

عنوان املقر االجت اعي : 9ر شالع 

 5 الطابق  د  الع الة  ال قوت  اللة 

الب ضاء الدال الب ضاء 22282 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عادل  الحض كي  :  222.  
حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عادل  الحض كي  عنوافه)ا( 
 5 شقة   2 الطابق  بنزلت  زفقة   22
الب ضاء  الدال   22522 الجي2وفد  

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عادل  الحض كي  عنوافه)ا( 
 5 شقة   2 الطابق  بنزلت  زفقة   22
الب ضاء  الدال   22522 الجي2وفد  

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799422.
994I

COMPTA-YASS SARL AU

KASSADI SPA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
KASSADI SPA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 45 زفقة 
 5 حي السالم آسفي املغرب - 

46222 آسفي املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر92  .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222   25 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 KASSADI الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 لأس الها  مبلغ    SPA
 45 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املغرب  آسفي  السالم  حي  زفقة  5 
 : ل  فت جة  املغرب  آسفي   46222  -
عدم الحصول على الت2  ص ملزاولة 

املهنة.
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 45 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 - املغرب  آسفي  السالم  حي  زفقة  5 

46222  آسفي املغرب. 
و عين:

الس د)ة(  أم الخي2 مريم  قصادي 
السالم  حي  زفقة  5   45 عنوافه)ا(  و 
46222  آسفي املغرب  آسفي املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
45 زفقة  5 حي السالم آسفي املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 8 25.
995I

ste cofiguer sarl

 STE AHMAD MAAMRI
S.A.R.L

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb   etage nر
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE AHMAD MAAMRI S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي   تجزئة 
ملوية حي شواي2 جرس ف  - 22 5ر 

جرس ف  املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.9 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222   29 في  املؤلخ 
 STE شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
مبلغ    AHMAD MAAMRI S.A.R.L
وعنوان  دلهم    2.222 لأس الها 
ملوية حي  تجزئة  اإلجت اعي    مقرها 
22 5ر جرس ف    - شواي2 جرس ف  

املغرب فت جة ل : لم يحقق اي لاح .
و حدد مقر التصف ة ب   تجزئة 
ملوية حي شواي2 جرس ف  - 22 5ر 

جرس ف املغرب. 

و عين:
الس د)ة( زكرياء معامري   معامري 

و عنوافه)ا( حي املح دي تجزية الخي2 
 62222 وجدة   5 لقم  الوقال  زفقة 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بجرس ف  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  85/222  .

996I

MIMOFID SARL AU

 SOCIETE MAROCAINE

 INTERMEDIATION

MEDICALE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرول   ت الة ، 2222 ، 

ت الة املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

  INTERMEDIATION MEDICALE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 تجزئة 

ملك هللا شقة   حي العلويين ت الة - 

2222  ت الة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر46ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAROCAINE  :

. INTERMEDIATION MEDICALE

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

الص دل ة  املنتجات  أفواع  ج  ع 

واملستحضرات الص دل ة ب ختلفها.

املواد  ج  ع  وتصدير  استي2اد 

بانشطة  الصلة  ذات  واملنتجات 

الشركة

التجالة واألع ال املتنوعة.

4 تجزئة   : عنوان املقر االجت اعي 

ملك هللا شقة   حي العلويين ت الة - 

2222  ت الة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 422   : فاصر  امله دي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر    : االفصالي  اس اء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

22ر    : مغنوج  نع  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فاصر  امله دي  الس د 
زفقة ازمي2 ع الة ب    الرقم   ت الة  

2222  ت الة  املغرب.
االفصالي  اس اء  الس دة 

ازمي2  زفقة  العلويين  حي  عنوافه)ا( 

ع الة    شقة   ت الة 2222  ت الة  

املغرب.

عنوافه)ا(  مغنوج  نع  ة  الس دة 
ماشاء  اقامة  اله24ي  228 ع الة  لقم 

اكدال  الصديق  جعفر  زفقة  هللا 

الرااط 2292  الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
االفصالي  اس اء  الس دة 

ازمي2  زفقة  العلويين  حي  عنوافه)ا( 

ع الة    شقة   ت الة 2222  ت الة  

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  679.

997I

SAFI CONSULTANT

TRANSABET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

SAFI CONSULTANT

ع الة م  وفة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 

املغرب

TRANSABET  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

العطاطرة براكة االمين الثوابث 

اسفي - 46222 اسفي املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

2ر2  .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

28 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

اعوينات عبدالباسط ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  ر   بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  245.

998I

IMEXFID

CONSTRAGEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT  5

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONSTRAGEC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 زفقة 

لقم 8  الطابق التاني  األمل س دي 

ال24فو�سي - 22622 الدال الب ضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 665

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRAGEC
بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE  :
 TRAVAUX DIVERS OU
 DE CONSTRUCTION ET

. D’AMÉNAGEMENT
زفقة   4  : االجت اعي  املقر  عنوان 
التاني  األمل س دي  الطابق    8 لقم 
الب ضاء  الدال   22622  - ال24فو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الحسن املعتصم :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الحسن املعتصم عنوافه)ا( 
الحي  4ر  لقم  ر  زفقة  الخدير  س دي 
الب ضاء  الدال  2ر222  الحسني 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د الحسن املعتصم عنوافه)ا( 
الحي  4ر  لقم  ر  زفقة  الخدير  س دي 
الب ضاء  الدال  2ر222  الحسني 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 97ر799.
999I

AUDITAX MAROC

 KAMAL OSMAN JAMJOOM
TRADING SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2 9
 ROUDANI 2 9 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
 KAMAL OSMAN JAMJOOM
TRADING SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: مركز 

أع ال التسه الت، كم 2 ، طريق 
الجديدة B 26ر ° PLN، الطابق 

الثالث، ليساسفة، الدال الب ضاء      
- 2ر222  الدال الب ضاء  املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

27رر2ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل  يوف و  222    4 في  املؤلخ 
املسي2ين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: ر  سنوات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799265.
 222I

Fiduciaire Le Médiateur

LIT CONFORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D’Anfa  er étage  8
 Casablanca، 20100، Casa

Maroc
LIT CONFORT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 97  شالع 
مقاومة الطابق 6 الدال الب ضاء 

الدال الب ضاء 22 22 
الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

25 8رر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم   22 5 أكتوار   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LIT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONFORT

غرض الشركة بإيجاز : تاجر أثاث.

  97  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع مقاومة الطابق 6 الدال الب ضاء 

الدال الب ضاء 22 22 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د صالح طي2حازوين :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

طي2حازوين  صالح  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22 22 الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

طي2حازوين  صالح  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22 22 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  6 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24 5 22 تحت لقم -.

 22 I

SAFI CONSULTANT

AYAB TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
ع الة م  وفة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 
املغرب

AYAB TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي توطين 
عند زفقة ر2 اقامة 2 الشقة لقم 
6 بالد الجد اسفي - 46222 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 222 

  4 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AYAB  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.TRANS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
توطين   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  الشقة   2 اقامة  ر2  زفقة  عند 
اسفي   46222  - اسفي  الجد  بالد   6

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : فب ل  التوزاني  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  .222  : فب ل  التوزاني  الس د   

بق  ة 22  دلهم.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فب ل  التوزاني  الس د 
املستشفى  حي  امل لكة  زفقة  لقم    

46222 اسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فب ل  التوزاني  الس د 
املستشفى  حي  امل لكة  زفقة  لقم    

46222 اسفي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم -.

 222I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SLIMANE SAFI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SLIMANE SAFI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 5  

زفقة 5 بن سودة  - 2222ر فاس 

املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.692 5

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  شتن24  222   29 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

ترك ب  و  ص افة   و  مراقبة   -

املركبات وارل ات 

- مقاوالت البناء.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4995.

Iر22 

مكتب محاماة االستاذة جوهري مها

TYPSA MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

مكتب محاماة االستاذة جوهري مها
96، شالع أففا، اقامة لا ع أففا، 
الطابق االول لقم 4  ، 22ر22، 

الدال الب ضاء املغرب
TYPSA MAROC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96، شالع 
أففا، اقامة لا ع أففا، الطابق االول 
لقم 4  96، شالع أففا، اقامة لا ع 
أففا، الطابق االول لقم 4  22ر22 

الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 88 77

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222  ر   في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
  TYPSA MAROC الوح د  الشريك 
دلهم   2.687. 22,22 لأس الها  مبلغ 
شالع   ،96 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
االول  الطابق  أففا،  لا ع  اقامة  أففا، 
لا ع  اقامة  أففا،  شالع   ،96   4 لقم 
22ر22    4 لقم  االول  الطابق  أففا، 
 : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء  الدال 

صعواة االست رال في االستغالل.
و حدد مقر التصف ة ب 4 ، شالع 
 -   8 لقم   9 الطابق  الزلقطوني، 

22222 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

   JEREZ JAVIER الس د)ة(  
 ، 4 عنوافه)ا(  و   BASCONES
لقم   9 الطابق  الزلقطوني،  شالع 
املغرب  الب ضاء  الدال   22222   8

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799295.

 224I

gest consultants

FRELUG

إعالن متعدد القرالات

gest consultants

5  زفقة القا�سي إل اس املعاليف 

الدال الب ضاء، 22 22، الدال 

الب ضاء املغرب

FRELUG »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: دوال اوالد 

قدو طريق اوالد التهامي اوالد عزوز 

اقل م النواصر - - - الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  يوف و  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

متابعة نشاط الشركة  

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

طرح اسئلة متعددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم  : الذي ينص على مايلي: 

عدم حل الشركة

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 فض لاس ال الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  6 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 6 ر787.

 225I

Ste Abdoune Conseil

 STATION SERVICES
ZERIZER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
لقم 4 إقامة فاط ة شالع موالي 

لش د األطلس طريق صفرو فاس ، 

2222ر، فاس املغرب

  STATION SERVICES ZERIZER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلدية 

زليزل تاوفات - 4222ر تاوفات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 955

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. STATION SERVICES ZERIZER

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 دمات.

بلدية   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تاوفات  4222ر   - تاوفات  زليزل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د فب ل الكادي :  52ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د ع اد الكادي :  52ر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

  25   : بكوش  سلوى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  75   : الكادي  سناء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الكادي  فب ل  الس د 
ثكنات الوقاية املدف ة تاوفات 4222ر 

تاوفات املغرب.
عنوافه)ا(  الكادي  ع اد  الس د 
مالت ل  الخضراء  املسي2ة  شالع    26

52 ر9 مالت ل املغرب.
عنوافه)ا(  بكوش  سلوى  الس دة 
مالت ل  الخضراء  املسي2ة  شالع    26

52 ر9 مالت ل املغرب.
عنوافه)ا(  الكادي  سناء  الس دة 

فرنسا 27 2ر فرنسا فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بكوش  سلوى  الس دة 
مالت ل  الخضراء  املسي2ة  شالع    26

52 ر9 مالت ل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتاوفات  بتاليخ 26 أكتوار 

 222 تحت لقم 552.
 226I

NOUVAFISC

MORATIS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOUVAFISC
ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 
ملول افزكان ، 82652، افزكان 

املغرب
MORATIS SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الهدى 
لقم 64 بلوك  2 ايت ملول - 52 86 

ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
247 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORATIS SARL AU
-ادالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم الج هع ة
-االستي2اد والتصدير.

عنوان املقر االجت اعي : حي الهدى 
لقم 64 بلوك  2 ايت ملول - 52 86 

ايت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : املرابط  س  ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  222  : املرابط  س  ة  الس دة   

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املرابط  س  ة  الس دة 
بلوك Eلقم  7 حي املسي2ة ايت ملول 

52 86 ايت ملول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  املرابط  س  ة  الس دة 
بلوك Eلقم  7 حي املسي2ة ايت ملول 

52 86 أيت ملول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 84ر2.
 227I

FIGENOR

ASSILIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN  85

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ASSILIM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املطال 

مرحبا 6  الطابق 4 - 2 622 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

255ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSILIM

و  تاجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغ ل العقالات امل لوكة او املؤجرة.

عنوان املقر االجت اعي : حي املطال 

مرحبا 6  الطابق 4 - 2 622 الناظول 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عصام بن ال  اني :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال  اني  بن  عصام  الس د 

 26 لقم  براقة  اعوادا  حي  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ال  اني  بن  عصام  الس د 

 26 لقم  براقة  اعوادا  حي  عنوافه)ا( 

62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 57ر4.

 228I

Société somicoc

لب)إنافت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
لا إفافت شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 
لقم 2 قطعة لقم 7 اقامة االمان 
بريست ج ا ملعب الخ ل  - 2222ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 65
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
لا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

إفافت.
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي.
متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االمان  اقامة   7 لقم  قطعة   2 لقم 
2222ر   - الخ ل   ملعب  بريست ج ا 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الطالبي لضا :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
522 حصة    : الس د بنيس عادل 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(    لضا  الطالبي  الس د 
طريق  باحن ني  شالع  الرياض  اقامة 

عين الس ن  2222ر فاس املغرب.
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بنيس عادل عنوافه)ا(     الس د 

زفقة ابي ح ان التوح دي اقامة زينب 

شقة 6 م.ج 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(    لضا  الطالبي  الس د 

طريق  باحن ني  شالع  الرياض  اقامة 

عين الس ن  2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4969/222.

 229I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

GROUP EL ASRI ALLUM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

GROUP EL ASRI ALLUM شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4  زفقة 

ر7 االزهري 2 االلفة - 22422 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2475 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   22 5 ف24اير  ر2  في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ    GROUP EL ASRI ALLUM

وعنوان  دلهم    2.222 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي 4  زفقة ر7 االزهري 

الب ضاء  الدال   22422  - االلفة   2

املغرب فت جة ل : تصف ة الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب 4  زفقة 

22422 الدال  2 االلفة -  ر7 االزهري 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( العسري   عبدالدائم و 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22422 الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة

و  ك ال  العسري    الس د)ة( 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 22422 الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم 92 ر79.

 2 2I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE QORAICHI
 EQUIPEMENT
«PUBLIC»Q.E.P

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

قفل التصف ة

HASSAN ADAIFI

 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC

C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب

 societe qoraichi equipement

public»Q.E.P« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ابلوك 

7لقم 58  القدس   تازة - 5222ر 

تازة املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

527ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

24 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

 societe qoraichi equipement

public»Q.E.P« شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
  58 7لقم  ابلوك  اإلجت اعي  مقرها 

املغرب  تازة  5222ر   - تازة  القدس   

وصعواة  الس ولة  لقلة  فت جة 

املشالكة في الصفقات الع وم ة .

و عين:

و  قري�سي  مح د   الس د)ة(  

القدس    58 7لقم  ابلوك  عنوافه)ا( 

ك صفي  املغرب  تازة  5222ر  تازة    

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

ابلوك  وفي  أكتوار  222   24 بتاليخ 

5222ر   - تازة  القدس      58 7لقم 

تازة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتازة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 575.

 2  I

مكتب املحاسبة اغزال

عقد)تس ي2)محل)تجالي
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

 )األشخاص الطب ع ون(

عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

عقد تس ي2 محل تجالي 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الس د)ة(   أعطى   22 7 ف24اير   25

للبطاقة  )ة(  الحامل  بوكريم  مبالك 

املسجل   B57485 لقم    الوطن ة 

بالسجل التجالي 246222 باملحك ة 

التجالية بالدال الب ضاء حق التس ي2 

الحر لألصل التجالي الكائن ب دلب 

 22552 زفقة     72 لقم  بوشنتوف 

للس د)ة(  املغرب   الب ضاء   الدال 

للبطاقة  )ة(  الحامل  لف ق  مح د 

 5 ملدة    BE6867 6 لقم    الوطن ة 

و   22 7 مالس  من  2  تبتدئ  سنة 

تنتهي في 28 ف24اير 2222 مقابل مبلغ 

شهري 4.522  دلهم.

 2 2I

IMEXFID

LEADER CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT  5

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LEADER CASH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2  

تجزئة االمان شالع بال فريج س دي 

مومن  - 22422 الدال الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 959ر4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

25 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

  LEADER CASH الوح د  الشريك 

دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 

  2 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

س دي  فريج  بال  شالع  االمان  تجزئة 

مومن  - 22422 الدال الب ضاء املغرب 

نشاط  توقف  بسبب   : ل  فت جة 

الشركة و افخفاض حجم مب عاتها .

  2 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 

س دي  فريج  بال  شالع  االمان  تجزئة 

الب ضاء  الدال   22422  - مومن  

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( حسن  صواا و عنوافه)ا( 

س دي   252 لقم  حدو  بالد  تجزئة 

حجاج واد حصال ت ط مل ل 29642 

)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799824.
Iر 2 

tob travaux divers

TRANS JABAL TARIK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

tob travaux divers
حي ولي العهد زفقة الل  ون لقم 

الدال    الع ون الع ون، 72222، 
الع ون املغرب

TRANS JABAL TARIK  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 
الجديد بدون لقم طرفاية - 72252 

طرفاية املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
2249ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الغاني   عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   522  اص م 
الس د  لفائدة   حصة    .222 أصل 
 29 بتاليخ  العدوي  الرزاق  عبد  )ة( 

أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  445/222ر.
 2 4I

fiduazizi

 AUTO ACCESSOIRES
ELBAHAOUI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduazizi
شالع ع ر املختال حي القدس شالع 
ع ر املختال حي القدس، 7222، 

الع ون املغرب
 AUTO ACCESSOIRES

ELBAHAOUI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املح دي زفقة 9ر ع الة B الع ون - 
72222 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر868ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ACCESSOIRES ELBAHAOUI
التجالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
في قطع غ ال الس الات. ب ع ملحقات 
الجديدة  البطاليات  تجالة  الس الة. 
وإصالح  ص افة  واملستع لة. 
الس الات  في  التجالة  الس الات. 
البناء  أع ال  واملستع لة.  الجديدة 
والصناع ة. دمة  السكن ة  لل باني 
وترك ب  تجالة  التداول.  الغواصين. 
الفني  الفحص  الفن ة.  االجهزة 
الغس ل. الوقود.  لل ركبات.تسويق 
اكسسوالات  الهوائي.ب ع  التجديد 
والتصدير  االستي2اد  الس الات. 
والس سرة  والتجالة  والب ع  والشراء 
ألي  والتوزيع  والتسويق  والت ث ل 
معدات  أو  مواد  أو  منتج  أو  غرض 
تتعلق  ملحقات  أو  آالت  أو  سلع  أو 
وصناعة  عام  بشكل  بالصناعة 
العامة  بشكل  اص.التجالة  البناء 
من  والتعاقد  والتصدير  واالستي2اد 
للشركات  التجالي  الت ث ل  الباطن. 
املشالكة  األجنب ة.  أو  الوطن ة 
ج  ع  في  املباشرة  غي2  أو  املباشرة 
مشابه  غرض  لها  التي  الشركات 
للغرض الخاص بهذه الشركة أو التي 
من املحت ل أن تعزز تطويرها.  إفتاج 
األمالح  وتوزيع  وتسويق  ومعالجة 
والصناع ة.  الغذائ ة  ومشتقاتها 

وتسويق  واستي2اد  العامة  األغذية 

تسويق  الغذائ ة.   املنتجات  ج  ع 

املأكوالت البحرية الطازجة واملج دة 

 ، العامة  البناء  أع ال  واملج دة. 

العامة  الحفر  أع ال  الع ود.  غرق 

والصرف الصحي والطرق والشبكات 

امل اه  وإمدادات  والطرق  املختلفة 

فجالة  أع ال  والهاتف.  والكهرااء 

الخشب واألملن وم..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - الع ون   B 9ر ع الة  املح دي زفقة 

72222 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : البهاوي  السالم  عبد  الس د 

222.  حصة بق  ة 22.222  دلهم 

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
البهاوي  السالم  عبد  الس د 

زفقة  2  لشد  ابن  حي  عنوافه)ا( 

كل  م 222 8 كل  م املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
البهاوي  السالم  عبد  الس د 

زفقة  2  لشد  ابن  حي  عنوافه)ا( 

كل  م 222 8 كل  م املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  58/222رر.

 2 5I

PRESTACOMPTA

AFLAWN(TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسي2ة لقم 

 CHICHAOUA، 72ر,  شيشاوة

222 4، شيشاوة املغرب

  AFLAWN TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل , 

البعاء ت الوت اي نتافوت - 252 4 

اي نتافوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر94 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AFLAWN TRAVAUX

- مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في األشغال املختلفة والبناء

-2تاجر.

 , محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 4 252  - اي نتافوت  ت الوت  البعاء 

اي نتافوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

عال   ايت  مح د  موالي  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

 : عال   ايت  مح د  موالي  الس د   

222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عال   ايت  مح د  موالي  الس د 

عنوافه)ا( دوال زاوية ت الوت الوهالن 

امنتافوت  252 4 امنتافوت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عال   ايت  مح د  موالي  الس د 
عنوافه)ا( دوال زاوية ت الوت الوهالن 

امنتافوت  252 4 امنتافوت املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بامنتافوت  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم  552/222.

 2 6I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

AFRICAN SERVICE PRESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
 AFRICAN SERVICE PRESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
سالة   مد ل 4 لقم 2 حي تازي 
مرجة فاس - 2222ر  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72227

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRICAN SERVICE PRESS
نشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكت2وف ة  واملجالت  الصحف 
تنظ م  املطبوعة.  والصحف 

املنتديات واملؤت رات.
إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تازي  حي   2 لقم   4 مد ل  سالة   

مرجة فاس - 2222ر  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة اسويطط أس ة :  222.  
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة اسويطط أس ة عنوافه)ا( 
مح ود  زفقة   45 ع الة    6 الشقة 
2222ر   فاس  ج  م  البالودي  سامي 

فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة اسويطط أس ة عنوافه)ا( 
مح ود  زفقة   45 ع الة    6 الشقة 
2222ر   فاس  ج  م  البالودي  سامي 

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  2/ر522.
 2 7I

LOGIFIN

MAYSSON SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 22

 CASTILLA,  ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
MAYSSON SERVICES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث لقم 22 - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 55 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAYSSON SERVICES

إنشاء   .  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجت ع  ومطاعم  مقاصف  وتشغ ل 

الخاصة والعامة.

 ، فدوات  االستقباالت:  تنظ م   .2

مؤت رات ، أعراس ...

إلفتاج  مع ل  وتشغ ل  إنشاء  ر. 

الوجبات.

4. امت از مطعم أو تر  ص عالمة 

تجالية.

واملقاهي  املطاعم  تشغ ل   .5

وأي  واملخابز  الحلويات  ومحالت 

نشاط يتعلق بتجالة الت وين.
6. توص ل الوجبات لل نازل

االستقبال  غرف  تأجي2   .7

والتجهيزات.

8. الغذاء العام

9. االستي2اد والتصدير.

املال  لأس  في  املشالكة   . 2

وترك ب  وحدة  أي  على  واالستحواذ 

في  املحددة  لألنشطة  ضرولي 

املوضوع

بالغرض  يتعلق  نشاط  أي   .  

املؤس�سي لهذه الشركة

وتشغ ل  دمات  إنشاء   . 2

النظافة والص افة لل باني.

ر . واوجه أعم ، ج  ع الع ل ات 

املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 

أو  النقل  أو  العقالية  أو  املنقولة  أو 

اللوجست ات أو االستي2اد أو التصدير 

أو  الع ولة  أو  اإلدالة  أو  الت ث ل  أو 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  الس سرة 

غي2 مباشر بغرض الشركة أو التي من 

املحت ل أن تسهل توس عها أو تطوير.

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 

 -  22 لقم  الثالث  الطابق  السعودية 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : مرزك وي  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  : داود  بن  ح زة  مح د  الس د 

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مرزك وي  ح زة  الس د 
تجزئة النصر زفقة 2 لقم  2 92222 

طنجة املغرب.

داود  بن  ح زة  مح د  الس د 
 29 لقم   22 زفقة  السواني  عنوافه)ا( 

92222 طنجة  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

داود  بن  ح زة  مح د  الس د 
 29 لقم   22 زفقة  السواني  عنوافه)ا( 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9722.

 2 8I

mohammed boumzebra

 REPARATION AGRICOLE

OLD ZMAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 REPARATION AGRICOLE OLD

ZMAM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

ازمام ق ادة اوالد ازمام اوالد الن ة - 

552ر2 سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر488
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 REPARATION AGRICOLE OLD

.ZMAM

:  راط-  بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  ب ع   - الزلاع ة  املعدات  ب ع 

املستع لة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 

 - الن ة  ازمام ق ادة اوالد ازمام اوالد 

552ر2 سوق السبت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : شراف  الزايري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : مح د  الزايري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شراف  الزايري  الس د 

السبت  سوق  552ر2  السبت  سوق 

املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  الزايري  الس د 

السبت  سوق  552ر2  السبت  سوق 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  شراف  الزايري  الس د 

السبت  سوق  552ر2  السبت  سوق 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  صالح   بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

29 فوف24  222 تحت لقم 295.

 2 9I

KHASHAN

KHASHAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

KHASHAN
املحل التجالي باقامة الشاطئ 
الذهبي شالع موالي لش د املحل 
التجالي لقم 4 ، 92222، طنجة 

املغرب
KHASHAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث لقم 22 - 
92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.  649 
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 22 أكتوار  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»إقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 
 -  22 لقم  الثالث  الطابق  السعودية 
»املحل  إلى  املغرب«  طنجة   92222
الذهبي  الشاطئ  باقامة  التجالي 
التجالي  املحل  لش د  موالي  شالع 

لقم 4  - 92222 طنجة  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم  967.

 222I

COMPTAFFAIRES

GARE DE FEDALA
إعالن متعدد القرالات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

GARE DE FEDALA »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: واد 

املخازن و بالص املحطة ع الة 

 الجي محل لقم ر - 28822 

املح دية املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.26277

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  ر  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

محسن-يونس  الس د  الجي  تع ين 

ك س ي2 ا ر للشركة ملدة غي2 محددة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الس دة  طرف  من  مس ي2ة  الشركة 

 الجي مريم و الس د  الجي محسن-

توق ع  مع  محددة  غي2  ملدة  يونس 

منفصل 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 9: الذي ينص على مايلي: 

النظام األسا�سي  9  من  البند  تح ين 

للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 29 فوف24 

 222 تحت لقم 42ر2.

 22 I

EL OUARRAD AZIZ

STE AMKH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt ر Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

STE AMKH  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ع الة 

ب 4  شقة 7  املنصول   مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.522 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  STE AMKH  شركة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املنصول      7 شقة    4 ب  ع الة 
املغرب  مكناس   52222  - مكناس 
.MANQUE D’ACTIVITEفت جة ل

و عين:
الس د)ة( مح د  عبو و عنوافه)ا( 
املنصول      7 شقة    4 ب  ع الة 
املغرب  مكناس   52222 مكناس 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ ر2 فوف24  222 وفي ع الة ب 4  
شقة 7  املنصول   مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 64ر.
 222I

عبد الكريم الشلح

 STE(EXPORTATION(DE
FRUITS EUROPE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصول الذهبي ع الة الناصي2ي 
، 52 6 ، مشرع بلقصي2ي املغرب
 STE EXPORTATION DE FRUITS
EUROPE  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ودادية 
محسين حي ال�سي لحسن لقم   4 - 

52 6  مشرع بلقصي2ي  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 EXPORTATION DE FRUITS

. EUROPE
االستي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و التصدير 
مقاول فقل البضائع

مفاوض .
ودادية   : االجت اعي  املقر  عنوان 
محسين حي ال�سي لحسن لقم   4 - 

52 6  مشرع بلقصي2ي  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

52.222,22 دلهم، مقسم كالتالي:
الس د بن ي2ى عبد الرح م :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرح م  عبد  بن ي2ى  الس د 
  CALLE CELESTINA 65ر عنوافه)ا( 
VELEZ-MALAGA 29722 اسباف ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

الرح م  عبد  بن ي2ى  الس د 
  CALLE CELESTINA 65ر عنوافه)ا( 

VELEZ-MALAGA 29722 اسباف ا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبتدائ ة 

2  فوف24  222 تحت لقم 452.

Iر22 

FICOSAGE

STE STAMS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce Triangle D’or 2222ر Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

 STE STAMS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 4  

تجزئة الشرايبي تجزئة الوفاء 2 فاس 

- 2222ر فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2 6 5

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   4.222.222»

«4.222.222 دلهم« إلى »8.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دلهم« 

و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  489.

 224I

MA GLOBAL CONSULTING

BAZEM CAPITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شالع عبد املومن و زفقة فان 
زيالفد إقامة فض لة، الطابق الرابع، 

22222، الدال الب ضاء املغرب

Bazem Capital شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59، شالع 

الزلقطوني، الطابق السادس، لقم 

8   - 22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Bazem : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.Capital

املشولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالقطاع  املتعلقة  والدلاسات 

العقالي, التطوير العقالي.

عنوان املقر االجت اعي : 59، شالع 
لقم  السادس،  الطابق  الزلقطوني، 

8   - 22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد هللا بداع  :  26  حصة 

بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

الس د عبد الرح ان بداع  :  252 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

الس د أشرف بداع   :  252 حصة 

بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

 URBAN LAND :  252 الشركة 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

  22   : الحجوجي  الوافي  الس د 

حصة بق  ة 22,22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بداع   هللا  عبد  الس د 
لقم   ،7 زفقة  امللودي،  تازي  مج ع 

24، كال فولف ا 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

بداع   الرح ان  عبد  الس د 
زفقة  امللودي،  تازي  مج ع  عنوافه)ا( 
7، لقم 24، كال فولف ا 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  بداع    أشرف  الس د 
لقم   ،7 زفقة  امللودي،  تازي  مج ع 

24، كال فولف ا 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

 URBAN LAND الشركة 
زاوية  ،  أففا،  شالع  ر7،  عنوافه)ا( 
الثالث  الطابق  بروفانس،  زفقةكلود 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

الس د الوافي الحجوجي عنوافه)ا( 
22، زفقة باب ون،  مج ع أفيس  2 و 

الوزيز 22222 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بداع   الرح ان  عبد  الس د 

زفقة  امللودي،  تازي  مج ع  عنوافه)ا( 

7، لقم 24، كال فولف ا 22222 الدال 

الب ضاء املغرب

الس د  مهدي الزمولي  عنوافه)ا( 

22، زفقة باب ون،  مج ع أفيس  2 و 

الوزيز 22222 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ......

 225I

2bl consulting

     «MiMTECH» 
 »م  تك«

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

2bl consulting

temara ، 12000، temara temara

 «MiMTECH«      »م  تك« شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 422 

اوالد امطاع كيش األوداية ت الة - 

62 2  ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 465ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

«MiMTECH«      »م  تك«.
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تسويق   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد وامللحقات الهاتف ة واالتصاالت 
وتكنولوج ا  والالسلك ة  السلك ة 

املعلومات.
• التسويق وتسل م  املنزل و الع ل 

لج  ع العناصر اإللكت2وف ة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 422 
 - ت الة  األوداية  كيش  امطاع  اوالد 

62 2  ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة مريم هكو :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 الس دة مريم هكو : 222  بق  ة 

22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هكو  مريم  الس دة 
ع الة 2 شقة 6  اقامة لياض املجد 
  2222 الرااط  م  ي  ح  الفتح  حي 

الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مريم  هكو  الس دة 
ع الة 2 شقة 6  اقامة لياض املجد 
  2222 الرااط  م  ي  ح  الفتح  حي 

الرااط املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2222.
 226I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ELGHAZYTRAV((بلغازي)ت8بف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  ELGHAZYTRAV  الغازي تراف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تغزوت 
ايت عطا - تغزوت تنغي2 املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 5 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :

لحسن  الغازي  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   5.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة   5.222

تبو ت  عبد الرح م بتاليخ  2 فوف24 

.222 

تفويت الس د )ة( الغازي ابراه م 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   5.222

)ة(  الس د  لفائدة   حصة    5.222

تبو ت عبد الرح م بتاليخ  2 فوف24 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24    2 بتاليخ  بتنغي2   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 268 .

 227I

IBTI DOM

MADANMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

IBTI DOM

  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

MADANMO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 27  زفقة 

سال حي سوق تاوليرت  - 65822 

تاوليرت  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر748.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 27 يول وز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«27  زفقة سال حي سوق تاوليرت  - 

»دوال  إلى  املغرب«  تاوليرت    65822

اكل م   52رر6   - بوغريبة   زلعة 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
دجن24   29 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

2222 تحت لقم 2 5.

 228I

ANAMAR FIDUCIAIRE

الغازي تراف

ELGHAZYTRAV  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  ELGHAZYTRAV  الغازي تراف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تغزوت 
ايت عطا - 45822 تنغي2 املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 5 5
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  فوف24  222  في  2  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

تبو ت عبد الرح م ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بتنغي2   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 268 .

 229I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

LYCEE ONESIGMA PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة ر  الع الة ر2 الطابق 2 
 APPT  زفقة الزلقطوني فاس ر
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،
MAROCاملغرب FES2222ر، فاس
 LYCEE ONESIGMA PRIVE

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 2ر زفقة 
ابن االثي2 بالد التازي طريق عين 
الس ن حي بدل  - 2222ر فاس 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

5 52ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل  شتن24  222   27 في  املؤلخ 
مع  للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
النظام  تح ين  القافون:  مقتض ات 
عرفتها  التي  للتغ ي2ات  تبعا  االسا�سي 
ع ر  املرحوم  وفاة   = هي  و  الشركة 
لاس ال  في  ولتثه  واد ال  الغرااوي 
الشركة - تنح ة الغرااوي مح د من 
تس ي2 الشركة و تع ين اي ان واليالي 
حسب  مسي2ين  جل ل  الغرااوي  و 
االستثناءي  العام  الج ع  محضر 

بتاليخ 6 2/22 /29.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4989.
2Iر2 

األستاد مني2 العزوزي اإلدلي�سي

PROMO SOL DE ORO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

األستاذ مني2 العزوزي اإلدلي�سي
تجزئة الت س اني شالع اح د 
الحريزي اقامة باليس 6 الطابق 
األول لقم  2 تطوان ، 222ر9، 

تطوان املغرب
PROMO SOL DE ORO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة حي 
باب سبتة  القطعة 557 الطابق 
الرابع لقم27 - 22 ر9 الفن دق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2527ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO SOL DE ORO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE ET

.TOURISTIQUE
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
557 الطابق  حي باب سبتة  القطعة 
الفن دق  22 ر9   - لقم27  الرابع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 FRANCISCO PINO الس د 
  22 بق  ة  PINAZO :   22 حصة 

دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 FRANCISCO PINO الس د 
باب  حي  تجزئة  عنوافه)ا(   PINAZO
الرابع  الطابق   557 القطعة  سبتة  

لقم27 222ر9 الفن دق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 FRANCISCO PINO الس د 
باب  حي  تجزئة  عنوافه)ا(   PINAZO
الرابع  الطابق   557 القطعة  سبتة  

لقم27 222ر9 الفن دق املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4852.
I ر2 

مكتب املحاسبة

 STE(BIO-PHOENIX(ZIZ
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زفقة عبد املومن بن علي ، 
52222، الرش دية املغرب

 STE BIO-PHOENIX ZIZ SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي أوفوس 

املركز الراش دية - 52222 

الراش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر7ر5 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BIO-PHOENIX ZIZ SARL

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي

التدليب املست ر

للتن  ة  الدلاسات  مكتب 

الفالح ة.

أوفوس   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املركز الراش دية - 52222 الراش دية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بوعزيز اح د :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة بابي عبيشة :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د بوعزيز حسن :  252 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 252   : امح د  بوعزيز  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  بوعزيز  الس د 

حي   9 لقم  ألف  بلوك    6 قطاع 

الرااط     2222 الرااط  الرياض 

املغرب.

عنوافه)ا(  عبيشة  بابي  الس دة 
حي   9 لقم  ألف  بلوك    6 قطاع 
الرااط     2222 الرااط  الرياض 

املغرب.
عنوافه)ا(  حسن  بوعزيز  الس د 
حي  ر   لقم  ألف  بلوك    2 قطاع 
الرااط     2222 الرااط  الرياض 

املغرب.
عنوافه)ا(  امح د  بوعزيز  الس د 
الرش دية  اوفوس  تا  امت  قصر 

52222 الرش دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  اح د  بوعزيز  الس د 
حي   9 لقم  ألف  بلوك    6 قطاع 
الرااط     2222 الرااط  الرياض 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 22 فوف24 

 222 تحت لقم  2282/222.

2Iر2 

FUTURE CONSEIL

STE PRIVATO NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 22 26، برش د املغرب
STE PRIVATO NEGOCE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الحرية الطابق الثالت الشقة 5 - 

22 22 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
522247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRIVATO NEGOCE

أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتعددة

مقاول فقل البضائع..
2  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 -  5 الشقة  الثالت  الطابق  الحرية 

22 22 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : داللة  بن  ع ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  داللة  بن  ع ر  الس د 

 45822 تنغي2  الن ف  أيت يحي  قصر 

تنغي2 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  داللة  بن  ع ر  الس د 

 45822 تنغي2  الن ف  أيت يحي  قصر 

تنغي2 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79986.

Iرر2 

FNMCOMPTA

LICOMOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL ر EME ETAGE N° 27

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LICOMOR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة )في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 
ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 
5 لقم    - طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر5ر79.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
LICOMOR  مبلغ لأس الها 22.222  
اإلجت اعي  2  مقرها  وعنوان  دلهم 
السعادة  إقامة   , مرحل  ابن  شالع 
 92222  - - طنجة  5 لقم     الطابق 
ضعف   : ل  فت جة  املغرب  طنجة 

الت ويل.
و حدد مقر التصف ة ب  2 شالع 
الطابق  السعادة  إقامة   , مرحل  ابن 
طنجة   9222  - طنجة   - لقم      5

املغرب. 
و عين:

و  مرون  مح د    الس د)ة( 
عنوافه)ا( بي2 الشعي2ي شالع 6  لقم 
املغرب  طنجة   92222 طنجة   -  85

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8ر96.
4Iر2 

FIGENOUV

 SOCIETE MULTI SERVICES
 ET(TRAVAUX(PRATIQUES

AGRICOLE  SMSTPA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIGENOUV
شالع النصر ع الة 6  شقة ر ديول 
السالم ، 52252، مكناس املغرب
 SOCIETE MULTI SERVICES
 ET TRAVAUX PRATIQUES

AGRICOLE  SMSTPA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ايت بوهو 
ايت حرز هللا ايت بوا دمان عين 

توجضات  - 22  5 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر5456

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MULTI SERVICES
 ET TRAVAUX PRATIQUES

.AGRICOLE  SMSTPA
- اشغال   : بإيجاز  غرض الشركة 
املنتوجات  تسويق   2- الفالحة 
الفالح ة -ر ادالة الع ل ات الفالح ة.
عنوان املقر االجت اعي : ايت بوهو 
عين  بوا دمان  ايت  هللا  حرز  ايت 
توجضات  - 22  5 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الدين  فول  الخديوي  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  فول  الخديوي  الس د 
عنوافه)ا( ايت بوهو ايت حرز هللا ايت 

بوا دمان 222 5 الحاجب املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين  فول  الخديوي  الس د 
عنوافه)ا( ايت بوهو ايت حرز هللا ايت 

بوا دمان 222 5 الحاجب املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

27 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب كناس  

 222 تحت لقم 2ر46.

5Iر2 

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

PRIMOBAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم  7724-2 

صندوق ال24يد لقم 46 ، 222ر7، 

الدا لة املغرب

PRIMOBAY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الوالء بقعة لقم 26 و 27 - 222ر7 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر85 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ماي  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRIMOBAY

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

222ر7   -  27 و   26 لقم  بقعة  الوالء 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : �سي  بن  الحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  �سي  بن  الحسن  الس د 

حي موالي لش د شالع ع الة بن �سي  

222ر7 الدا لة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  �سي  بن  الحسن  الس د 

حي موالي لش د شالع ع الة بن �سي  

222ر7 الدا لة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

يوف و  222 تحت لقم ر 2 .

6Iر2 

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

O(K FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم  7724-2 

صندوق ال24يد لقم 46 ، 222ر7، 

الدا لة املغرب

O2K FISH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

العركوب لقم  2-7724 - 222ر7 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 9669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 O2K  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FISH
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ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس ك بالج لة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
222ر7   -  2 -7724 لقم  العركوب 

الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : الكنتاوي  عث ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 522   : الس د الكنتاوي الكنتاوي 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عث ان الكنتاوي عنوافه)ا( 
الحي   22 لقم  الثاني  الحسن  شالع 

الحسني  72222 الع ون املغرب.
الكنتاوي  الكنتاوي  الس د 
عنوافه)ا( الكنتاوي الكنتاوي 72222 

الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عث ان الكنتاوي عنوافه)ا( 
الحي   22 لقم  الثاني  الحسن  شالع 

الحسني  72222 الع ون املغرب
الكنتاوي  الكنتاوي  الس د 
عنوافه)ا( الكنتاوي الكنتاوي 72222 

الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 742 .
7Iر2 

Société somicoc

ش8كة)باتي)ناس)ب8ومو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة باتي فاس برومو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 7 

شقة 2 شالع عباس املسعدي م.ج - 
2222ر فاس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر49ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :

بن  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 

جي2ة 52ر حصة اجت اع ة من أصل 

222.  حصة لفائدة  الس د )ة( علي 

الخاوي  بتاليخ 28 أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4988/222.

8Iر2 

Société somicoc

ش8كة)باتي)ناس)ب8ومو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة باتي فاس برومو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 7 

شقة 2 شالع عباس املسعدي م.ج - 

2222ر فاس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر49ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   أكتوار  222   28 في  املؤلخ 

الحالي  االجت اعي  املقر  تحويل  

شالع   2 7 شقة  »ع الة  من  للشركة 

2222ر   - م.ج  املسعدي  عباس 

بالطابق  »مكتب  إلى  املغرب«  فاس 

عزيزة    8 لقم  قطعة  لقم    االل�سي 

شطر املهدي بنسودة - 2222ر فاس  

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4988/222.

9Iر2 

Société somicoc

ش8كة)باتي)ناس)ب8ومو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة باتي فاس برومو  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة لقم 

7 شقة 2 شالع عباس املسعدي م.ج 

- 2222ر فاس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر49ر5.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

28 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

علي  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الخاوي  وعبد االاله املرابطي ك سي2 

آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4988/222.

 242I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté(«AUX(MONDES

D›EMERVEIL» SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة لقم  2 املسي2ة  , »س« لقم 

2ر ، 42222، مراكش املغرب

 Sté «AUX MONDES

D’EMERVEIL» SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 65 

حي الرويضات - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر972  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Sté  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 «AUX MONDES D’EMERVEIL»

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - مؤسسة 

وحضافة  األولي،  للتعل م  تعل   ة 

 اصة..

 65 :  لقم  عنوان املقر االجت اعي 

مراكش   42222  - الرويضات  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بن   نة  الس دة سوف ة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة سوف ة بن   نة عنوافه)ا( 

حي االفالة بلوك س لقم 69  42222 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة سوف ة بن   نة عنوافه)ا( 

حي االفالة بلوك س لقم 69  42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

26 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28778 .

 24 I
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CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté» JAWHAR
IMMOBILIER» SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة لقم  2 املسي2ة  , »س« لقم 
2ر ، 42222، مراكش املغرب

 Sté» JAWHAR IMMOBILIER»
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  ر5 
الحي الصناعي س دي غافم مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر982  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Sté»  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 JAWHAR IMMOBILIER» SARL

.AU
- منعش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : لقم  ر5 
الحي الصناعي س دي غافم مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حسن بن الرايس :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حسن بن الرايس عنوافه)ا( 
الرازي  الحي املح دي امرشيش زفقة 

لقم 28  42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د حسن بن الرايس عنوافه)ا( 
الرازي  الحي املح دي امرشيش زفقة 

لقم 28  42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 28892 .

 242I

ج ال الصدقي محاسب معت د

ش8كة)نفزى)للنقل
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ج ال الصدقي محاسب معت د
شالع ابن سيناء لقم 86 الخ يسات 

، 5222 ، الخ يسات املغرب
شركة ففزى للنقل شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املغرب العربي  منطقة  G لقم 278 
الطابق  التاني  القن طرة - 4242  

القن طرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
6559ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  يول وز  222   29 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
للنقل   ففزى  الوح د شركة  الشريك 
دلهم   2.222.222 لأس الها  مبلغ 
تجزئة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 278 لقم   G منطقة   العربي   املغرب 
  4242  - القن طرة  التاني   الطابق  
الحل   : ل  فت جة  املغرب  القن طرة 

املبكر للشركة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 278 لقم   G منطقة   العربي   املغرب 
  4242  - القن طرة  التاني   الطابق  

القن طرة املغرب. 

و عين:
و  البدولي  مح د   الس د)ة( 
القن طرة    4242 املغرب  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم ر542.

Iر24 

ADVOLIS

 SIDI YAHYA COUSCOUS
PATES

إعالن متعدد القرالات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 SIDI YAHYA COUSCOUS PATES
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 
الجزائر تجزئة البخالي لقم  ر - 

62222 وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر927 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  24 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
من  النهائي  باالفتهاء  االعت2اف  مايلي: 
ي لكها  التي  األسهم  في  املساه ة 
 H.A شركة  لصالح  املؤسسون 

JELLOUL وتغ ي2 الشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6 ،7 و 2.  : الذي ينص 

على مايلي: بالتعديل
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم  82ر.

 244I

مستأمنة املتنبي لل حاسبة

IFLAHY(TRAVAUX
إعالن متعدد القرالات

مستأمنة املتنبي لل حاسبة

2ر  شالع املتنبي الطابق 2 ، 

222ر2، بني مالل املغرب

IFLAHY TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: س دي 

معروف تجزئة دفدون لقم 26 الدال 

الب ضاء  - 22522 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

745ر47.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  8  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 

تغي2  مع  الحصص  تفويت  مايلي: 

الشكل القافوني لشركة

على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 

مايلي: استقالة وتع ين مسي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي  6و7:  لقم  بند 

الحصص  تفويت  تم  لقد  مايلي: 

بويوتالن  لحسن  الس د  ي لكها  التي 

بويوتالن  مح د  لس د  )522حصة( 

لشركة  القافوني  الشكل  تغي2  تم  و 

املحدودة  املسؤول ة  دات  شركة  من 

املحدودة  املسؤول ة  دات  شركة  الى 

الشريك الوح د

على  ينص  الذي   : 2 لقم  بند 

لحسن  املسي2  استقالة  بعد  مايلي: 

الس د  تع ين   إعادة  تم  بويوتالن 

له  و  لشركة  مسي2  بويوتالن  مح د 

ج  ع الصالح ات

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 24ر799.
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VISION VASTE CONSULTING

MARESCO SEAFOOD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

MARESCO SEAFOOD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي لش د تجزئة األمان 6 ، محل 
لقم   - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.98689

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 MARESCO الوح د  الشريك  ذات 

SEAFOOD  مبلغ لأس الها 22.222  

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

6 ، محل  موالي لش د تجزئة األمان 
لقم   - 92222 طنجة املغرب فت جة 

ل : التوق ف النهائي للنشاط.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

6 ، محل  موالي لش د تجزئة األمان 
لقم   املغرب 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

العربي  ألوات و  الس د)ة( مح د 

ع الة   48 زفقة  أففا  شالع  عنوافه)ا( 

املغرب  طنجة   92222  24 شقة   7

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 246827.
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EL OUARRAD AZIZ

STE D›APPLICATION,
INSTALLATION,REPA
 RATION ELECTRIQUE

 TELECOMMUNICATION
S.A.I.R.E.T 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt ر Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
STE D’APPLICATION,INSTALLAT
 ION,REPARATION ELECTRIQUE

 TELECOMMUNICATION
S.A.I.R.E.T)( شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د بن عبد هللا حي الدمنة تاوفات 
- 4252ر تاوفات املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5 4ر5.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في ر2 مالس  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»شالع مح د بن عبد هللا حي الدمنة 
إلى  املغرب«  تاوفات  4252ر   - تاوفات 
 9 الشقة  ب  ع الة  الن2جس  »اقامة 

ويسالن - 52222 مكناس  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   22 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 2694.
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NIRDA SARL

NIRDA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NIRDA SARL
مشروع مدينة الوفاق لقم 2A بلوك 

A ، 70000، الع ون املغرب
NIRDA SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مشروع 

 A   2 بلوكA مدينة الوفاق لقم

72222 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8779ر

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NIRDA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SARL

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  بأفواعها  ،النجالة  الحدادة  اشغال 

أشغال متعددة.

للبضائع  الدولي  و  الوطني  النقل 

لحساب الغي2،االستي2اد و التصدير..

مشروع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 A بلوك     2A لقم  الوفاق  مدينة 

72222 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة ق ر السهال :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   522   : املي2  سع د  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  السهال  ق ر  الس دة 
الع ون  املساعدة  القوات  تجزئة 

72222 الع ون املغرب.

الس د سع د املي2 عنوافه)ا( تجزئة 

 72222 الع ون  املساعدة  القوات 

الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  السهال  ق ر  الس دة 
الع ون  املساعدة  القوات  تجزئة 

72222 الع ون املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  2/  4ر.
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SIGMA-CONSTRUMA

 B.M.H PRESTIGE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

B.M.H PRESTIGE IMMOBILIER

 CASABLANCA ، 40130،

CASABLANCA MAROC

 B.M.H PRESTIGE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 

القصر طبق 5 شقة 2  معاليف - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52457 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 B.M.H : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PRESTIGE IMMOBILIER

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
ر  زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 - معاليف    2 شقة   5 طبق  القصر 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د هشام بنبويا :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   522   : بويا  معاد  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنبويا  هشام  الس د 
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
الدال  عنوافه)ا(  بويا  معاد  الس د 
الب ضاء  الدال   22222 الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بنبويا  هشام  الس د 
الدال الب ضاء 22222 الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.
 249I

FISCOFISC

كلواال)ج ني2بل)ط8بدينغ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
كلواال ج ني2ال طرادينغ شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 62 
تجزئة أول في2اي عرصة الزيتون 

طريق عين الشقف  - 2222ر فاس 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

79ر 6.
الشريك  قرال  ب قت�سى 
أكتوار  222   26 في  الوح داملؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  حل  تقرل 
محدودة ذات الشريك الوح د كلواال 
لأس الها  مبلغ  طرادينغ   ج ني2ال 
مقرها  وعنوان  دلهم   92.222
أول في2اي  تجزئة   62 لقم  اإلجت اعي 
عرصة الزيتون طريق عين الشقف  - 

2222ر فاس املغرب فت جة ل : غ اب 
أي نشاط اجت اعي.

 62 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
الزيتون  عرصة  أول في2اي  تجزئة 
فاس  2222ر   - الشقف  عين  طريق 

املغرب. 
و عين:

و  الزعراوي  مصطفى   الس د)ة( 
عنوافه)ا( فاس 2222ر فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 8 49.
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FINCOSA MARRAKECH

 GROUPE EL BAHJA
PALMERAIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب
 GROUPE EL BAHJA PALMERAIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دائرة 
النخ ل - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 92 9
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   
أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 
بتاليخ  2  ابراه م  ايت  لش دة  )ة( 

أكتوار  222.

بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   

أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 

أكتوار  بتاليخ  2  بولغبال  الهام  )ة( 

.222 

بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   

أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 

أكتوار  بتاليخ  2  لحك م  مل اء  )ة( 

.222 

بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   

أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 

)ة( معتصم باهلل بن الدلقاوي بتاليخ 

 2 أكتوار  222.

بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   

أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 

)ة( منتصر باللله بن الدلقاوي بتاليخ 

 2 أكتوار  222.

بن  لحسن  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة  الدلقاوي   

أصل 522.222 حصة لفائدة  الس د 

بتاليخ  2  الدلقاوي  بن  االء  )ة( 

أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 26ر29 .
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GLOBAL CONTACTS

بلوك)بطالفت ك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 2ر-2ر

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

الوك اطالفت ك  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 

4 2 شالع ابن سينا حي الهناء الحي 

الحسني - 2ر222 الدالالب ضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

 9627ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 28 شتن24 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»الرقم 4 2 شالع ابن سينا حي الهناء 

الحي الحسني - 2ر222 الدالالب ضاء 

الرقم  سك ك  ا  »شالع  إلى  املغرب« 
286 حي الوحدة   - 72222 الع ون  

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر   بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

يول وز  222 تحت لقم 786686.
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BENERMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

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

BENERMO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 4 زفقة 

حنين شقة 2 الل دو، فاس - 2222ر 

فاس امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر7225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 6) ر)  

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENERMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالي - األشغال املختلفة و أشغال 

املختلفة البناء.
 4 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - فاس  الل دو،   2 شقة  حنين  زفقة 

2222ر فاس امل لكة املغرا ة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 672   : بنزايدة  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د ح  د بنزايدة :  2رر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مصطفى بنزايدة عنوافه)ا( 
الل دو  األل�سي  الطابق  حنين  زفقة   4
فاس 2222ر فاس امل لكة املغرا ة.

عنوافه)ا(  بنزايدة  ح  د  الس د 
2  زفقة شك ب السالن الشفة 8 م ج 
فاس 2222ر فاس امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د مصطفى بنزايدة عنوافه)ا( 
الل دو  األل�سي  الطابق  حنين  زفقة   4

فاس 2222ر فاس امل لكة املغرا ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4822.
Iر25 

FINCOSA MARRAKECH

 GROUPE EL BAHJA
PALMERAIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل الشكل القافوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 82  بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

 GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي دائرة 

النخ ل - 42222 مراكش .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 92 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  2 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 26ر29 .
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FIDUCIAIRE CHEMS

YOURNEXTCAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM    LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

YourNextCar شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 9 2ر 

تجزئة وفاق الاك ت الة  - 2222  

ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

4659ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YourNextCar

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ت الة   الاك  وفاق  تجزئة  9 2ر 

2222  ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : ال24همي   عادل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ال24همي   عادل  الس د 
لياض االفدلس قاديس   ع الة 28  

شقة 8  حي الرياض الرااط 22 2  

الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ال24همي   عادل  الس د 
لياض االفدلس قاديس   ع الة 28  

شقة 8  حي الرياض الرااط 22 2  

الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 6825.
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MAITRE ZOHRA KOSTIT

STE LERSIBAR SARL
إعالن متعدد القرالات

MAITRE ZOHRA KOSTIT

4 ، شالع باستول، الطابق الثاني 
لقم 27 ، 92222، طنجة املغربي

STE LERSIBAR SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 26 زفقة 

برشلوفة - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 467
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2222 شتن24    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   : لقم    قرال 
مايلي: التصريح بوفاة الس دة سالمة 
ح دان و توزيع حصصه على الولثة 
 لرسم اإللاثة املؤلخ في 22 غشت 

ً
تبعا

الس د)ة( علي   : األتي  بالشكل   2222
فريد  الس د)ة(   . حصة  ر6   ، عودا 
لش د  الس د)ة(   . حصة  ر5   ، عودا 
الس د)ة( لط فة   . ر5 حصة   ، عودا 
سناء  الس د)ة(   . حصة   27  ، عودا 
عودا ، 27 حصة . الس د)ة( السعدة 

الخام ، 27 حصة .
على  ينص  الذي   :  .2 لقم  قرال 
27 حصص اجت اع ة  مايلي: تفويت 
التي ت لكها الس دة السعدية الخاتم 

لفائدة الس د علي عودا
على  ينص  الذي   : ر.  لقم  قرال 
مايلي: هبة 62  حصة اجت اع ة من 
طرف س د)ة( فريد عودا ، ر5 حصة 
ر5 حصة .  . الس د)ة( لش د عودا ، 
حصة   27  ، عودا  لط فة  الس د)ة( 
حصة   27  ، عودا  سناء  الس د)ة(   .

لفائدة الس د علي عودا  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الس د  للشركاء:  النقدية  املساه ة 

علي عودا ) 522.222.  دلهم( 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
دجن24  ر2  بتاليخ  بطنجة   التجالية 

2222 تحت لقم 6ر78.
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE(H-B-H-A(COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شالع االمي2 موالي عبد هللا ، 
54222،  ن فرة املغرب



7) ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

STE H-B-H-A COM شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 226 حي 
السالم  - 54222  ن فرة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر298.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222  في  2  املؤلخ 
ذات  شركة   STE H-B-H-A COM
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اإلجت اعي 226 حي السالم  - 54222 
لتوق ف  فت جة  املغرب   ن فرة 

النشاط.
و عين:

و  اجعوظ  هشام   الس د)ة( 
التضامن    4 شقة  لقم  7  عنوافه)ا( 
)ة(  املغرب ك صفي  52222 مكناس 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
حي   226 وفي  فوف24  222  بتاليخ  2 

السالم  - 54222  ن فرة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  9ر.
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gefoco

STE(DIY(EXPERT(SARL(AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

gefoco
 N 2ر BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 2ر BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
  STE DIY EXPERT SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر2 
ع الة 2 شقة 6 بالد الجد اسفي  - 

46222 اسفي  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DIY EXPERT SARL AU

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات و اع ال البناء

ر2  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - اسفي   الجد  بالد   6 2 شقة  ع الة 

46222 اسفي  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د طه  :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 الس د مح د طه  : 222  بق  ة 

22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

  4 عنوافه)ا(  طه   مح د  الس د 

الحسني  موالي  حي  دالسة  اال  زفقة 

اسفي  46222 اسفي  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

  4 عنوافه)ا(  طه   مح د  الس د 

الحسني  موالي  حي  دالسة  اال  زفقة 

اسفي  46222 اسفي  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   25 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم -.
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PREMIUM FINANCE

PREMIUM FINANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PREMIUM FINANCE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ال لقم 
6/426 الطابق الثاني املسي2ة ر س - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.84859
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 25 دجن24 7 22 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الثاني  الطابق   426/6 لقم  »ف ال 
مراكش   42222  - س  ر  املسي2ة 
 2 ع الة   7 لقم  »شقة  إلى  املغرب« 
 - فركل  و  لوفي  الرق ب  شالع  زاوية 

42222 مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
دجن24    8 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

7 22 تحت لقم 72 92.
 259I

AL ISTICHARYA CONSULTING

STE LA TABLE DES AMIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS ر MARS BENI 2 
 MELLAL ، 23500، BENI MELLAL

MAROC
STE LA TABLE DES AMIS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : بتجزئة 

التوتة 4-  حي الا ع  بني مالل  بني 

مالل 522ر2 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر24 .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

شركة   STE LA TABLE DES AMIS

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

بتجزئة التوتة  -4 حي الا ع  بني مالل  

املغرب  مالل  بني  522ر2  مالل  بني 

فت جة الزمة مال ة.

و عين:

و  برلوك  يوسف   الس د)ة( 
بني   7 لقم  الل  ون   حي  عنوافه)ا( 

املغرب  مالل  بني  522ر2  مالل 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتجزئة  وفي  شتن24  222  بتاليخ  2 

بني  بني مالل    الا ع   التوتة  -4 حي 

مالل 522ر2 بني مالل املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  مالل   ببني  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  24 .
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SAGASUD

NOVA ZAKI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SAGASUD

شالع االمي2 موالي عبد هللا لقم ر2 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

NOVA ZAKI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 487 

بلوك D تجزئة الوحدة الع ون - 

72222 الع ون املغرب.

حل شركة



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 8) ر)  

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 5 2 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222   25 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د NOVA ZAKI  مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

بلوك   487 لقم  اإلجت اعي  مقرها 

 72222  - الع ون  الوحدة  تجزئة   D

توقف   : ل  فت جة  املغرب  الع ون 

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب لقم 487 

 - الع ون  الوحدة  تجزئة   D بلوك 

72222 الع ون املغرب. 

و عين:

و  الحسني  زكرياء   الس د)ة( 
الع ون   72222 الع ون  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  426/222ر.

 26 I

Abc

 SOCIETE D’ETUDE

 EN GEOMATIC ET

INFOTECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Abc

 Fida derb sultan Casa، 20550،

Casa Maroc

 SOCIETE D’ETUDE

 EN GEOMATIC ET

INFOTECHNOLOGIES  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46, 

 Boulevard Zerktouni, 5ème

 -  étage, N° 7, Casablanca

CASABLANCA MAROC 22222
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 559
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
متبوعة  الشركة  تس  ة 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE D’ETUDE  : تس  تها 
 EN GEOMATIC ET

. INFOTECHNOLOGIES
 Conseil,  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Ingénierie et Etudes
 ,46  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 Boulevard Zerktouni, 5ème
 étage, N° 7, Casablanca  -
.22222 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 BOUCHRA AZIZI :  52 الس دة
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 IMANE HAIDARA :  52 الس دة
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 BOUCHRA AZIZI الس دة 
 Salmia 22, Lotissement )عنوافه)ا
 Jnane El Joulane, Immeuble 8 H,
 Appartement N° 7, Casablanca
.22722 CASABLANCA MAROC

 IMANE HAIDARA الس دة 
 Jamila 6, Avenue El عنوافه)ا( 
 Joulane, N°58 C D, Casablanca
.22442 CASABLANCA MAROC

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

 BOUCHRA AZIZI الس دة 
 Salmia 22, Lotissement )عنوافه)ا
 Jnane El Joulane, Immeuble 8 H,

 Appartement N° 7, Casablanca
22722 CASABLANCA MAROC

 IMANE HAIDARA الس دة 
 Jamila 6, Avenue El عنوافه)ا( 
 Joulane, N°58 C D, Casablanca
22442 CASABLANCA MAROC

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8272ر.
 262I

marrakech finance

DECO DOREE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
DECO DOREE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26  شالع 
النحاس فحوي محل لقم مر  - 
22222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر7 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 DECO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DOREE
ديكول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق واملحالت التجالية .
  26  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع النحاس فحوي محل لقم مر  - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة مرابط ل لى :  522 حصة 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ل لى  مرابط  الس دة 
الطابق  الوجاج  اسحاق  ابو  شالع   7
 22222 معاليف   7 لقم  شقة   4

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ل لى  مرابط  الس دة 
الطابق  الوجاج  اسحاق  ابو  شالع   7
 22222 معاليف   7 لقم  شقة   4

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم رر7995.
Iر26 

EFFICACITE

MOS HALA SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

EFFICACITE
 22 ع الة امع ر شالع الزلقطوني 
 TAOURIRT ،62822 ، الحي القديم

MAROC
MOS HALA SERVICES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ر4 
املنطقة الصناع ة تاوليرت - 

65822 تاوليرت املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.7 9

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222   29 في  املؤلخ 
MOS HALA SERVICES شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 
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ر4  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

املنطقة الصناع ة تاوليرت - 65822 

تاوليرت املغرب فت جة لقفل الشركة.

و عين:

و  مصطادي  الحسان   الس د)ة( 

تاوليرت   65822 تاوليرت  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

ر4  وفي  فوف24  222   29 بتاليخ 

املنطقة الصناع ة تاوليرت - 65822 

تاوليرت املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بتاوليرت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  76/222ر.

 264I

EFFICACITE

TAMORTH OLIVES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

EFFICACITE

 22 ع الة امع ر شالع الزلقطوني 

 TAOURIRT ،62822 ، الحي القديم

MAROC

TAMORTH OLIVES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 22   حي 

النهضة تاوليرت - 65822 تاوليرت 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.827

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل  فوف24  222   29 في  املؤلخ 

ذات  شركة   TAMORTH OLIVES

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 65822  - تاوليرت  النهضة  22   حي 

تاوليرت املغرب فت جة لقفل الشركة.

و عين:

و  بالدة  الرزاق   عبد  الس د)ة( 

تاوليرت   65822 تاوليرت  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 29 فوف24  222 وفي 22   حي 

تاوليرت   65822  - تاوليرت  النهضة 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بتاوليرت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  75/222ر.

 265I

BELGAZI ALI

TWINPLAN MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BELGAZI ALI

شالع امي2 موالي عبد هللا لقم رر 

- طبق   - لقم املكتب 6  طنجة، 

92222، طنجة املغرب

TWINPLAN MAROC شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 22 شالع 

ولي العهد - قيسالية مفتاح الخي2 

لقم 47  - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر4949.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ    TWINPLAN MAROC

وعنوان  دلهم  22.222ر  لأس الها 

مقرها اإلجت اعي 22 شالع ولي العهد 

 -   47 لقم  الخي2  مفتاح  قيسالية   -

 : ل  فت جة  املغرب  طنجة   92222

 سائر مت2اك ة امل تصة لرأس املال.

و حدد مقر التصف ة ب  22 شالع 

ولي العهد - قيسالية مفتاح الخي2 لقم 

TANGER 92222 -  47 املغرب. 

و عين:
الزالي  ج وفاني   بروفو  الس د)ة( 
 - العهد  ولي  شالع   22 عنوافه)ا(  و 
قيسالية مفتاح الخي2 لقم 47  92222 

طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة :  
22 شالع ولي العهد - قيسالية مفتاح 

الخي2 لقم 47 
طنجة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر 2478.

 266I

EFFICACITE

NADAH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

EFFICACITE
 22 ع الة امع ر شالع الزلقطوني 
 TAOURIRT ،62822 ، الحي القديم

MAROC
NADAH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 59 شالع 

املقاومة الحي الجديد تاوليرت - 
65822 تاوليرت املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.527
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222   29 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   NADAH
  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
 59 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
شالع املقاومة الحي الجديد تاوليرت - 
65822 تاوليرت املغرب فت جة لقفل 

الشركة.
و عين:

و  فاده  فولالدين   الس د)ة( 
تاوليرت   65822 تاوليرت  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و  بوزلدة  الوهاب   الس د)ة( عبد 

تاوليرت   65822 تاوليرت  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

59 شالع  وفي  فوف24  222   29 بتاليخ 

 - تاوليرت  الجديد  الحي  املقاومة 

65822 تاوليرت املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتاوليرت  بتاليخ 22 مالس 

 222 تحت لقم  222/ 5.

 267I

EFFICACITE

ORIENT DEV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

EFFICACITE

 22 ع الة امع ر شالع الزلقطوني 

 TAOURIRT ،62822 ، الحي القديم

MAROC

ORIENT DEV شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تقاطع 

شالع مح د الخامس و زفقة ام نة 

برح ل ة الطابق الخامس لقم 8  - 

62222 وجدة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2772.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل  فوف24  222  في     املؤلخ 

ORIENT DEV شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   95.222 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي تقاطع شالع مح د 

برح ل ة  ام نة  زفقة  و  الخامس 

 62222  -   8 لقم  الخامس  الطابق 

وجدة املغرب فت جة لقفل الشركة.

و عين:

و  ازماني  اشرف   الس د)ة( 

وجدة   62222 وجدة  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 - وجدة  وفي  فوف24  222  بتاليخ    

62222 وجدة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

دجن24   22 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

2222 تحت لقم 7 28.

 268I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

AMATEK COS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

AMATEK COS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

2ر الطابق 6 بريس ج ا فضاء ليان 2 

ملعب الخ ل - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 57

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMATEK COS

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات زلاع ة

- تاجر ارالت الزلاع ة.

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
فضاء  بريس ج ا   6 الطابق  2ر  لقم 
فاس  2222ر   - الخ ل  ملعب   2 ليان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مني2 التلت :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مني2 التلت عنوافه)ا( زفقة 
م  ون الخطابي لقم 2 ايت اسقاطو  

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مني2 التلت عنوافه)ا( زفقة 
م  ون الخطابي لقم 2 ايت اسقاطو  

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4954/222.

 269I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE LABORKI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

STE LABORKI شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي أجدير 
العل ا أجدير الحس م حي أجدير 
العل ا أجدير الحس  ة 2222ر 

الحس  ة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر 27.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  222  ر   في  املؤلخ 

املصادقة على :

ابراه م   )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   522 الكوطة 
أصل 222.  حصة لفائدة  الس د )ة( 
فجوى اشن بتاليخ 7  غشت  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
  7 بتاليخ  بالحس  ة   االبتدائ ة 

غشت  222 تحت لقم 642.

 272I

شركة الحس  ة لالستشالات ش.م.م

 STE CH.D DE
PRODUCTION ARTISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة الحس  ة لالستشالات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE CH.D DE PRODUCTION

ARTISTIQUE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
القدس حي س دي منصول  

الحس  ة 2222ر الحس  ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7 5ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 STE CH.D DE PRODUCTION

. ARTISTIQUE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لع ل ات النشاط الفني.

تشغ ل استوديو للتحرير الصوتي 

واملوس قي.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

القدس حي س دي منصول  الحس  ة 

2222ر الحس  ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 STE CH.D DE الشركة 

 PRODUCTION ARTISTIQUE

دلهم    22 بق  ة  حصة   :   .222

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شوقي  الح اني  الس د 

منصول  س دي  حي  القدس  شالع 

الحس  ة 2222ر الحس  ة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  شوقي  الح اني  الس د 

منصول  س دي  حي  القدس  شالع 

الحس  ة 2222ر الحس  ة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  بالحس  ة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 2 9.

 27 I

BOUCHERIE DAR VIANDE

BOUCHERIE DAR VIANDE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BOUCHERIE DAR VIANDE

محل 2 و ر تجزئة االزدهال لقم 

57 سابقا جليز ، 42222، مراكش 

املغرب

 BOUCHERIE DAR VIANDE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 2 و ر 

تجزئة االزدهال امتداد لقم 57 جليز  

- 42222 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر49  

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أبريل  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHERIE DAR VIANDE

جزال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقس ط.

عنوان املقر االجت اعي : محل 2 و 

ر تجزئة االزدهال امتداد لقم 57 جليز  

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الحو هشام :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هشام  الحو  الس د 

  285 لقم  الصومعة  دلب  العرب  حي 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  هشام  الحو  الس د 

  285 لقم  الصومعة  دلب  العرب  حي 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي    8 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 25 24 .

 272I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BTP ELKHAMMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

BTP ELKHAMMAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

األمل لقم القطعة 8  تالجيست - 
2222ر الحس  ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 87
 26 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BTP  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELKHAMMAR
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألع ال الحرة و أشغال البناء.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - تالجيست    8 القطعة  لقم  األمل 

2222ر الحس  ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الخ ال لضا :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لضا  الخ ال  الس د 
دوال مراحة س دي بوت  م ترجيست 

2222ر الحس  ة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  لضا  الخ ال  الس د 

دوال مراحة س دي بوت  م ترجيست 

2222ر الحس  ة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  بتالجيست   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم -.

Iر27 

SOCIETE FIDAV SARL

STE TOULAL BOIS SARL AU
إعالن متعدد القرالات

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة السعديين ع الة ر  شقة ر 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 

املغرب

  STE TOULAL BOIS SARL AU

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: أملو مركز 

ايت والل طريق الرااط  - 52222 

مكناس  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

2685ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    2 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

حصص:  - تفويت  لقم  قرال 

222  حصة  مايلي:  على  ينص  الذي 

في  حدد  بث ن  حف ض  ملحي  للس د 

الس د  لصالح  دلهم    22222.22

لبطاقة  الحامل  لغوطي  مح د 

 .D642277 لقم   الوطن ة  التعريف 

للشركة   االجت اعي  الرأس ال  بالتالي 

موزع  دلهم    22222.22 في  حدد 

مح د  الس د   - التالي:  الشكل  على 

الواحدة   ق  ة  حصة    222 لغوطي 

22   دلهم. 

الشركة:  مسي2  -2تغ ي2  لقم  قرال 

الذي ينص على مايلي: استقالة املسي2 

ملحي حف ض و تع ين مح د لغوطي 

ك سي2 جديد وح د للشركة.

قرال لقم -ر
على  ينص  الذي  اإلمضاء:  تغ ي2 

مايلي: اإلمضاء ملح د لغوطي فقط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقس م لأس ال الشركة
على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: التس ي2 واالمضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4842.
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WAY CONSEIL

BARTOLO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BARTOLO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق الثالث 
شقة لقم 4  باب دكالة مراكش - 

42272 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22 55

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARTOLO
دال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الض افة



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية )ر ر)  

املدة  ذات  الس اح ة  االقامة 
القصي2ة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكال  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دكالة  باب    4 لقم  شقة 

42272 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 ERIC JEAN ALEXANDRE الس د
بق  ة  حصة   MANTEL :   .222

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ERIC JEAN ALEXANDRE الس د
قرية  اقامة  عنوافه)ا(   MANTEL
النخ ل   شقة )ار( )س  ( النخ ل 
مراكش   422 2 مراكش  ش ال 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 ERIC JEAN ALEXANDRE الس د
قرية  اقامة  عنوافه)ا(   MANTEL
النخ ل   شقة )ار( )س  ( النخ ل 
مراكش   422 2 مراكش  ش ال 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29295 .
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املساوي

STE AKADOUSSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املساوي
2  ع الة غنينو شقة 7  زفقة أبو 
الط ب املتنبي ، 2222ر، فاس 

املغرب
STE AKADOUSSE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 22 تجزئة 
الفرح القطب الحضري محل لقم   

بنسودة - 2222ر  فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72299

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AKADOUSSE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقالي

  األشغال املختلفة أو البناء.

عنوان املقر االجت اعي : 22 تجزئة 

الفرح القطب الحضري محل لقم   

بنسودة - 2222ر  فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د أبو الحسن امح د :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د أبو الحسن عبد الرح ان :  

522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امح د  الحسن  أبو  الس د 

بنسودة  مح د  تجزئة    4 عنوافه)ا( 

2222ر فاس  املغرب.

الرح ان  الحسن عبد  أبو  الس د 

بنسودة  مح د  تجزئة    5 عنوافه)ا( 

2222ر  فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

امح د  الحسن  أبو  الس د 

بنسودة  مح د  تجزئة    4 عنوافه)ا( 

2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  487.
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CONSEILS EVERNAGE

RIAD WARDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

RIAD WARDI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر9دلب 

ساكا لياض زيتون لقديم مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 222 7

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222     

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 RIAD  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.WARDI

بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ض افة.

ر9دلب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  لقديم  زيتون  لياض  ساكا 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 MC GAUGHY RENEE الس دة 

EDITH    :   .222 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

 MC GAUGHY RENEE  الس دة 

EDITH    :  222 بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MC GAUGHY RENEE الس دة 

 2 222 امريكا  عنوافه)ا(      EDITH

كال فولف ا امريكا .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 MC GAUGHY RENEE الس دة 

 2 222 امريكا  عنوافه)ا(      EDITH

كال فولف ا امريكا 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية ب راكش  بتاليخ - تحت لقم 

1077I

ائت اف ة الشريفي مبالك

Ste AIN AQUA(عين)بكوب
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة الشريفي مبالك

حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 25 
لقم ر2 كل  م ، 222 8، كل  م 

املعرب

عين اكوا Ste AIN AQUA شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بحي تي2ت 
زفقة 29 لقم 2ر  - 222 8 كل  م 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

49 ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 شتن24    7

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

عين   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Ste AIN AQUA اكوا



رر ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 
معالجة امل اه الصالحة للشرب.

عنوان املقر االجت اعي : بحي تي2ت 
كل  م   8 222  - 2ر   لقم   29 زفقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ابيش   عالل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عالل ابيش عنوافه)ا( اسا 

املركز 2 2 8 اسا املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د عالل ابيش عنوافه)ا( اسا 

املركز 2 2 8 اسا املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
22 أكتوار  بتاليخ  بكل  م   االبتدائ ة 

2222 تحت لقم ر27.
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CONSEILS EVERNAGE

I HOME VESTORES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
I HOME VESTORES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 45ر 

املسال طريق اسفي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
89ر5  

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أبريل  222   2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 I  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOME VESTORES

مطول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالات.

45ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املسال طريق اسفي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 26.222   : بوكوير   منوال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 24.222   : شكال  امين  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 26.222  : بوكوير   منوال  الس د   

بق  ة 22  دلهم.

 24.222  : شكال  امين  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوكوير   منوال  الس د 

العزوزية البقال طريق الدال الب ضاء 

مراكش 42222  مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  شكال  امين  الس د 

يعقوب املنصول جليز مراكش 42222  

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوكوير   منوال  الس د 

العزوزية البقال طريق الدال الب ضاء 

مراكش 42222 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  شكال  امين  الس د 

يعقوب املنصول جليز مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية ب راكش  بتاليخ - تحت لقم 

1079I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

افت2نس وفا ترافل 

(INTERNATIONAL TRAVEL(
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية  قطعة لقم  2  

، 92222، طنجة املغرب

افت2نس وفا ترافل 

 (INTERNATIONAL TRAVEL(

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

موالي يوسف ، إقامة ياسين 2 

الطابق العاشر لقم  7 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر68 2 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

متبوعة  الشركة  تس  ة 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

ترافل  افت2نس وفا   : تس  تها 

.(INTERNATIONAL TRAVEL(

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسفال.

شالع    : االجت اعي  املقر  عنوان 

 2 ياسين  إقامة   ، يوسف  موالي 

 92222  - لقم  7  العاشر  الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : الفتوح  محسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 225   : بنزكرية  إس اع ل  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د عبد الكبي2 الباقرحي :  225 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   الفتوح  محسن  الس د 
حي العوينة زفقة ر   لقم   92222 

طنجة املغرب.
بنزكرية  إس اع ل  الس د 
االفالة  حومة  مسنافة  عنوافه)ا( 

92222 طنجة املغرب.
الباقرحي  الكبي2  عبد  الس د 
عنوافه)ا( شالع   لقم    حي الكرعة 

ح ي م 2222  الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   الفتوح  محسن  الس د 
حي العوينة زفقة ر   لقم   92222 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247828.
 282I

GLOBE FIDUCIAIRE

WORLD OF JEWELLERY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
4   شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم 
8  ، 22 22، الدال الب ضاء املغرب
WORLD OF JEWELLERY شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة طلوع 
الفجر إقامة ف و لوز متجر 6 بولكون 

- 22222 الدال الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
  7 ر4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :
 LEالشركة )ة(  الس د  تفويت 
BEAU CHEMIN SARL AU    ,م ثلة 
بالس د لحسن طواريم 2رر.ر حصة 
حصة  2رر.ر  أصل  من  اجت اع ة 
طواريم  لحسن  )ة(  الس د  لفائدة  

بتاليخ    أكتوار  222.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 4 8222.

 28 I

CFT CONSULTING

Snack EL CLASICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CFT CONSULTING

 UNITE 2 BLOC 29 N 42ر

 DAOUDIATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Snack EL CLASICO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دال البالود 
لقم 44  س دي يوسف ابن علي - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  9925

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Snack : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.EL CLASICO

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأكوالت الخف فة.

دال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ابن  44  س دي يوسف  البالود لقم 

علي - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الس د بومكوك ابراه م 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بومكوك ابراه م عنوافه)ا( 
الجديد   الزتون  لياض  لقم  2 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د بومكوك ابراه م عنوافه)ا( 
الجديد   الزتون  لياض  لقم  2 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 28986 .
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C-AUDITر

FITNESS STORE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

C-AUDITر

 Av Anoual,  er  étage Appt

    Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

FITNESS STORE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 

شالع الزلقطوني الطابق 5 

لقم 7  الدالالب ضاء - 22222  

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

522257

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FITNESS STORE
غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 
األحداث  وتنظ م  الرياض ة  السلع 

الرياض ة.
أع ال وتجالة متنوعة.

 46  : االجت اعي  املقر  عنوان 
  7 لقم   5 الطابق  الزلقطوني  شالع 
الدالالب ضاء - 22222  الدالالب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : زليدك  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زليدك  ح زة  الس د 
بلوك 68 لقم 26 منصول ر ال24فو�سي 
الب ضاء  الدال   22262 الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  زليدك  ح زة  الس د 
بلوك 68 لقم 26 منصول ر ال24فو�سي 
الب ضاء  الدال   22262 الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799885.
Iر28 

G.MAO.CCF

STE RAYAMAZ  BUSINESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24
 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC
STE RAYAMAZ  BUSINESS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 4 

بلوك  أ م م   عين قادوس فاس لقم 
4 بلوك  أ م م   عين قادوس فاس 

2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر  72
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAYAMAZ  BUSINESS
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة و البناء.
 4 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلوك  أ م م   عين قادوس فاس لقم 
فاس  قادوس  عين  م    م  أ  بلوك    4

2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د   الراي�سي عنوافه)ا( 
4 عين  قادوس  مج وعة  ا م م لقم 

2222ر فاس املغرب.
عنوافه)ا(  الراي�سي  زكرياء   الس د 
بلوك أ م م لقم 4 عين  قادوس  فاس 

2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الراي�سي  زكرياء   الس د 
بلوك أ م م لقم 4 عين  قادوس  فاس 

2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4895/2.
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fiduciaire elbakkouri sarl au

SOCIETE MONA 75
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N° 2 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

SOCIETE MONA 75 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة لقم 

9  ، حي كال فولف ا    - 52 22 الدال 

الب ضاء   املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  2 أكتوار 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 - كال فولف ا     ، حي    9 لقم  »تجزئة 

52 22 الدال الب ضاء   املغرب » إلى 
 ، السفلي  الطابق   ، لقم  9  »زفقة 
زفقة العرعال ، حي الحرية  - 22422 

الدال الب ضاء    املغرب ».

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79959.
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fiduciaire elbakkouri sarl au

SOCIETE MONA 75
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N° 2 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

SOCIETE MONA 75  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  9 ، 

الطابق األول  ، زفقة العرعال ، حي 

الحرية - 22422   الدال الب ضاء   

املغرب .

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تع ين  في  2 أكتوار  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( مكوال 

منى  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79959.
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TASNIMED

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شالع عالل ابن عبد 

هللا لقم 2ر الريش ، 52422، الريش 

املغرب

TASNIMED شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 زفقة 

الدال الب ضاء حي املسي2ة الريش - 

52422 الريش املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.22 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«622.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   722.222« إلى  دلهم« 

طريق :  -.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 296.
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fidmbk

MAFTAH AGRICOLES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصي2ي ، 52 6 ، مشرع 

بلقصي2ي املغرب

MAFTAH AGRICOLES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

البلغ ت ين الحوافات  - 52 6  

مشرع بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

649

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  ماي  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAFTAH AGRICOLES

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالح ة و فقل البائع

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

  6 52  - الحوافات   البلغ ت ين 

مشرع بلقصي2ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 42.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 422   : مفتاح  االه  عبد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مفتاح عنوافه)ا(  االه  الس د عبد 

  6 52 الحوافات   البلغ ت ين  دوال 

مشرع بلقصي2ي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مفتاح عنوافه)ا(  االه  الس د عبد 

  6 52 الحوافات   البلغ ت ين  دوال 

مشرع بلقصي2ي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبتدائ ة 

6  يوف و  222 تحت لقم 28 .
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TRANS OUZZAAK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شالع عالل ابن عبد 

هللا لقم 2ر الريش ، 52422، الريش 

املغرب

TRANS OUZZAAK   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

بو لوف الريش - 52422 الريش 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

رر24.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222  ر2  في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«242.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«  »42.222ر  إلى  دلهم« 

طريق :  -.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 295.

 289I
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FIDEXIA 

PERSPECTIVIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDEXIA

,22Rue Mostapha El Maâniر 

 2ème étage Bureau N° 26,

 Centre-Ville, Casablanca ،

20140، Casablanca Maroc

PERSPECTIVIA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر6 شالع 

مح د الخامس الطابق الثالث لقم 

2  الدال الب ضاء - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر ر 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PERSPECTIVIA

غرض الشركة بإيجاز : - التوطين 

القافوني للشركات 

بأي  إتاحتها  أو  املساحات  تأجي2   -

مجهزة  أكافت  سواء   ، كافت   وس لة 

أم ال

وتقديم  املشولة  تقديم    -

الخدمات للشركات واإلدالات.

عنوان املقر االجت اعي : ر6 شالع 

لقم  الثالث  الطابق  الخامس  مح د 

الدال   22222  - الب ضاء  الدال    2

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د عش اوي  :  222.  
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د عش اوي  عنوافه)ا( 
 6 شقة  الخامس  مح د  شالع  ر8ر 
الطابق الثالث الدال الب ضاء 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مح د عش اوي  عنوافه)ا( 
 6 شقة  الخامس  مح د  شالع  ر8ر 
الطابق الثالث الدال الب ضاء 22222 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798864.
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lecomptable

 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE PLACEMENT
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
 COMPAGNIE MAROCAINE

 DE PLACEMENT IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
س دي بوزيد البقعة -225آسفي - 

46222 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر226 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 COMPAGNIE MAROCAINE DE

.PLACEMENT IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي

 أنشطة تجال العقالات

تأجي2 وتشغ ل العقالات امل لوكة 

أو املؤجرة.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - -225آسفي  البقعة  بوزيد  س دي 

46222 آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ياسر لش د :  5.222 حصة 

بق  ة 2  دلهم للحصة .

 5.222   : كري ة  التوفزي  الس دة 

حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

التوفزي كري ة عنوافه)ا(  الس دة 

9 زفقة الدلة حي الفرح س دي بوزيد  

46222 اسفي املغرب.

 9 عنوافه)ا(  لش د  ياسر  الس د 

بوزيد   س دي  الفرح  حي  الدلة  زفقة 

46222 اسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 9 عنوافه)ا(  ع ال  لش د  الس د 

بوزيد   س دي  الفرح  حي  الدلة  زفقة 

46222 اسفي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بآسفي  بتاليخ - تحت  لقم

1091I

lecomptable

JILYO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
JILYO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مستوطنة 
عند شركة MEDIA LANGUES في 
الرقم 2 شالع بن عبد هللا م.ج - 

46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222    5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
.JILYO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي
إدالة املقاهي واملطاعم

والت2ويج  املطاعم  تطوير   دمات 
لها

عنوان املقر االجت اعي : مستوطنة 
 MEDIA LANGUES شركة  عند 
 - م.ج  عبد هللا  بن  شالع   2 الرقم  في 

46222 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  2.222 الس د الدومالي مح د :  

حصة بق  ة 2  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  مح د  الدومالي  الس د 

القادل حي  8  مكرل زفقة االمي2 عبد 

م.ج 46222 اسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  الدومالي  الس د 

القادل حي  8  مكرل زفقة االمي2 عبد 

م.ج 46222 اسفي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بآسفي  بتاليخ - تحت لقم 

.-
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RIVE DROITE CONSULTING

 NORTHERNMOST TIP

REAL ESTATE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V   4

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

 NORTHERNMOST TIP REAL

ESTATE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

بئ2 أفزلان، إقامة املروة لقم 26، 

املكتب لقم   - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22529

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NORTHERNMOST TIP REAL

.ESTATE

غرض الشركة بإيجاز : • 

شراء  و اصة  العقالي،  اإلنعاش 

بنايات  التي تضم  أو  العالية  األلا�سي 

هدمها،  و/أو  إصالحها  يتعين  قدي ة 

قبل  وانائها  وتجهيزها  تجزيئها  قصد 

وكراء  األلا�سي  ج  ع  تجزيء  ب عها، 

العقالات.

األمالك  ج  ع  وا ع  شراء   •

املنقولة أو العقالية، أو الع ولة.   

الع ل ات  ج  ع   : عام  وبشكل 

واملال ة،  والصناع ة  التجالية 

باملنقوالت،والعقالية  واملتعلقة 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بأحد املواض ع املذكولة أعاله، والتي 

من شأنها أن تسهم في تطوير الشـركـة

عنوان املقر االجت اعي : شالع بئ2 

أفزلان، إقامة املروة لقم 26، املكتب 
لقم   - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الـحـوفـي  الس د صـهـ ـب 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د صـهـ ـب الـحـوفـي عنوافه)ا( 

 JR 555ر   ،22 ببول نستينالن  قاطن 

49xx أوتريخت هولندا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د صـهـ ـب الـحـوفـي عنوافه)ا( 

 JR 555ر   ،22 ببول نستينالن  قاطن 

49xx أوتريخت هولندا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8667.

Iر29 

second negre

BOULANGERIE BAYAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

second negre

حي املسي2ة   ت الة ، 222  ، ت الة 

املغرب

BOULANGERIE BAYAN  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

62 إقامة س كانس 22 ع الة 28 

اوالد مطاع ت الة - 2222  ت الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 25 ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 يول وز  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BOULANGERIE BAYAN

و  مخ4زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات .

محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع الة   22 س كانس  إقامة   62 لقم 

2222  ت الة   - 28 اوالد مطاع ت الة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

4رر  الس د أشفر عبد الكريم  :  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

ررر    : سع د   الناصري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د البالوي عبد املج د  :  ررر 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم   عبد  أشفر  الس د 
عنوافه)ا( دوال بناصر الش ال ة لقم 

79  ت الة 2222  ت الة املغرب.
الس د الناصري سع د  عنوافه)ا( 
يحي  س دي  تجزئة  الد   254 لقم 

زعي2 2222  ت الة املغرب.
املج د   عبد  البالوي  الس د 
 24 لقم  هكتال   24 تجزئة  عنوافه)ا( 
سكتول 2 ت الة 2222  ت الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكريم   عبد  أشفر  الس د 
عنوافه)ا( دوال بناصر الش ال ة لقم 

79  ت الة 2222  ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بت الة   االبتدائ ة 

2222 تحت لقم ر4ر4.
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second negre

TRANSPORT GYZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

second negre
حي املسي2ة   ت الة ، 222  ، ت الة 

املغرب
TRANSPORT GYZ شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 
ر ع الة  5 مج وعة 5 النول   
تامسنا - 2222  ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
4685ر 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT GYZ
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل البضائع .
متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
5 النول    ر ع الة  5 مج وعة  لقم 

تامسنا - 2222  ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د يوسف الناصري :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د يوسف الناصري عنوافه)ا( 
دوال املعاكلة س دي يحي زعي2 2222  

ت الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د يوسف الناصري عنوافه)ا( 
دوال املعاكلة س دي يحي زعي2 2222  

ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بت الة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر682.
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YES ACCES

NORVIS AFRIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

YES ACCES
شالع حافظ ابن عبد البال اقامة 
االفدلس افزلان لقم 4 ، 92222، 

طنجة املغرب
NORVIS AFRIQUE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الزياتن 
ل ل ان 4  بلوك 2 الطابق األل�سي 
ص.ب. 72   - 92222 طنجة 

املغرب .

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5759
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :
املودن  أح د  )ة(  الس د  تفويت 
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة  ر2 
ياسين   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
املودن  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة   28
ياسين   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
املودن  ح  د  )ة(  الس د  تفويت 
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة    7
ياسين   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
السالم  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
املودن 6  حصة اجت اع ة من أصل 
22  حصة لفائدة  الس د )ة( ياسين  

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
تفويت الس د )ة( الج اللي املودن 
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة     
ياسين   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
تفويت الس د )ة( عبد هللا املودن 
  22 أصل  من  اجت اع ة  حصة   5
ياسين   )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الزالوي  بتاليخ 22 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر98.
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COMPTAFFAIRES

FADAA FEDALATE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 FADAA FEDALATE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
لقم 9 - 28822 املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2922 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FADAA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FEDALATE
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

تدبي2 االستغالالت الفالح ة 
وتغل ف  تك  ف  في  مقاول 

املنتوجات الفالح ة.
 224  : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 

لقم 9 - 28822 املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
42ر    : فولالدين  زلوال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
2رر    : ف صل  الطاهري  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د عابيش لش د :  2رر حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فولالدين  زلوال  الس د 
ديال املنصول ع الة 8  شقة 22 عين 

حرودة املح دية 28822 املغرب.
الس د الطاهري ف صل عنوافه)ا( 
بنسل  ان  فضاالت   لع ول  دوال 

222ر  املغرب.
عنوافه)ا(  لش د  عابيش  الس د 
حي الوالء ع الة 7  لقم 2  شطر 4 
  8222 قطاع   س م  الدالالب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فولالدين  زلوال  الس د 

ديال املنصول ع الة 8  شقة 22 عين 

حرودة املح دية 28822 املغرب

الس د الطاهري ف صل عنوافه)ا( 

بنسل  ان  فضاالت   لع ول  دوال 

222ر  املغرب

عنوافه)ا(  لش د  عابيش  الس د 

حي الوالء ع الة 7  لقم 2  شطر 4 

  8222 قطاع   س م  الدالالب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 28ر2.
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ORENJI

CLEMENTINE OPTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI

2ر شالع مح د الخامس الشقة 

لقم 4 حي الحسني بركان ، 222ر6، 

بركان املغرب

CLEMENTINE OPTIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

7 شالع مح د الخامس بركان - 

22رر6  بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8 45

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  مالس  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLEMENTINE OPTIC
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غرض الشركة بإيجاز :  فظالتي.
 7 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع مح د الخامس بركان - 22رر6  

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
2 5 حصة    : بنيس  فوال  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 492   : حك اوي  فجوى  الس دة  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   بنيس  فوال  الس دة 
عين  طريق   2 لقم  النخلة  إقامة 
الس ن فاس 2222ر  فاس  املغرب.

الس دة  فجوى حك اوي عنوافه)ا(  
أحفي2   22 لقم  إدليس  موالي  زفقة 

252ر6 حفي2 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   بنيس  فوال  الس دة 
عين  طريق   2 لقم  النخلة  إقامة 

الس ن فاس 2222ر  فاس  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب24كان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  646/222.
 298I

JURISMAG SARL

STAR JOUET SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5
 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
STAR JOUET SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
لحال املسك ني وزفقة مح د طالب، 
البناية أ، برج ال اقوت، الطابق 5، 
الشقة لقم ر2، املكتب لقم ر - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
6465ر4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 6  يوف و  222 تقرل إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التس  ة - و 
 ،   .28 لقم  املحل  بالعنوان  الكائن 
الطابق  ، املركز التجالي طنجة ستي 
سنت2 ، زفقة ماالباطا  - 92222 طنجة 
الس د)ة(  املسي2 من طرف  و  املغرب 

بوفــتــس ح  د.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم 792658.

 299I

NEOCOMPTADUNORD

LES SOEURETTES R
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE ر

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

LES SOEURETTES R شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة  
دالس اقامة دال ة ر محل لقم 2 - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر 97.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
 LES املحدودة  املسؤول ة  شركة ذات 
لأس الها  مبلغ    SOEURETTES R
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
اإلجت اعي زفقة  دالس اقامة دال ة ر 
- 92222 طنجة املغرب   2 محل لقم 

فت جة ل : مشاكل في الت ويل.
زفقة   ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 -  2 لقم  محل  ر  دال ة  اقامة  دالس 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:
الس د)ة( الس دة بدلية   جي2الي 
ابن عباد  7 زفقة معت د  و عنوافه)ا( 
طنجة   92222  57 اقامة  ط ب 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الخباز  لجاء   الس دة  الس د)ة( 
اقامة     9 كول نة  عنوافه)ا(  و 
املغرب  املض ق  222ر    9 لقم  س  

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر24767.

  22I

ficogedek sarl au

SILBOM INTER SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 2ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,
 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
SILBOM INTER SERVICE   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة   
ع الة س  مرجان 2 الشطر    - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
54669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  SILBOM INTER SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبال.
شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الشطر      2   ع الة س  مرجان 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ابوالكرم  ع ر  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ابوالكرم  ع ر  الس د 
مول  سل  ان  س دي  ازلوفن  دوال 
مكناس   52222 مجاط  الك فان 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ابوالكرم  ع ر  الس د 
مول  سل  ان  س دي  ازلوفن  دوال 
مكناس   52222 مجاط  الك فان 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4852.

  2 I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

HOUYAM CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 82BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
HOUYAM CASH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي كراج دوال اوالد ع ر اوالد 
يعيش  - 522ر2 بني مالل املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2   

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOUYAM CASH

مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسي2 مقاولة تحويل االموال

مكتب لتحص ل الديون.

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

اوالد  ع ر  اوالد  دوال  كراج  االل�سي 

يعيش  - 522ر2 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : س ي2  هشام  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د هشام س ي2 عنوافه)ا( دوال 

بني  522ر2  يعيش   اوالد  ع ر  اوالد 

مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د هشام س ي2 عنوافه)ا( دوال 

بني  522ر2  يعيش   اوالد  ع ر  اوالد 

مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 49  .

  22I

COMPTE A JOUR

LAZAG
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5 7ر  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

LAZAG شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج  لقم 

6  زفقة اح د بولخريف م ضال 

الدليوش - 62222 الناظول الل غرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

75ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  غشت  222    9

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAZAG

غرض الشركة بإيجاز : فضالاتي.

كراج    : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 6  زفقة اح د بولخريف م ضال 

الدليوش - 62222 الناظول الل غرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الوح د  عبد  الوك لي  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الوح د  عبد  الوك لي  الس د 

ح و  اوالد  وك ل  بني  دوال  عنوافه)ا( 

امطالسة  الدليوش 62222 الناظول 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الوح د  عبد  الوك لي  الس د 

ح و  اوالد  وك ل  بني  دوال  عنوافه)ا( 

امطالسة  الدليوش 62222 الناظول 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  بالدليوش   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 26 .

Iر2  

sonacofi

CADVENTURE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

sonacofi

 rue el aaraar apprt 7 etage 4 28

 casablanca ، 20000، casablanca

maroc

CADVENTURE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 87 

 RUE ENNAHAS ENNAHAOUI

  ANGLE RUE HOTAIA MAARIF

.- 22222 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

 57ر 4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 يوف و  ر2  في  املؤلخ 

املصادقة على :

 HASSAN )ة(  الس د  تفويت 

اجت اع ة من  ANWAR 522 حصة 

أصل 222.  حصة لفائدة  الس د )ة( 

ADIL TALBI بتاليخ ر2 يوف و 2222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت 2222 تحت لقم 2ر7424.

  24I

SERVIAP

NEXTPRO(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SERVIAP

لقم    زاوية شالع طالق بن زياد 

بنسل  ان ، 222ر ، بنسل  ان 

املغرب

NEXTPRO SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املح دي لقم 2  شالع 2 بنسل  ان 

املغرب 222ر  بنسل  ان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.428 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222    5 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

لأس الها  مبلغ    NEXTPRO SARL

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

  2 لقم  املح دي  حي  اإلجت اعي 

222ر   املغرب  بنسل  ان   2 شالع 

أزمة   : ل  فت جة  املغرب  بنسل  ان 

مال ة.

حي  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

بنسل  ان   2 2  شالع  لقم  املح دي 

املغرب 222ر  بنسل  ان املغرب. 

و عين:

و  أكض ض  أح د    الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي الفرح بلوك ج لقم 597 

املغرب  بنسل  ان  22ر   بنسل  ان 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  سل  ان   ب4ن  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 592.

  25I
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FICOB  مكتب املحاسبة

GERMAN FARM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة اي ان, شقة 4، شالع موالي 

ادليس االول, املسي2ة  , ت الة ، 

2222 ، ت الة املغرب

GERMAN FARM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 54 زفقة 

تانس فت, الشقة  , اكدال الرااط - 

2222  الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 55749

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GERMAN FARM

شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالح ة )كل افواع الفالحة والزلاعة(.
54 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

تانس فت, الشقة  , اكدال الرااط - 

2222  الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : السل مي  يونس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : السل مي  لجاء  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  السل مي  يونس  الس د 

حي الفردوس لقم 4 4  2222  ت الة 

املغرب.

عنوافه)ا(  السل مي  لجاء  الس دة 
حي الفردوس لقم 4 4  2222  ت الة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  السل مي  يونس  الس د 
حي الفردوس لقم 4 4  2222  ت الة 

املغرب
عنوافه)ا(  السل مي  لجاء  الس دة 
حي الفردوس لقم 4 4  2222  ت الة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم ر225 .

  26I

STE FSMC SARL AU

 STE MOURADOUAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 28 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

   STE MOURADOUAN CAR SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

 MIDELT .92 تجزئة كرم م دلت
MIDELT 52ر54 املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2449
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 28 أكتوار  222 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
م دلت.  كرم  تجزئة   92 »لقم  من 
املغرب«   MIDELT 5452ر MIDELT
املو  سال  زفقة  مكرل  7ر  »لقم  إلى 
  MIDELT 5452ر MIDELT م دلت 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  26/222ر.

  27I

FNMCOMPTA

TEGMER TRANS
إعالن متعدد القرالات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 
 MARHAL ر EME ETAGE N° 27
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TEGMER TRANS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي:  2 شالع 
ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 
2 لقم 25 - طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.85 29

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي:  
  22 صدوقي  مصطي  الس د  تفويت 
حصة اجت اع ة من أصل 22  حصة 
و  موساوي  ج  لة  الس دة  لفائدة 
ج  لة  الس دة  تصبح  لدالك  فت جة 
لج  ح  الوح دة  املالكة  موساوي 

الحصص اإلجت اع ة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة في لأس مال الشركة من 2222  

دلهم إلى 452222 دلهم
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي:  
الس دة ج  لة موساوي املالكة لرأس 

مال الشركة قدله 452222 دلهم
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي:  
املالكة  موساوي  ج  لة  الس دة 
قدلها  الحصص  لج  ع  الوح دة 

4522 حصة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9842.
  28I

FIDUCIA-MID

ERMAZON SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIA-MID
لقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
م  الل م دلت ، 52ر54، م دلت 

م دلت
ERMAZON SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 42 شالع 
عالل بن عبد هللا  - 52ر54 م دلت 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر 6 .

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 

املصادقة على :
بن  فاط ة  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة    .222 فتاح  
الس د  لفائدة   حصة  222.ر  أصل 
  4 بتاليخ  السبع  العربي   موالي  )ة( 

أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   22 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 295.

  29I

all finishes 

ALL FINISHES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

all finishes
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
ALL FINISHES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
مو�سى بن فصي2 لقم ر6 مكرل - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.759 7
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مح د الطويهال 

أصل  من  اجت اع ة  حصة    22

22  حصة لفائدة  الس د )ة( أح د 

الحداد بتاليخ 27 شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9782.

   2I

ع ر بلغريب

S.L.(K COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ع ر بلغريب

75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب  2 ، 2222ر، 

فاس املغرب

S.L.2K COMPANY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع  عبد 

الكريم الخطابي ع الة بن مو�سى 

االڭواش الطابق 2 فاس - 2222ر 

قاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 69

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 S.L.2K : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.COMPANY

غرض الشركة بإيجاز :     - أشغال 

مختلفة وأشغال البناء

من  تجالية  مواد  شراء  و  ب ع   -   -

: (NEGOCE(  ج  ع األفـواع

-است2اد و تصدير .

شالع    : االجت اعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي ع الة بن مو�سى 
2222ر   - فاس   2 الطابق  االڭواش 

قاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 222   : العبدالوي   ك ال  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د أيوب الزائر  :  422 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 422   : امنزو   لط فة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ك ال العبدالوي  عنوافه)ا( 
ع الة  ر  لشد  ابن  الريحان  اقامة 
 52262 مكناس   م.ج    2 شقة  ر6 

مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  الزائر   أيوب  الس د 
زفقة 26  لقم 26 عين الشق الب ضاء  

22662 الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  امنزو   لط فة  الس دة 
 28 شقة    5 الع الة  بالل  إقامة 

تابريكت سال 222   سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د ك ال العبدالوي  عنوافه)ا( 
ع الة  ر  لشد  ابن  الريحان  اقامة 
 52262 مكناس   م.ج    2 شقة  ر6 

مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  497.
    I

BUREAU ESSOUFYANI

THE GOLD GAMEL EVENTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC
  THE GOLD GAMEL EVENTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي األمل 
22 الرقم 57  - 72222 الع ون 

املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7 5 ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
تبعا  وح د  ك سي2  م نة  الحك م 

لقبول استقالة املسي2.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر45ر.

   2I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

بي ا)كونسلتينغ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N°  2ر AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
اي ا كونسلتينغ شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 7  
زفقة الخطوات التواغ ل - 222 8 

كل  م املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
767ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اي ا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كونسلتينغ.

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دلاسات تحق قات و استطالع الراي.
  7 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 8 222  - التواغ ل  الخطوات  زفقة 

كل  م املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 222   : يونس  السالي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يونس  السالي  الس د 
التواغ ل  الخطوات  زفقة    7 لقم 

222 8 كل  م املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ج ال  السالي  الس د 

حي التواغ ل 222 8 كل  م املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بكل  م   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 88ر.

Iر   

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 STE IMMOBILIERE

SAMAHA SARL
إعالن متعدد القرالات

MAITRE ZOHRA KOSTIT

4 ، شالع باستول، الطابق الثاني 
لقم 27 ، 92222، طنجة املغربي

 STE IMMOBILIERE SAMAHA

SARL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 26 زفقة 

برشلوفة - 92222 طنجة املغرب.
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»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر42 2.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2222 شتن24    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
وفاة الشريك سالمة ح دان و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2222 غشت   22 في  املؤلخ  اإللاثة 
عودا  علي  الس د)ة(   : األتي  بالشكل 
 ، عودا  فريد  الس د)ة(   . حصة   6  ،
 4  ، الس د)ة( لش د عودا   . 4 حصة 
 27  ، الس د)ة( لط فة عودا   . حصة 
 2  ، عودا  سناء  الس د)ة(   . حصة 
حصة . الس د)ة( السعدة الخام ، 2 

حصة .
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصصتين )22( اجت اع تين 
التي ت لكها الس دة السعدية الخاتم 

لفائدة الس د علي عودا
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
من  اجت اع ة  2  حصة  هبة  مايلي: 
4 حصة   ، فريد عودا  طرف س د)ة( 
حصة   4  ، عودا  لش د  الس د)ة(   .
حصة   2  ، عودا  لط فة  الس د)ة(   .
حصة   2  ، عودا  سناء  الس د)ة(   .

لفائدة الس د علي عودا  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس د  للشركاء:  النقدية  املساه ة 

علي عودا ) 222.222 دلهم( 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

2222 تحت لقم 6248.
   4I

FUTURE CONSEIL

AZUR CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
52 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 22 26، برش د املغرب

AZUR CONCEPT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  زفقة 
اح د املجاط إقامة األلب الطابق 
األول لقم 8 املعاليف - 72ر22 

الدالالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
98299ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  فوف24  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( مح د أك ا 252 
  .222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
حصة لفائدة  الس د )ة( يوسف أك ا 

بتاليخ 28 أكتوار  222.
تفويت الس د )ة( مح د أك ا 252 
  .222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
حصة لفائدة  الس د )ة( مح د أك ا 

بتاليخ 28 أكتوار  222.
تفويت الس د )ة( مح د أك ا 252 
  .222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

أك ا بتاليخ 28 أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799975.
   5I

2S COMPTE

سو�سي)س8بل
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سو�سي سرال شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 
الصالح لعرو�سي ج اعة تشرافت  - 

25262 ابي الجعد املغرب .
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
57ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  فوف24  222    2 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«    .522.222»

«522.222.  دلهم« إلى »222.222.ر 

حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الجعد   بابي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 22 .

   6I

transparence fiscale

THE S COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 8ر

fes maroc

THE S COMPANY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25  

تجزئة الن اء الحي الصناعي بنسودة 

- 2222ر فاس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

 2ر28.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في  2 شتن24  222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الصناعي  الحي  الن اء  تجزئة    25»

إلى  املغرب«  فاس  2222ر   - بنسودة 

 2 ع الة  ادليس  موالي  تجزئة  «6ر 

 - بنسودة  املرجة  7ر  ر شقة  الطابق 

2222ر فاس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 5247.

   7I

HANA COMPTA MAROC

«IDEE MAROC»
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A 

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

«IDEE MAROC« شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر ر 

الطابق السفلي ع الة ررLO إقامة 

السعد حي مطال الجديدة - 24222 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 876 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 IDEE« : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.«MAROC

أع ال   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء. * مفاوض تجالي.* 

أفظ ة  معدات  وترك ب  تسويق 

الطاقة الش س ة

ر  متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

إقامة   LOرر ع الة  السفلي  الطابق 

 24222  - الجديدة  مطال  حي  السعد 

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 822   : الشكداني  املعطي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 222   : بنق دة  الس دة  ديجة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشكداني  املعطي  الس د 

24222 الجديدة  عنوافه)ا( الجديدة 

املغرب.

الس دة  ديجة بنق دة عنوافه)ا( 

الجديدة 24222 الجديدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشكداني  املعطي  الس د 

24222 الجديدة  عنوافه)ا( الجديدة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالجديدة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 4ر 27.

   8I

مج وعة أطلنت ك لل حاسبة

OCEAN-MECA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مج وعة أطلنت ك لل حاسبة

شقة لقم ر الطابق الثاني ع الة 

22 زفقة العادل حي اجنان ع الن، 

46222، آسفي املغرب

OCEAN-MECA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

السفلي لقم 24 زفقة الفق ه السايح 

حي ساف ة الج رة - 46222 آسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OCEAN-MECA

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال املختلفة أو البناء، م كاف ك 
عامة،  بصفة  و  التجالة،  الس الات، 
بشكل  املتعلقة  الع ل ات  ج  ع 
مباشر أو غي2 مباشر بأغراض الشركة.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
24 زفقة الفق ه السايح  السفلي لقم 
آسفي   46222  - الج رة  ساف ة  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : الغزالفي  يونس  الس د 
حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .
 522   : الويداني  ياسين  الس د 
حصة بق  ة 52.222 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الغزالفي  يونس  الس د 
حي  السايح  الفق ه  زفقة    7 لقم 
ساف ة الج رة 46222 آسفي املغرب.
عنوافه)ا(  الويداني  ياسين  الس د 
حي  السايح  الفق ه  زفقة   24 لقم 
ساف ة الج رة 46222 آسفي املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الغزالفي  يونس  الس د 
حي  السايح  الفق ه  زفقة    7 لقم 
ساف ة الج رة 46222 آسفي املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222.
   9I

ANNONCE LEGALE

MAK SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
MAK SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع اللة 
ال اقوت و زفقة االلال 9 اقامة كاليز 

الطابق 4 الشقة 7   الدال الب ضاء 

22222 الدال الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 69 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MAK  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

إفجاز   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والحرف  واإلنشاءات  األع ال  كافة 

املختلفة.

• توليد مواد البناء.

الت2ك ب  أع ال  بج  ع  الق ام   •

والت2ك بات والتجهيزات.

املختلفة  البناء  أع ال  مقاول   •

والهندسة املدف ة وج  ع املهن.

املعامالت  كافة  وتنف ذ  إفجاز   •

العقالية.

• نشاط املطول.

واله اكل  اله اكل  ع ل   •

واإلنشاءات املعدف ة.

املائي  والعزل  التغط ه  أع ال   •

بشكل عام.

املواد  ج  ع  وتصدير  استي2اد   •

واملنتجات ومواد البناء.

الجهد  ذات  الكهرااء  أع ال   •

املنخفض واملتوسط   والعالي.

واأللصفة  ر  املحاج استغالل   •

والر ام.

املعامالت  كافة  وتنف ذ  إفجاز   •

العقالية.

استي2اد و تصدير ؛  •

• التجالة العامة؛

املتعلقة  الخدمات  كافة  تقديم   •

باألنشطة املذكولة أعاله.

• ت ث ل ج  ع العالمات التجالية  

واستغالل   ، االمت از  على  والحصول 

والت2ا  ص  اال ت2اع  براءات  ج  ع 

التجالية  والعالمات  والع ل ات 

واالمت ازات.

• إنشاء ، ح ازة ، تأجي2 ، تأجي2 ، 

إدالة ج  ع األصول التجالية ، تأجي2 

، ترك ب ، تشغ ل ج  ع املؤسسات ، 

األع ال ، املخازن ، املصانع ، الولش 

املتعلقة بنشاط أو آ ر محدد.

املشاليع  ج  ع  دلاسة   •

واملشالكة في ج  ع الشؤون التجالية 

واملنقولة  واملال ة  والصناع ة 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقالية 

غي2 مباشر بهدف الشركة أو التي قد 

تسهل توسع الشركة وتطويرها.

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل   •

والعقالية  واملنقولة  واملال ة  التجالية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر ، 

كلً ا أو جزئً ا ، بأحد األش اء املحددة 

أو بج  ع األش اء امل اثلة..

عنوان املقر االجت اعي : شالع اللة 

كاليز  اقامة   9 االلال  زفقة  و  ال اقوت 

الب ضاء  الدال     7 الشقة   4 الطابق 

22222 الدال الب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : الس د  الد ابرود  

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

حصة   522   : مني2  ال  الس د 

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ابرود  عنوافه)ا( حي  الس د  الد 

القدس اقامة الفجر لقم 7 ال24فو�سي 

22222 الدال الب ضاء  املغرب.

حي  عنوافه)ا(  مني2  ال  الس د 

السالم الفرح ج 76 ع الة 26  شقة 

الب ضاء   الدال   22222 االلفة    8

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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ابرود  عنوافه)ا( حي  الس د  الد 

القدس اقامة الفجر لقم 7 ال24فو�سي 

22222 الدال الب ضاء  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799422 .

  22I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«FELIZ FISH»
إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°4 ر, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«FELIZ FISH« »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

أسامة، بقعة لقم  4، السفلي، 

الشقة لقم  ، الجديدة - 24222 

الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 476 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  فوف24  222   25 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تجزئة  4 ر،  من  الشركة  مقر  فقل 

القدس، الجديدة إلى: تجزئة أسامة، 

الشقة  السفلي،  لقم  4،  بقعة 
العقالي  الرسم  الجديدة  لقم  ، 

28/ر6286 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مقر الشركة: تجزئة أسامة، بقعة لقم 

 4، السفلي، الشقة لقم  ، الجديدة 

ك ا  28/ر6286   العقالي  الرسم 

من  بقرال  ا ر  للعنوان  فقل  ي كن 

شريكي الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالجديدة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم رر 27.

  2 I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«NIKSTIR
إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°4 ر, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
NIKSTIR« »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:  5، تجزئة 
فادية، الطابق الثاني، الجديدة  - 

24222 الجديدة  املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
77ر5 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  فوف24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
اإلستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222   28 في  املؤلخ 
محدودة  شركة   »NIKSTIR« شركة 
و  وح د،  شريك  ذات  املسؤول ة 
تجزئة   ،5 ب  التصف ة  مقر  حدد 
الجديدة،  الثاني،  الطابق  فادية، 
ك صفي  ليحان  مح د  الس د  وعين 
الحدود  اإلقتضاء  وعند  للشركة. 
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 
الثاني،  الطابق  فادية،  تجزئة   ،5  :

الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  ر:  بند 

مايلي: حل الشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالجديدة  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم 2ر 27.

  22I

FIDUCIA-MID

 CONSULTING YAFATIM

TRAVTRANS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIA-MID
لقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

م  الل م دلت ، 52ر54، م دلت 

م دلت

 CONSULTING YAFATIM

TRAVTRANS SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 

مولي زايدة - 52ر54 م دلت املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر265.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الزهراء  )ة( فاط ة  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   522  لفي 

أصل 222.  حصة لفائدة  الس د )ة( 

أكتوار   27 بتاليخ  الجرموني  ياسين 

.222 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   24 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 22ر.

Iر2  

FIDUCIA-MID

STE ALMOU ANTARFO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIA-MID
لقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

م  الل م دلت ، 52ر54، م دلت 

م دلت

STE ALMOU ANTARFO شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي املو 

افطالفوا  - 52ر54 م دلت املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

 STE شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ALMOU ANTARFO  مبلغ لأس الها 

مقرها  وعنوان  دلهم    22.222

52ر54   - افطالفوا   املو  اإلجت اعي 

توقف   : ل  فت جة  املغرب  م دلت 

النشاط..

املو  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

افطالفوا  - 52ر54 م دلت املغرب. 

و عين:

الطالب   ايت  هشام    الس د)ة(  

تداوت   اصوان  زفقة    9 عنوافه)ا(  و 

)ة(  ك صفي  املغرب  م دلت  52ر54 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   24 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 299.

  24I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MACO TEAM  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N° 2 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

  MACO TEAM  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  9 ، 

الطابق األول  ، زفقة العرعال ، حي 

الحرية  - 22422   الدال الب ضاء    

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 5
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  يناير  222   22 في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة(  مكوال 

مل كة ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799592.
  25I

cabinet abda conseil et management

 LAMCHAALI
 CONSTRUCTION ET

BATIMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 cabinet abda conseil et
management

لقم 9ر2الطابق االول طريق س دي 
واصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي
 LAMCHAALI CONSTRUCTION

ET BATIMENT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 
5 تجزئة عبد الجبال حي وليدة  - 

46222 اسفي املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.72 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
8  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
 LAMCHAALI CONSTRUCTION
ذات  شركة   ET BATIMENT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 
لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 - وليدة   حي  الجبال  عبد  تجزئة   5
46222 اسفي املغرب فت جة لتوقف 

الدائم لنشاط الشركة. .
و عين:

و  ملشاعلي   مح د     الس د)ة( 
عنوافه)ا( 42 زفقة عزوز حي الكولس  
)ة(  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
لقم  وفي  أكتوار  222    8 بتاليخ 
 - وليدة   حي  الجبال  عبد  تجزئة   5

46222 اسفي املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بآسفي   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2488.

  26I

STE BABOUZID

ALAZZABIYA SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA  er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
ALAZZABIYA SERVICES  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوكالة 22 بلوك س لقم 25  تجزئة 
الوكالة 22 بلوك س لقم 25  

72222 الع ون املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.29975

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 ALAZZABIYA الوح د  الشريك 
SERVICES   مبلغ لأس الها 22.222  
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
تجزئة الوكالة 22 بلوك س لقم 25  
تجزئة الوكالة 22 بلوك س لقم 25  
72222 الع ون املغرب فت جة ل : حل 

شركة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الوكالة 22 بلوك س لقم 25  املغرب 

72222 الع ون املغرب. 
و عين:

و  سابق  مح د   الس د)ة( 
الع ون   72222 املغرب  عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ  2 شتن24 

 222 تحت لقم 5 28.

  27I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

DETROIT BUSINESS SARL
إعالن متعدد القرالات

MAITRE ZOHRA KOSTIT

4 ، شالع باستول، الطابق الثاني 
لقم 27 ، 92222، طنجة املغربي

 DETROIT BUSINESS SARL

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 26 زفقة 

برشلوفة - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

 ر299.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2222 شتن24    6 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

وفاة الشريك سالمة ح دان و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2222 غشت   22 في  املؤلخ  اإللاثة 

عودا  علي  الس د)ة(   : األتي  بالشكل 

 ، الس د)ة( فريد عودا   . ر6 حصة   ،
 ، عودا  لش د  الس د)ة(   . حصة  ر5 

 ، الس د)ة( لط فة عودا   . ر5 حصة 

27 حصة . الس د)ة( سناء عودا ، 27 

حصة . الس د)ة( السعدة الخام ، 27 

حصة .

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التي  اجت اع ة  حصص   27 تفويت 

الخاتم  السعدية  الس دة  ت لكها 

لفائدة الس د علي عودا

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

هبة 62  حصة اجت اع ة من طرف 

 . حصة  ر5   ، عودا  فريد  س د)ة( 
الس د)ة( لش د عودا ، ر5 حصة . 

الس د)ة( لط فة عودا ، 27 حصة 

حصة   27  ، عودا  سناء  الس د)ة(   .

لفائدة الس د علي عودا  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الس د  للشركاء:  النقدية  املساه ة 

علي عودا ) 22.222  دلهم( 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

دجن24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

2222 تحت لقم 77 7.

  28I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MACO TEAM SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N° 2 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

MACO TEAM SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي لقم  9 ، 

الطابق األول  ، زفقة العرعال ، حي 

الحرية - 22422   الدال الب ضاء    

املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي2  تم  يناير  222   22 في  املؤلخ 

نشاط الشركة من »تقس م األلا�سي 

شراء   « إلى   ». الشركاء  بين  واملباني 

األلا�سي وانائها وتسويقها للغي2«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799592.

  29I



27 ر) الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

YES ACCES

NORVIS AFRIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

YES ACCES
شالع حافظ ابن عبد البال اقامة 
االفدلس افزلان لقم 4 ، 92222، 

طنجة املغرب
NORVIS AFRIQUE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الزياتن 
ل ل ان 4  بلوك 2 الطابق األل�سي 
ص.ب. 72   - 92222 طنجة 

املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5759

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
22 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

العسري لحسن ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر98.

2Iر  

fiduciaire elbakkouri sarl au

MACO TEAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N° 2 Florida Extension Sidi
 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc
MACO TEAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي   7ر زفقة 
آيت با ع ران   - 22252   الدال 

الب ضاء   املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  تحويل   يناير  222   22 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«  7ر زفقة آيت با ع ران   - 22252   

الدال الب ضاء   املغرب« إلى »زفقة لقم 

 9 ، الطابق األول  ، زفقة العرعال  ، 

حي الحرية  - 22422   الدال الب ضاء    

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799592.

I ر  

second negre

LINK TWIN

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة 

second negre

حي املسي2ة   ت الة ، 222  ، ت الة 

املغرب

LINK TWIN  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي لقم ر4  

مج وعة 72 حي املسي2ة   ت الة - 

2222   ت الة املغرب.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 28277

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  غشت  222   25 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

م ون   2- اإلشهال،  مقاول    -

الحفالت.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24   24 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 8792  .

2Iر  

transparence fiscale

THE S COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 8ر

fes maroc
THE S COMPANY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 25  

تجزئة الن اء الحي الصناعي بنسودة 
25  تجزئة الن اء الحي الصناعي 

بنسودة 2222ر فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
 2ر28.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( الصقلي مح د 
875 حصة اجت اع ة من أصل 875 
الصقلي  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

مح د بتاليخ  2 شتن24  222.
لجاء  بنكي2ان  )ة(  الس د  تفويت 
252 حصة اجت اع ة من أصل 252 
الصقلي  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

مح د بتاليخ  2 شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ     بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 5247.

Iرر  

KHALIL PHYSIO CENTER

KHALIL PHYSIO CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KHALIL PHYSIO CENTER
املغال ع الة A مكتب 2 الطابق االول 
محج بئ2 افزلان الدشي2ة الجهادية 
- 82222 اكادير املغرب ، 82222، 

اكادير املغرب
KHALIL PHYSIO CENTER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املغال 
ع الة A مكتب 2 الطابق االول 

محج بئ2 افزلان الدشي2ة الجهادية - 
82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر227

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHALIL PHYSIO CENTER
الت2ويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي.
املغال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق   2 مكتب   A ع الة 
 - الجهادية  الدشي2ة  افزلان  بئ2  محج 

82222 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : سك نة  الس دة  ل ل 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  سك نة  الس دة  ل ل 
 27 لقم  ف ال  تيسل ت  ت ل ال  حي 

ت كوين  82222 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  سك نة  الس دة  ل ل 
 27 لقم  ف ال  تيسل ت  ت ل ال  حي 

ت كوين  82222 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  االبتدائ ة بافزكان  بتاليخ 

 222 تحت لقم 24629.

4Iر  
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ficogedek sarl au

GOUFKIR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 2ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 GOUFKIR DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 9 

تجزئة الفاضل ة شقة 7  الطابق 

4 - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5468 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOUFKIR DISTRIBUTION

: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغذائ ة بالتقس ط.

 9 : ع الة  املقر االجت اعي  عنوان 

 4 الطابق    7 الفاضل ة شقة  تجزئة 

- 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : كفقي2  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كفقي2  ابراه م  الس د 
بابا  س دي  الجديد  الحي  7ر  لقم 

52222 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  كفقي2  ابراه م  الس د 
بابا  س دي  الجديد  الحي  7ر  لقم 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4882.
5Iر  

fiduciaire elbakkouri sarl au

SCI COTEM  
شركة التضامن

تغ ي2 تس  ة الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زفقة 74 لقم 2  فلوليدا العل ا 
س دي معروف الدال الب ضاء 

املغرب،  92 22
  SCI COTEM شركة مدف ة

وعنوان مقرها االجت اعي 7ر زفقة 
آيت با ع ران - 22252 الدال 

الب ضاء املغرب .
تغ ي2 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
52 8 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي2  تم  يناير  222   22 في  املؤلخ 
 SCI COTEM  « تس  ة الشركة من

. «MACO TEAM SARL« إلى «
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799592.
6Iر  

boss management accounting

غ8بفوال)باك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI  ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،

tetouan maroc

غرافوال باك شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

يوسف ابن تاشفين ملتقى موالي 

العباس الطابق الثاني لقم 8 تطوان 

- 222ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

  25ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : غرافوال 

باك.

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

مواد البناء وتغل فها

أو  )تاجر  والتصدير  االستي2اد 

وس ط(

استغالل مقالع الحجالة .

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

موالي  ملتقى  تاشفين  ابن  يوسف 

8 تطوان  الثاني لقم  العباس الطابق 

- 222ر9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : حسو  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حسو  مح د  الس د 

بلوك  ر2  الشطر  فيستا  ب ال  مركب 

املض ق    6 الشقة  ر2  الطابق  ر2 

52 ر9 املض ق املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  حسو  مح د  الس د 
بلوك  ر2  الشطر  فيستا  ب ال  مركب 
املض ق    6 الشقة  ر2  الطابق  ر2 

52 ر9 املض ق املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4855.
7Iر  

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COTEM  

شركة التضامن
تحويل الشكل القافوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au 
زفقة 74 لقم 2  فلوليدا العل ا 
س دي معروف الدال الب ضاء 

املغرب،  92 22 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

  COTEM شركة مدف ة
و عنوان مقرها االجت اعي 7ر 

زفقة آيت با ع ران - 22252 الدال 
الب ضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 5
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم  يناير  222   22 في  املؤلخ 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  مدف ة« 

املحدودة«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799592.
8Iر  

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MONA

شركة التضامن
تحويل الشكل القافوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زفقة 74 لقم 2  فلوليدا العل ا 
س دي معروف الدال الب ضاء 

املغرب،  92 22 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MONA شركة مدف ة
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و عنوان مقرها االجت اعي تجزئة لقم 

9  ، حي كال فولف ا - 52 22 الدال 

الب ضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.52 8 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في  2 أكتوار 2222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  مدف ة« 

املحدودة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79959.

9Iر  

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE MONA
شركة التضامن

تغ ي2 تس  ة الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

زفقة 74 لقم 2  فلوليدا العل ا 

س دي معروف الدال الب ضاء 

املغرب،  92 22 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MONA  شركةمدف ة 

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة لقم 

9  ، حي كال فولف ا - 52 22 الدال 

الب ضاء املغرب .

تغ ي2 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

52 8 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي2  تم   2222 أكتوار  في  2  املؤلخ 

 SOCIETE« من  الشركة  تس  ة 

 «CIVILE IMMOBILIERE MONA

. «SOCIETE MONA 75« إلى

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79959.
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JB - CORPORATE SERVICES

B-SHINE
إعالن متعدد القرالات

JB - CORPORATE SERVICES

59 شالع الزلقطوني الطابق 6 لقم 

8  ، 62ر22، الدال الب ضاء املغرب

B-SHINE »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 46 

شالع الزلقطوني الطابق ر لقم 

6 الدالالب ضاء - 62ر22 الدال 

البیضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر826 5.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  29 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة:

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

القاطن ب  بناني  الس د جواد  تع ين 

املعاليف   5 شقة  الثول  ابو  زفقة   4

م الة  زينب  الس دة  و  الدالالب ضاء 

القاطنة ب   زفقة ابو الثول ط 2 ش 

كشركاء  الدالالب ضاء  املعاليف   5

جدد

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 الشكل القافوني للشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

  22 222 لفع لأس مال الشركة من 

ذلك  و  دلهم   252  222 إلى  دلهم 

ب ساه ات فقدية

قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

بنشقرون  بواكر  املسي2  استقالة 

بناني  جواد   : جديد  مسي2  تع ين  و 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

A6 49رر

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة:

على  ينص  الذي  لقم  :  بند 

القافوني لشركة  الشكل  تغ ي2  مايلي: 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

محدودة  شركة  إلى  الواحد  الشريك 

املسؤول ة.

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
هي  الشركة  لرأس ال  املكوفة  األسهم 
فقدية موزعة على   مساه ات 

ً
حصرا

النحو التالي: - الس د بوكر بنشقرون 
وثالث ائة  آالف  وستة  مائة  ب بلغ 
الس د   - دلهم   106،300.00 دلهم: 
ألف  وستة  مائة  ب بلغ  بناني  جواد 
 106،300.00 دلهم:  وثالث ائة 
مبلغ  م الة  زينب  الس دة  دلهم- 
دلهم:  وألبع ائة  ألف  وثالثين  سبعة 
املج وع  ل صبح  دلهم   37،400.00

250،000.00 دلهم.
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مائتين  ب بلغ  املال  لأس  تحديد  تم 
)252.222.22( دلهم  ألف  و  سين 
و  س ائة  ألفين  إلى  مقسم  وهو   ،
)22.22 ( دلهم  ب ائة  )2522( سهم 
ومدفوع  بالكامل  مكتتب   ، للسهم 
ب ا  للشركاء  ومخصص  بالكامل 
الس د  مع مساه اتهم وهي:  يتناسب 
بواكر بنشقرون: ر26  سهم. الس د 
الس دة   - سهم  ر26   بناني:  جواد 
 :
ً
إج اال أو   - 74ر سهم   : م الة  زينب 

2522 سهم.
بند لقم 4 : الذي ينص على مايلي: 
»... تم تع ين مدير الشركة لفت2ة غي2 
محدودة: الس د جواد بناني ، مغربي 
 ، ر977/28/2   موال د   ، الجنس ة 
أبو  4 شالع  في  الب ضاء  بالدال  مق م 
لقم  وحامل  معاليف   5 شقة  الثول 

«Aلقم 6 49رر CIN
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79952.
  4 I

FIDACTIVE

AGRI PAPAYE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 2  4& رéme etage
 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 AGRI PAPAYE

 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 

WEDOM  بلوك 25 شالع تطوان 
لقم رر  مكتب لقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املح دي اكادير - 

82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

49489

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGRI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PAPAYE

غرض الشركة بإيجاز :  - التعبئة 

والتغل ف )مقاول(

-2 التجالة - االستي2اد والتصدير..

عند   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تطوان  شالع   25 بلوك    WEDOM
الطابق  و6   5 لقم  مكتب  رر   لقم 

 - اكادير  املح دي  الحي  الثالث 

82222 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 ALMENDROS REINA الس دة 

RAQUEL :   .222 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALMENDROS REINA الس دة 

 -  - اسباف ا   عنوافه)ا(   RAQUEL

اسباف ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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 ALMENDROS ROSAS الس د 

لقم  ر  عنوافه)ا(   JUAN CARLOS

تدالت   82222 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم  ر272 .
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FIDACTIVE

ALMEBEANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 2  4& رéme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

ALMEBEANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 

WEDOM  بلوك 25 شالع تطوان 

لقم رر  مكتب لقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املح دي اكادير - 

82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

49487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALMEBEANS

غرض الشركة بإيجاز : - التعبئة 

والتغل ف )مقاول(

-2 التجالة - االستي2اد والتصدير.

عند   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تطوان  شالع   25 بلوك    WEDOM

الطابق  و6   5 لقم  مكتب  رر   لقم 

 - اكادير  املح دي  الحي  الثالث 

82222 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 ALMENDROS REINA الس د 

بق  ة  GONZALO :   .222 حصة 

22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALMENDROS REINA الس د 

 -  - اسباف ا  عنوافه)ا(   GONZALO

اسباف ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 ALMENDROS ROSAS الس د 

لقم  ر  عنوافه)ا(   JUAN CARLOS

تدالت   82222 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر272 .

Iر4  

FIDACTIVE

ORGANIC BAGUETTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 2  4& رéme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

ORGANIC BAGUETTE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  ر4  

الطابق السفلي بلوك 25 شالع 

تطوان الحي املح دي - 82222 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

4949 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORGANIC BAGUETTE

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات املخابز واملعجنات.

لقم    : االجت اعي  املقر  عنوان 

25 شالع  الطابق السفلي بلوك  ر4  

 82222  - املح دي  الحي  تطوان 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الهرد  الحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الهرد  الحسن  الس د 

الحي املح دي 82222 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الهرد  الحسن  الس د 

الحي املح دي 82222 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر272 .
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شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوح د

EKHAMAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوح د

22 شالع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شالع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 222ر2، بني مالل املغرب

EKHAMAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 

شالع الحسن الثاني حي السالم 

القصيبة,قصبة تادلة - 52رر2 

قصبة تادلة املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر5.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

25 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 

مسؤول ة  ذات  شركة   EKHAMAN

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي شالع الحسن الثاني 

 - تادلة  القصيبة,قصبة  السالم  حي 

فت جة  املغرب  تادلة  قصبة  52رر2 

الزمة مال ة.

و عين:

و  مردا  العزيز   عبد  الس د)ة( 

لقم  زفقة  افريق ا  محطة  عنوافه)ا( 

تادلة  قصبة  52رر2  القصيبة   27

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الج ع ة  انعقاد  تم  قد  و 

أكتوار  222   25 بتاليخ  الختام ة 

السالم  حي  الثاني  الحسن  شالع  وفي 

52رر2   - تادلة  القصيبة,قصبة 

قصبة تادلة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     تادلة   بقصبة  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 2ر .

  45I
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MORABIT CONSEIL

AGENA HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

MORABIT CONSEIL

625 شالع مح د الخامس الطابق 

الثالث لقم املكتب 29 الدال الب ضاء 

، 22222، الدال الب ضاء .

AGENA HOLDING  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 زفقة 

مصطفى املنفلوطي حي كوتيي - 

22222 الدالالب ضاء املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.222627

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

27 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

السالوي طالق ك سي2 آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8682ر.

  46I

COMPTA PLUS

ABSSI AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V 2° ETAGE 9 ر

، 23000، BENI MELLAL MAROC

ABSSI AGRI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أوالد 

ع رأوالد فجاع  لف ة الفق ه بن 

صالح - ر22ر2 الفق ه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

45  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم   2222 ف24اير    7

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ABSSI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.AGRI

غرض الشركة بإيجاز : التس ي2 و 

إستغالل الض عات الفالح ة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال أوالد 

بن  الفق ه  فجاع  لف ة  ع رأوالد 

صالح  بن  الفق ه  ر22ر2   - صالح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : يوسف   أب�سي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوسف  أب�سي  الس د 

فجاع  لف ة  ع رأوالد  أوالد  دوال 

الفق ه بن صالح  ر22ر2  الفق ه بن 

صالح  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  يوسف  أب�سي  الس د 

فجاع  لف ة  ع رأوالد  أوالد  دوال 

الفق ه بن صالح ر22ر2  الفق ه بن 

صالح  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

لقم  تحت   2222 أكتوار   27 بتاليخ 

.289/2222
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CABINET IBOUYEN

SOCIETE OMANAA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET IBOUYEN

 BUREAU  8 RUE 2ر

 ZERKTOUNI ، 90000، TANGER

MAROC

SOCIETE OMANAA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي يوسف لقم 2  - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4725

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مصطفى ازواغ 

622 حصة اجت اع ة من أصل 622 

مح د  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

صفصافي بتاليخ    أكتوار  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24    5 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم رر2476.
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ste al moustakbal conseil

BEN CHEKH  AGRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app   

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

BEN CHEKH  AGRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

بن يطو اوالد جامع ملطة ج اعة 

العجاجرة موالي يعقوب فاس - 

24 6ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر8 72

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BEN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEKH  AGRO

معصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيتون.

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 

ج اعة  ملطة  جامع  اوالد  يطو  بن 

 - فاس  يعقوب  موالي  العجاجرة 

24 6ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د حسن كامل :  222.  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حسن كامل عنوافه)ا( لقم 

فاس  ثغاث   2 ثغاث  جبل  تجزئة   48

2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د حسن كامل عنوافه)ا( لقم 

فاس  ثغاث   2 ثغاث  جبل  تجزئة   48

2222ر فاس املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4978.

  49I
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ANDERSEN CONSULTING

FAMONO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
FAMONO SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
موالي علي الشريف زاوية زفقة 

سجل اسة و شالع الط24ي قم 8  - 
92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر58 6.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( مني2 البقالي 522 
  .222 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة   حصة 

الجودي بتاليخ  2 فوف24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247722.
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COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE BOUADEL CASH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE رEME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
STE BOUADEL CASH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال املروج  
بوعادل تاوفات - 4225ر بوعادل 

تاوفات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 957

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUADEL CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواتي2  واستخالص  األموال 

)الشعبي كاش( .

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

4225ر   - تاوفات  بوعادل  املروج  

بوعادل تاوفات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 922   : البوال�سي   أح د  الس د  

حصة بق  ة 92.222 دلهم للحصة .

  22   : البوال�سي   توف ق  الس د  

حصة بق  ة 2.222  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د  أح د البوال�سي  عنوافه)ا( 
لقم  عث ان  اقامة  الزيتون  واد  زفقة 

ر4  فرجس س  2272ر فاس املغرب.

البوال�سي   توف ق  الس د  
اقامة  الزيتون  واد  زفقة  عنوافه)ا( 

2272ر  ر4  فرجس س   عث ان لقم 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د  أح د البوال�سي  عنوافه)ا( 
لقم  عث ان  اقامة  الزيتون  واد  زفقة 

ر4  فرجس س  2272ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ  2  بتاوفات   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 59ر.

  5 I

MOUMNI CONSULTING

IKHWAN M›DIQ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA
 BNOU NOUSSAIR N° 8 M’DIQ
M’DIQ، 93200، M’DIQ MAROC

IKHWAN M’DIQ شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي فم 
العل ق شالع فرابي م ر9 لقم 2  
االطابق   لقم   املض ق - 222ر9 

املض ق املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.28825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222    8 في  املؤلخ 

املصادقة على :
عبد  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة    62 الوهاب 
)ة(  الس د  لفائدة   2رر حصة  أصل 
ابراه م بن عج بة بتاليخ 8  أكتوار 

.222 
عبد  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة    72 الوهاب 
الس د  لفائدة   حصة  2رر  أصل 
أكتوار    8 بتاليخ  ا رفي  سع د  )ة( 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   24 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4852.
  52I

MORABIT CONSEIL

SOUND
إعالن متعدد القرالات

MORABIT CONSEIL
625 شالع مح د الخامس الطابق 

الثالث لقم املكتب 29 الدال الب ضاء 
، 22222، الدال الب ضاء .

SOUND  »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 2  زفقة 
سايس املعاليف الب ضاء - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر6رر46.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  ر2 غشت  222  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

من  اكزال  حل م  الس د  استقالة 

منصب مسي2 للشركة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي2 الشركاء

على  ينص  الذي  ر :  لقم  بند 

مايلي: استقالة مسي2

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8684ر.

Iر5  

برتناليا و سرفيس

BENGHAIT IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 

الرس  ة

برتناليا و سرفيس
لقم  8زفقة 5 حي فزهة عين 

السبع الدالالب ضاء ، 22652، 

الدالالب ضاء املغرب

BENGHAIT IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجت اعي 8  زفقة 

ر الطابق لقم   القدس س دي 

ال24فو�سي - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ 

الرس  ة عدد  568 بتاليخ 5  شتن24 

.222 

العائلي  ا السم  في  :  طأ  بدال من 

ألحد الشركاء الس د هشام بنخيس.
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  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

AMRO HOLDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طف ل ، إقامة 
دياموفد، الطابق األول ، مكتب  لقم 

ر ، 92222، طنجة املغرب
AMRO HOLDING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الجيش امللكي إقامة دال السالم لقم 
4 تطوان - 222ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 25ر

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AMRO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HOLDING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.HOLDING
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي إقامة دال السالم لقم 

4 تطوان - 222ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الشبتي  الحسن  الس د 
حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الشبتي  الحسن  الس د 
تجزئة لياض السالم طريق سبتة كلم 

4 لقم 82 222ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الشبتي  الحسن  الس د 
تجزئة لياض السالم طريق سبتة كلم 

4 لقم 82 222ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   25 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4862.

  55I

FIDUCIAIRE INOVA

SABERNA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FIDUCIAIRE INOVA
لقم 8  زفقة ر الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 
ال24فو�سي الدال الب ضاء ، 2 226، 

الدال الب ضاء املغرب
 SABERNA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8  
زفقة ر الطابق األول تجزئة النقل 

الحضري حي القدس ال24فو�سي الدال 
الب ضاء - 2 226 الدال الب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.487475

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  أكتوار  222   24 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«    .422.222»
  .522.222« إلى  دلهم«    22.222»
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 797749.

  56I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

TD(LUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

TD LUX شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة دينا 
24 الطابق الرابع لقم 24 مسنافة - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.85 99

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل  فوف24  222   22 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ    TD LUX الوح د  الشريك 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
 24 دينا  ع الة  اإلجت اعي  مقرها 
 - مسنافة   24 لقم  الرابع  الطابق 
 : ل  فت جة  املغرب  طنجة   92222
ألجله  الذي  االجت اعي  الهدف  فشل 

تأسست الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب ع الة دينا 
 - مسنافة   24 لقم  الرابع  الطابق   24

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  مف د  العزيز   عبد  الس د)ة( 
تابشيشا  الكبي2ة  مغوغة  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9882.
  57I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

SOCIETE EL HARRAK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn
 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc
SOCIETE EL HARRAK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
بولعيش دال الد ان، زفقة 5 لقم 

ر الطابق   - 52 92 القصر الكبي2 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 297
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  غشت  222  في  ر  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE EL الوح د  الشريك  ذات 
  22.222 مبلغ لأس الها    HARRAK
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
زفقة  الد ان،  دال  بولعيش  تجزئة 
ر الطابق   - 52 92 القصر  5 لقم 
الكبي2 املغرب فت جة ل : توقف نشاط 

الشركة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
القصر   92 52  -  227 لقم  األمل 

الكبي2 املغرب. 
و عين:

و  الشت وي  هللا   عبد  الس د)ة( 
 227 لقم  األمل  تجزئة  عنوافه)ا( 
املغرب  الكبي2  القصر   92 52

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ    

فوف24  222 تحت لقم 28ر.
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ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

AL IMMO
إعالن متعدد القرالات

 ABDELADIM AUDIT ET
CONSULTING SARL

 OASIS SQUARE BUREAUX
 RUE ر IMM 6 ETAG 2 BUR
 210 ROUTE OASIS ، 20410،

CASABLANCA MAROC
AL IMMO »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم ر  

شالع أح د املجاتي ، إقامة االلب  ، 
الطابق األول ،شقة 8 املعاليف الدال 

الب ضاء - - الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
9ر9 9ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  24 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
بنقل  عل ا  العام  االجت اع  يح ط 
الشركاء  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع 
والبس طة  البحتة  املوافقة  ويقرل 
بن  مح د  الجدد:  .  الشركاء  على 
2. مح د عاللي      522 سهم   : الحسين 
: 522 سهم ل صبح املج وع: 1،000 

سهم
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
مايلي: أحاطت الج ع ة العامة عل ا 
عبد  الحسين  ابن  الس د  باستقالة 
من  الحسين  أوحكي  والس د  الكريم 
إنها  للشركة.  ك ديرين  منصبيه ا 
املديرين  وتشكر  القرال  هذا  تقبل 

الذين استقالوا على تعاونهم.
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
تع ين  العامة  الج ع ة  تقرل  مايلي: 
التال ة  الطب ع ين  األشخاص 
للشركة:   .  مديرين  أس اؤهم 
املق م   ، مح د  الحسين  ابن  الس د 

ام نة  اقامة  الدالالب ضاء   في 
 ، ال24فو�سي    القدس  لقم     »د« 
الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
 ، الجنس ة  مغربي   ،  I4 265ر لقم  
الس د   .2 ؛    5/2 / 979 موال د 
املح دية  في  املق م   ، مح د  علي 
»ج«  ع الة  ر  شقة  اوش د  لي  اقامة 
لقم  الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
 ، الجنس ة  مغربي   ،  GM  2946
للنظام  وفًقا    .24/26/ 968 في  ولد 
الصالح ات  ج  ع  لديهم   ، األسا�سي 
وتنف ذ  الشركة  عن  ف ابة  للتصرف 
 ، بهدفها  املتعلقة  األع ال  ج  ع 
ي نحها  التي  الصالح ات  مراعاة  مع 
يصرح  للشركاء.   

ً
صراحة القافون 

 ، التع ين  هذا  بقبولهم  املديرون 
تعالض  أي  يوجد  ال  أفه  موضحين 
أو حظر من تلقاء أففسهم ي كن أن 
واالتالي   التع ين.  هذا  طريق  في  يقف 
املشت2ك  بالتوق ع  الشركة  ستلتزم 
في  أجرهم  تحديد  سيتم  لل ديرين. 

قافون الحق.
قرال لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر  فقل  الع وم ة  الج ع ة  تقرل 
اقامة  التالي:  العنوان  إلى  االجت اعي 
فض لة ع الة »س2«  طابق   شقة 8 
حي القدس ال24فو�سي الدال الب ضاء

قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
قرل االجت اع العام ، فت جة للقرالات 
 6 و   5 املواد  ، تعديل  املعت دة أعاله 
و 7 و 2  و 26 من النظام األسا�سي.

قرال لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
يقرل   ، املذكولة أعاله  التغ ي2ات  بعد 
االجت اع العام إصالح قافون النظام 

األسا�سي للشركة
قرال لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
على  بالكامل  العام  االجت اع  يوافق 
األسا�سي  للنظام  الجديد  القافون 
اقت2حه  الذي  النحو  على   ، للشركة 

عليها لئيس االجت اع.
قرال لقم 8: الذي ينص على مايلي: 
الصالح ات  العامة  الج ع ة  ت نح 
من  نسخة  أو  أصل  لحامل  الكاملة 
هذا القافون إلت ام ج  ع اإلجراءات 

القافوف ة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 : العنوان  في  محدد  االجت اعي  املقر 
طابق  »س2«   ع الة  فض لة  اقامة 
  شقة 8 حي القدس ال24فو�سي الدال 

الب ضاء
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
أس اؤهم  التال ة  الشركاء  يقوم 
وهي:  .   

ً
فقدا املساه ات  بتقديم 

املق م   ، مح د  الحسين  ابن  الس د 
»د«  ام نة  اقامة  الدالالب ضاء   في 
، حامل  ال24فو�سي    القدس  لقم    
لقم   الوطن ة  التعريف  بطاقة 
265ر I4 ، مغربي الجنس ة ، موال د 
دلهم؛    52222     5/2 / 979
في  املق م   ، مح د  عاللي  الس د   .2
ر  شقة  اوش د  لي  اقامة  املح دية 
التعريف  بطاقة  ، حامل  »ج«  ع الة 
مغربي   ،  GM  2946 لقم  الوطن ة 
 ،  24/26/ 968 في  ولد   ، الجنس ة 

52222 دلهم
على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 
الشركة  مال  لأس  يبلغ  مايلي: 
مقس ة  وهي  دلهم.   100،000.00
دلهم    22 بق  ة  سهم    222 إلى 
ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة   ، للسهم 
ب ا  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 
وهي:   .   ، مساه اتهم  مع  يتناسب 
املق م   ، مح د  الحسين  ابن  الس د 
»د«  ام نة  اقامة  الدالالب ضاء   في 
، حامل  ال24فو�سي    القدس  لقم    
لقم   الوطن ة  التعريف  بطاقة 
265ر I4 ، مغربي الجنس ة ، موال د 

979 / 5/2    522 حصة 
املق م   ، مح د  عاللي  الس د   .2   
ر  لي اوش د شقة  اقامة  املح دية  في 
التعريف  بطاقة  ، حامل  »ج«  ع الة 
مغربي   ،  GM  2946 لقم  الوطن ة 
 ،  24/26/ 968 في  ولد   ، الجنس ة 

522 حصة
بند لقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
الطب ع ين  األشخاص  تع ين  تم 
التال ة أس اؤهم مديرين للشركة ملدة 
غي2 محدودة  :   . الس د ابن الحسين 
مح د ، املق م في الدالالب ضاء  اقامة 

ام نة »د« لقم    القدس ال24فو�سي    
الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
 ، الجنس ة  مغربي   ،  I4 265ر لقم  
الس د   .2 ؛    5/2 / 979 موال د 
املح دية  في  املق م   ، مح د  علي 
»ج«  ع الة  ر  شقة  اوش د  لي  اقامة 
لقم  الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
الجنس ة  ولد  ، مغربي   GM  2946
للنظام  وفًقا    .24/26/ 968 في 
الصالح ات  ج  ع  لديهم   ، األسا�سي 
وتنف ذ  الشركة  عن  ف ابة  للتصرف 
 ، بهدفها  املتعلقة  األع ال  ج  ع 
ي نحها  التي  الصالح ات  مراعاة  مع 
يصرح  للشركاء.   

ً
صراحة القافون 

 ، التع ين  هذا  بقبولهم  املديرون 
تعالض  أي  يوجد  ال  أفه  موضحين 
أو حظر من تلقاء أففسهم ي كن أن 
واالتالي   التع ين.  هذا  طريق  في  يقف 
املشت2ك  بالتوق ع  الشركة  ستلتزم 
في  أجرهم  تحديد  سيتم  لل ديرين. 

قافون الحق.
بند لقم 26: الذي ينص على مايلي: 
الطب ع ين  األشخاص  تع ين  تم 
التال ة أس اؤهم مديرين للشركة ملدة 
غي2 محدودة  :   . الس د ابن الحسين 
مح د ، املق م في الدالالب ضاء  اقامة 
ام نة »د« لقم    القدس ال24فو�سي    
الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
 ، الجنس ة  مغربي   ،  I4 265ر لقم  
الس د   .2 ؛    5/2 / 979 موال د 
املح دية  في  املق م   ، مح د  علي 
»ج«   ع الة  ر  شقة  اوش د  لي  اقامة 
لقم  الوطن ة  التعريف  بطاقة  حامل 
 ، الجنس ة  مغربي   ،  GM  2946
للنظام  وفًقا    .24/26/ 968 في  ولد 
الصالح ات  ج  ع  لديهم   ، األسا�سي 
وتنف ذ  الشركة  عن  ف ابة  للتصرف 
 ، بهدفها  املتعلقة  األع ال  ج  ع 
ي نحها  التي  الصالح ات  مراعاة  مع 
يصرح  للشركاء.   

ً
صراحة القافون 

 ، التع ين  هذا  بقبولهم  املديرون 
تعالض  أي  يوجد  ال  أفه  موضحين 
أو حظر من تلقاء أففسهم ي كن أن 
واالتالي  التع ين.  هذا  طريق  في  يقف 
املشت2ك  بالتوق ع  الشركة  ستلتزم 
في  أجرهم  تحديد  سيتم  لل ديرين. 

قافون الحق.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 822245.
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fidjuris sarl

ARDY CATERING SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 22ر
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

 ARDY CATERING SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
الزلقطوني ، لقم 24 ، الطابق 

الثامن ، - 22222  الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر99 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    5
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ARDY : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CATERING SERVICES
االطعام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الج اعي
الطعام  وجبات  تقديم    دمات 

وتوص ل الوجبات املنزل ة
 التنظ ف والغس ل وإدالة املرافق 

والخدمات الفندق ة.
عنوان املقر االجت اعي : 59 شالع 
الزلقطوني ، لقم 24 ، الطابق الثامن 

، - 22222  الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 422.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : القدمي2ي  الدبي  الس د  ل ل 
22  حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
 PMY CAPITAL :  2.222 الشركة

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  .762   : ففيس  فاط ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
22  حصة    : الس د هشام عباد 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
القدمي2ي  الدبي  الس د  ل ل 
القدمي2ي  الدبي  عنوافه)ا(  ل ل 

42ر22 الدال الب ضاء املغرب.
الشركة PMY 422.222 عنوافه)ا( 
لياض زيتون 24562  مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  ففيس  فاط ة  الس دة 
 22422 بولكون  الحكم  ابن  زفقة   4

الدال الب ضاء املغرب.
حي  عنوافه)ا(  عباد  هشام  الس د 
النس م اقامة الحدائق ع الة أ شقة 

5 22542 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
القدمي2ي  الدبي  الس د  ل ل 
القدمي2ي  الدبي  عنوافه)ا(  ل ل 

42ر22 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799892.
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WAY CONSEIL

CASA DE HOY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CASA DE HOY   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 

الطابق أل�سي ع الة 2   شالع أبو 
بكر الصديق جليز   - 62 42 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2227 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CASA  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.  DE HOY

غرض الشركة بإيجاز :  - مطعم.

- مقهى.

-الوجبات الخف فة..

متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

أبو  شالع     2 ع الة  أل�سي  الطابق 

بكر الصديق جليز   - 62 42 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : اشطو  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د حسن اشطو :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اشطو  يوسف  الس د 

 45222   542 لقم  الوحدة  حي 

ولزازات املغرب.

عنوافه)ا(  اشطو  حسن  الس د 

تجزيئة البرفزية لقم 2ر تالكة 62 45 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  اشطو  يوسف  الس د 

 45222   542 لقم   الوحدة  حي 

ولزازات املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 9 294 .
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مصلح الوزاني

 OUT(OF(THE(WOOD(-
OOTW

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

مصلح الوزاني
س دي بولمافة شالع الشه د عبد 
هللا ال عقوبي لقم    ، 52 92، 

القصر الكبي2 املغرب
 OUT OF THE WOOD - OOTW
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الفرفالة دلب الجامع طريق العرائش 
لقم    - 52 92 القصر الكبي2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
79 ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 OUT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OF THE WOOD - OOTW
 Sciage  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 et rabotage de bois, exploitant

.forestier
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الفرفالة دلب الجامع طريق العرائش 
الكبي2  القصر   92 52  - لقم    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 72.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د يونس الحداد :  722 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الحداد  يونس  الس د 
  2 لقم  الجامع  دلب  الفرفالة  حي 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الحداد  يونس  الس د 
  2 لقم  الجامع  دلب  الفرفالة  حي 

52 92 القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 2  

فوف24  222 تحت لقم 746.

  62I

امغال عبد الغافول

2T AGENCY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

امغال عبد الغافول
شالع الجيش امللكي اقامة النول لقم 
  الطابق االول تطوان ، 222ر9، 

تطوان املغرب
4T AGENCY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 

مح د اليزيدي اقامة االفدلس بلوك 
ا مكتب لقم ر تطوان - 222ر9 

تطوان املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.28855

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
4  أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
املسؤول ة  ذات  4T AGENCY شركة 
  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د اليزيدي اقامة االفدلس بلوك ا 
مكتب لقم ر تطوان - 222ر9 تطوان 

املغرب فت جة اللخسالة .
و عين:

الس د)ة( فول  الزمراني و عنوافه)ا( 
6ر  لقم  البقالي  زفقة  املعتصم  شالع 
تطوان  222ر9  تطوان  مريبطو  حي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

شالع  وفي  أكتوار  222    4 بتاليخ 

مح د اليزيدي اقامة االفدلس بلوك ا 

مكتب لقم ر تطوان - 222ر9 تطوان 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4868.

Iر6  

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

STUDIO HKLS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STUDIO HKLS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 ع الة 

جكال شالع مح د الخاامس الشقة 

رر - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2222 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO HKLS

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والز رفة،  الديكول  الحرف ة، 

التصدير واالستي2اد.

عنوان املقر االجت اعي : 55 ع الة 
الشقة  الخاامس  مح د  شالع  جكال 

رر - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حك م غشو :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ST الس د غشو حك م عنوافه)ا( 
  MICHEL D’ENTRAYGUES  6472

.LA CHARENTE FRANCE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 ST الس د غشو حك م عنوافه)ا( 
 MICHEL D’ENTRAYGUES  6472

LA CHARENTE FRANCE
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 9رر29 .

  64I

BADR BOUJAMAOUI

سوكوماش)ش.م.م
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي2 نشاط الشركة

BADR BOUJAMAOUI
 RESIDENCE LA FONTAINE RUE
 AHMED CHAOUKI BUR ETG6
 V.N RESIDENCE LA FONTAINE
 RUE AHMED CHAOUKI BUR
ETG6 V.N، 30000، FES MAROC

سوكوماش ش.م.م شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي لقم ر59 
تجزئة الوفاء 4 طابق األول شقة 2 
إقامة الح د طريق صفرو فاس - 

2222ر فاس املغرب.
تغ ي2 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر6555.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تغ ي2  تم  شتن24  222   24 في  املؤلخ 

نشاط الشركة من »-  موقع اإليجال 

املتنوع.

-2 األشغال املختلفة.

»- حراسة  إلى  املوا�سي«  تاجر  -ر 

األماكن العامة و الخاصة.

-2شركة  التنظ ف.

-ر شركة أع ال البستنة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  بتاليخ     بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4467.

  65I

ائت اف ة العربي بنسالم

ناماك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة العربي بنسالم
زفقة الشرفاء لقم 2 ، 92222، 

طنجة املغرب

فاماك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  املنطقة 

الصناع ة جزيناية قطعة لقم ر2ر    

- 92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9852 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   22 9 ماي    6

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : فاماك.

غرض الشركة بإيجاز : ب ع و شراء 

لج  ع  اواالج لة  بالتقس ط  اما 

مواد البناء ب ا فيها السباكة والطالء 

واملعدات الكهراائ ة.

معدات  ج  ع  تصدير  و  استي2اد 

البناء.
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عنوان املقر االجت اعي :  املنطقة 
الصناع ة جزيناية قطعة لقم ر2ر    

- 92222 طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مصطفى مرون :  4ر حصة 

بق  ة 4.222ر دلهم للحصة .
رر حصة    : مرون  مح د  الس د 

بق  ة 222.رر دلهم للحصة .
رر    : مرون  املج د  عبد  الس د 
حصة بق  ة 222.رر دلهم للحصة .

 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مرون  مصطفى  الس د 
 2 الطابق  اقامة س6   4 السواني  حي 

شقة 2  92222 طنجة اامغرب.
مرون  املج د  عبد  الس د 
عنوافه)ا( املنطقة الصناع ة جزيناية 
طنجة   92222  568 لقم  قطعة 

املغرب.
الس د مح د مرون عنوافه)ا( حي 
7ر6  األفدلس  ر شالع  السالم قطاع 

222   سال املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مرون  مصطفى  الس د 
 2 الطابق  اقامة س6   4 السواني  حي 

شقة 2  92222 طنجة اامغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز  بتاليخ  2  بطنجة   التجالية 

9 22 تحت لقم 224495.

  66I

ANDERSEN CONSULTING

FAMONO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
FAMONO SARL

  شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

موالي علي الشريف زاوية زفقة 

سجل اسة و شالع الط24ي قم 8  - 

92222 طنجة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر58 6.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  فوف24  222  في  2  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

الجودي مصطفى  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 247722.

  67I

KARIMA EL HAUZI

ARDESI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

ARDESI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي يوسف اقامة ياسين 2 

الطابق األول لقم ر  - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5825ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2228 ف24اير    5

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARDESI
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي يوسف اقامة ياسين 2 الطابق 
األول لقم ر  - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : األب ض  ح  د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  األب ض  ح  د  الس د 
زفقة   حي اوسحاق  54222  ن فرة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  األب ض  ح  د  الس د 
زفقة   حي اوسحاق  54222  ن فرة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ف24اير   27 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

2228 تحت لقم ر5672.
  68I

FONDATAX

 ELBA RECYCLING
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FONDATAX
  5 ، شالع  القدس ، الطابق 
ر ، 25 ، إقامة حدائق القدس ، 

كال فولف ا عين الشق 22462- الدال 
الب ضاء ، 22462، الدال الب ضاء 

املغرب
 ELBA RECYCLING SOLUTIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 ، شالع 
مرس سلطان ، الطابق األول ، شقة 

-رالدال الب ضاء - 22522 
الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 869

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ELBA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RECYCLING SOLUTIONS

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير النفايات.

 ،  26  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع مرس سلطان ، الطابق األول ، 

شقة -رالدال الب ضاء - 22522 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : ابعي2ة  املصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : ابعي2ة  الحسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املصطفى ابعي2ة عنوافه)ا( 

 BADENSCHE STR 44  27 5

برلين   Berlin Allemagne  27 5

املاف ا.

عنوافه)ا(  ابعي2ة  الحسن  الس د 

شقة   4 الطابق  مالس    2 شالع   44

املستشف ات  حي  املأوى  إقامة   8

الدال الب ضاء 22522 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د املصطفى ابعي2ة عنوافه)ا(  

 STR 44  27 5 Berlin Allemagne

5 27  برلين املاف ا.
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عنوافه)ا(  ابعي2ة  الحسن  الس د 
شقة   4 الطابق  مالس    2 شالع   44
املستشف ات  حي  املأوى  إقامة   8
الدال الب ضاء 22522 الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799652.

  69I

EURODEFI

WELLBEING SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT   9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
WELLBEING SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9   شالع 
عبد املومن الطابق2 لقم 5  - 
62ر22 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 7  
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WELLBEING SOLUTIONS
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي2اد و تصدير .
   9  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع عبد املومن الطابق2 لقم 5  - 

62ر22 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

مدغري  العلوي  زينب  الس دة 
عنوافه)ا( ٧ زفقة برتويل الطابق ٢ حي 
الب ضاء  الدال   22222 املستشف ات 

املغرب.
عنوافه)ا(  جابري  دليس  الس د 

الرااط 2222 الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مدغري  العلوي  زينب  الس دة 
عنوافه)ا( ٧ زفقة برتويل الطابق ٢ حي 
الب ضاء  الدال   22222 املستشف ات 

املغرب
عنوافه)ا(  جابري  دليس  الس د 
الرااط 22222 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799492.
  72I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

SOUFIANI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
SOUFIANI TRANS  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 52 شالع 
الفاييت الطابق الثاني - 2ر922 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 2 727

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOUFIANI TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شافه  من  ما  كل  و  للبضائع  الدولي 

املساه ة في تقدم الشركة .
عنوان املقر االجت اعي : 52 شالع 
2ر922   - الثاني  الطابق  الفاييت 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
سف ان  مح د  الفريحي  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
 : سف ان  مح د  الفريحي  الس د   

222  بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
سف ان  مح د  الفريحي  الس د 
تاشفين  ابن  يوسف  عنوافه)ا( شالع 
ع الة الفريحي الطابق  2 الشقة 22  

2ر922 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
سف ان  مح د  الفريحي  الس د 
تاشفين  ابن  يوسف  عنوافه)ا( شالع 
ع الة الفريحي الطابق  2 الشقة 22  

2ر922 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر992.
  7 I

FOREIGN CONSULTING

لس)غلواال
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI, ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

لس غلواال شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
ب لف دير,شالع مح د بن أح د 
البقال, لقم 2 , الدالالب ضاء. - 
22622 الدال الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر92 4.
العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوار  ر   في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 
دلهم«   922.222,22« قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«    22.222,22« من  أي 
  : طريق  عن  دلهم«    .222.222,22»

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 65 822.
  72I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 L MرALLEM
MAINTENANCE(EXPERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 L MرALLEM MAINTENANCE
EXPERT  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الكزاف ة 
قرية شواقراش طنجة - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.  724 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 L MرALLEM MAINTENANCE
  22.222 لأس الها  مبلغ     EXPERT
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
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 - طنجة  شواقراش  قرية  الكزاف ة 

92222 طنجة املغرب فت جة ل : عدم 

تفاهم الشركاء.

و حدد مقر التصف ة ب الكزاف ة 

 92222  - طنجة  شواقراش  قرية 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  سع د  بوحاجا    الس د)ة( 

عنوافه)ا( بئ2 الشعي2ي شالع 22 لقم 

ك صفي  املغرب  طنجة   92222  28

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9897.

Iر7  

امغال عبد الغافول

CARNAVAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

امغال عبد الغافول

شالع الجيش امللكي اقامة النول لقم 

  الطابق االول تطوان ، 222ر9، 

تطوان املغرب

CARNAVAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د داوود زفقة املوصل لقم25 

تطوان - 222ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2527ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CARNAVAL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم25  املوصل  زفقة  داوود  مح د 

تطوان - 222ر9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : سه ل  مش اش  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .

  22  : سه ل  مش اش  الس د   

بق  ة 222.  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سه ل  مش اش  الس د 

اقامة  ال24كة  مح د  الحاج  شالع 

  8 شقة  ر2  الطابق  البنفسج 

222ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سه ل  مش اش  الس د 

اقامة  ال24كة  مح د  الحاج  شالع 

  8 شقة  ر2  الطابق  البنفسج 

222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4876.

  74I

2MSYNERGY, SARL

ABOUAB MARRAKCHI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ABOUAB MARRAKCHI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

  مقرها اإلجت اعي: 6  تجزئة لياض 

ياس ين طريق عين الشقف الشقة 

7 -  فاس
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر7229

  6 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

 ABOUAB الشركة   تس  ة 

MARRAKCHI

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجالة

غس ل الس الات
أع ال الديكول

ب ع السجائر اإللكت2وف ة

عنوان املقر االجت اعي : 6  تجزئة 
الشقف  عين  طريق  ياس ين  لياض 

الشقة 7  فاس

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  22.222 الشركة:  :مبلغ لأس ال 

دلهم، مقسم كالتالي

بنجعفر  مراك�سي  الط ب  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    .222  :

للحصة

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء

  الط ب مراك�سي بنجعفر عنوافه 
الراش دية طريق  7 حي  4  زفقة  لقم 

عين الشقف  فاس

والعائل ة  الشخص ة  :األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة

  الط ب مراك�سي بنجعفر عنوافه 
الراش دية طريق  7 حي  4  زفقة  لقم 

عين الشقف  فاس

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس  التجالية 

 222 تحت لقم ر486

  75I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 ASNI(TRAVAUX(DE(GENI
CIVIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 872

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ASNI TRAVAUX DE GENI CIVIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
تكاديرت اسني الحوز مراكش - 

42222  مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 22 77

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ASNI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX DE GENI CIVIL
- أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وأع ال بناء
مكاف ك ة  باالت  االبال  -2حفر 

ويدوية
-ربائع مواد البناء بالتقس ط .

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  الحوز  اسني  تكاديرت 

42222  مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ادمحافد  فريد  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ادمحافد  فريد  الس د 
مراكش  الحوز  اسني  تكاديرت  دوال 

42222  مراكش   املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ادمحافد  فريد  الس د 
مراكش  الحوز  اسني  تكاديرت  دوال 

42222  مراكش  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 8 ر29 .
  76I

امغال عبد الغافول

 ASSURANCE LA COLOMBE
BLANCHE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

امغال عبد الغافول
شالع الجيش امللكي اقامة النول لقم 
  الطابق االول تطوان ، 222ر9، 

تطوان املغرب
 ASSURANCE LA COLOMBE
BLANCHE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

طالق بن زياد لقم 8 الطابق االول 
اف ن دا - 222ر9 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.9249
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 26 أكتوار  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق   8 لقم  زياد  بن  طالق  »شالع 
تطوان  222ر9   - اف ن دا  االول 
االقامة  مرجان  »بناية  إلى  املغرب« 
الس اح ة لقم ر الطابق االل�سي لقم 
ر تطوان - 222ر9 تطوان  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4856.
  77I

EURODEFI

CHEBCHEB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT   9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
CHEBCHEB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9   شالع 
عبد املومن الطابق 2 لقم 5  - 
62ر22 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
52 7 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEBCHEB
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أي فوع من مركبات النقل.
   9  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع عبد املومن الطابق 2 لقم 5  - 

62ر22 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  ش س  شبشب  الس د 
الدال   22272 الن سا  عنوافه)ا( 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  ش س  شبشب  الس د 

الدال   22272 الن سا  عنوافه)ا( 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79949.

  78I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

  DIVERS(TRAVAUX

 ROUTIERS ET

AMENAGEMENT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

دال ال24 و االحسان ع الة - د - لقم   

شالع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

42282، مراكش املغرب

 DIVERS TRAVAUX  ROUTIERS

ET AMENAGEMENT SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي الشقة 24 تحزئة الحسن ة 

ع الة 55 الدليس ة زينب جليز 

مراكش - 422222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 ر22 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 DIVERS TRAVAUX  ROUTIERS

.ET AMENAGEMENT SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدف ة.

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الحسن ة  تحزئة   24 الشقة  االل�سي 

جليز  زينب  الدليس ة   55 ع الة 

مراكش - 422222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

4.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اوشن فول الدين :  ررر.ر  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

4رر.ر     : مح د  ادعلي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د الزيتوني  ج ال :  ررر.ر  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اوشن فول الدين عنوافه)ا( 

مراكش   28 لقم  املخازف ة  دوال 

42222 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  ج ال  الزيتوني  الس د 

دوال القرية اغ ات ايت اولير مراكش 

42222 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  ادعلي  الس د 

مراكش  لقم  5  املخازف ة  دوال 

42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د اوشن فول الدين عنوافه)ا( 

مراكش   28 لقم  املخازف ة  دوال 

42222 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  ج ال  الزيتوني  الس د 

دوال القرية اغ ات ايت اولير مراكش 

42222 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  مح د  ادعلي  الس د 

مراكش  لقم  5  املخازف ة  دوال 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29479 .

  79I
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ETS COMPTA HOUSE

 INTERMIDAIRE EN
TRANSPORT ROUTIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC
 INTERMIDAIRE EN

TRANSPORT ROUTIER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 زفقة 
ر بلوك   حي ام الرا ع  ن فرة - 

54222  ن فرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر427
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INTERMIDAIRE EN TRANSPORT

.ROUTIER
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-النقل  الغي2  لحساب  البضائع 

الوطني و الدولي .
 2 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
زفقة ر بلوك   حي ام الرا ع  ن فرة - 

54222  ن فرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د تويرس دليس : 522 بق  ة 

22  دلهم.
522 بق  ة   : الس د ملرابطي ع ر 

22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  دليس  تويرس  الس د 
الرا ع  ام  حي  لقم     4 زفقة  بلوك   

 ن فرة 54222  ن فرة املغرب.
عنوافه)ا(  ع ر  ملرابطي  الس د 
بوفكران   7 2 لقم  ر  املنزهي  تجزئة 

مكناس 22ر52 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  دليس  تويرس  الس د 
الرا ع  ام  حي  لقم     4 زفقة  بلوك   

 ن فرة 54222  ن فرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 89ر.
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select conseil

ERADIGIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

select conseil
شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 
الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب
ERADIGIT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي :  ر   
شالع اففا اقامة ازول مكتب    ب 

الدال الب ضاء  ر   شالع اففا اقامة 
ازول مكتب    ب الدال الب ضاء 

2222 الدال الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
489ر45.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  يول وز  222    5 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   ERADIGIT
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   95.222 لأس الها 
اففا  شالع  اإلجت اعي  ر    مقرها 
اقامة ازول مكتب    ب الدال الب ضاء 
 ر   شالع اففا اقامة ازول مكتب    
ب الدال الب ضاء 2222 الدال الب ضاء 
الشركة  قدلة  لعدم  فت جة  املغرب 

على االست رال في هدا املجال .

و عين:
الس د)ة( ع ر   بوعتم و عنوافه)ا( 
 9RUE CLAUDE DEBUSSY 92222
 BAGNEUX FRANCE 92222

فرنسا فرنسا ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
وفي  ر    يول وز  222    5 بتاليخ 
ب  مكتب     ازول  اقامة  اففا  شالع 
الدال الب ضاء  ر   شالع اففا اقامة 
الب ضاء  الدال  ب  مكتب     ازول 

2222 الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم 5رر794.
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select conseil

LABIEES ET OMBELLIFERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

select conseil
شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 
الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب
 LABIEES ET OMBELLIFERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 

  LA RESISTANCE 22  شالع
 LA الدال الب ضاء 22  شالع
RESISTANCE  الدال الب ضاء 
22222 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.92969
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  غشت  222   29 في  املؤلخ 
 LABIEES ET OMBELLIFERES حل 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
22  شالع  وعنوان مقرها اإلجت اعي 
الب ضاء  الدال    LA RESISTANCE
الدال    LA RESISTANCE 22  شالع 
الب ضاء  الدال   22222 الب ضاء 
الشركة  قدلة  لعدم  فت جة  املغرب 

االست رال في هدا املجال .

و عين:
العقاب  مح د   الس د)ة( 
 LA شالع    22 عنوافه)ا(  و 
RESISTANCE  الدال الب ضاء 22222 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 29 غشت  222 وفي 22  شالع 
الب ضاء  الدال    LA RESISTANCE
الدال    LA RESISTANCE 22  شالع 
الدالالب ضاء   22222 الب ضاء 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم 28 794.
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select conseil

 GENERAL AGROU
COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة

select conseil
شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 
الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب
 GENERAL AGROU COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 44  شالع 
مح د س احي طابق 6 لقم 5ر 

الدالالب ضاء - 22222 الدالالب ضاء 
املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.222265
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«222.222.  دلهم« أي من »2.222  
عن  دلهم«    .222.222« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ الب ضاء   بالدال   التجالية 
 29 شتن24  222 تحت لقم 794574.
Iر8  
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select conseil

FBG DIGITAL
إعالن متعدد القرالات

select conseil
شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 
الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب
FBG DIGITAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:  ر   
شالع اففا اقامة ازول مكتب    ب 

الدال الب ضاء  ر   شالع اففا اقامة 
ازول مكتب    ب الدال الب ضاء 

2222 الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.5  225

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 

مايلي: تغ ي2 التس  ة الشركة 
على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 

مايلي: تجديد النظام االسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :26 لقم  بند 
مايلي: تغي2 التس  ة الحال ة للشركة  
FBG DIGITAL الى  التس  ة الجديدة 

 BEREXIA DIGITAL 
ً
للشركة

بند لقم -: الذي ينص على مايلي: 
تح ين النظام االسا�سي 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 42 795.
  84I

CABINET RMILI&ASSOCIES

BZCorp
  ب  ز كوغ

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 82 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
BZCorp  ب  ز كوغ شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د الخامس الطابق الثاني 

ع الات فقالات ب  22 مكتب ر22  
جليز 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر 9  

  6 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

BZCorp  ب  ز كوغ.
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بإيجاز : - الغرض من الشركة 
على  والخالج  املغرب  في   ، الق ام  هو 

حد سواء ، بالع ل ات التال ة:
الوساطة والتجالة اإللكت2وف ة

- مقاول أع ال الدعاية.
والندوات  املؤت رات  تنظ م   -
والرحالت وتأجي2 الغرف وج  ع أفواع 

االحتفاالت والفعال ات ؛
- التسويق والتسويق ع24 الهاتف.

- وكالة اتصاالت ؛
- فصائح االتصال.

- االتصاالت السلك ة والالسلك ة.
- الوساطة...

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  الخامس  مح د 
ر22   مكتب  ب  22  فقالات  ع الات 

جليز 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : بالودي   بالفاطمي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة   522   : سع د  زلي   الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

بالودي   بالفاطمي  الس د 
  6222 ت  وشنت  عين  عنوافه)ا( 

الجزاءل الجزاءل.
 268 الس د زلي  سع د عنوافه)ا( 
فرنسا   92622 الجوفتوي  د  شالع 

فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بالودي   بالفاطمي  الس د 
  6222 ت  وشنت  عين  عنوافه)ا( 

الجزاءل الجزاءل
 268 الس د زلي  سع د عنوافه)ا( 
فرنسا   92622 الجوفتوي  د  شالع 

فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
25 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم 5   .
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ZFG DEVELOPPEMENT

THE CANADIAN EATERY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

THE CANADIAN EATERY
. . ،2 ، .

the canadian eatery  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2ر شالع 
البنفسج إقامة الزيتوفة الطابق 
الثاني لقم  2 - 2222 2ر شالع 

البنفسج زيتوفة الطابق الثاني لقم 
 2 الدال الب ضاء

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
526959

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ماي  222   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 the  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. canadian eatery
املطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و دمات الطعام املتنقلة.
عنوان املقر االجت اعي : 2ر شالع 
الطابق  الزيتوفة  إقامة  البنفسج 
شالع  2ر   2222  - لقم  2  الثاني 
لقم  الثاني  الطابق  زيتوفة  البنفسج 

 2 الدال الب ضاء.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : هاجر  الجهدي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الجهدي هاجر عنوافه)ا(  الس دة 
ولوي  ه  افز  بول  محج    25-b2ر
  282 بروكسل  الم24ت  سافت 

بروكس ل بلج كا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجهدي هاجر عنوافه)ا(  الس دة 
ولوي  ه  افز  بول  محج    25-b2ر
  282 بروكسل  الم24ت  سافت 

بروكس ل بلج كا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.
  86I

CSYAS BUSINESS

CSYAS BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
حل شركة

CSYAS BUSINESS
CASA ، 20000، الدال الب ضاء 

maroc
 CSYAS BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة
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 ذات الشريك الوح د
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  زفقة 
الحرية الطابق ر شقة 5 - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
 9ر ر4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل  شتن24  222  ر   في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
  CSYAS BUSINESS الشريك الوح د
دلهم    22.222 لأس الها  مبلغ 
زفقة    2 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 22222  -  5 شقة  ر  الطابق  الحرية 
 : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء  الدال 

إستحالة إست رال الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 2  زفقة 
املغرب   5 شقة  ر  الطابق  الحرية 

222222 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  شوقي  مح د    الس د)ة( 
طابق  حكم  إبن  زفقة  2ر  عنوافه)ا( 
الدالالب ضاء  بولكون  شقة    سفلي 
املغرب  الب ضاء  الدال   22222

ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 

2  زفقة الحرية الطابق ر شقة 5
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  4 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم ر 7966.
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الطلحاوي

مقهى)شعب ة
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

مقهى شعب ة
  9 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
ف24اير  222 أعطى الس د)ة(  حبيبة 
للبطاقة  )ة(  الحامل  الطلحاوي 
املسجل  6665ر4  ل  لقم    الوطن ة 

بالسجل التجالي 45942  باملحك ة 

الحر  التس ي2  حق  بطنجة  التجالية 

لألصل التجالي الكائن ب دوال ولجة 

جوامعة   ا  وق ادة  ج اعة  البحري 

talhaoui855@  - أفجرة  فحص 

gmail.com طنجة املغرب للس د)ة( 

)ة(  الحامل  الطلحاوي  امح د 

  222982 لقم   ك  الوطن ة  للبطاقة 

ف24اير  من  2  تبتدئ  سنة  ر  ملدة 

 2224 ف24اير  في  2  تنتهي  و   222 

مقابل مبلغ شهري 222.ر  دلهم.
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جيسطراكو

POLYRAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

جيسطراكو

حي الع الية، حدائق القدس 

 ،GH8 كال فولف ا   5، ع الة

الطابق ر، لقم 24 شالع القدس، 

عين الشق،، 22482، الدال الب ضاء 

املغرب

POLYRAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

النس م، الطابق 4، لقم 22، ع الة 

64 ، س دي معروف، - 22522 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5 8287

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  غشت  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.POLYRAL
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصباغة  بودغاج،  تي2موالكاج، 
أشكال  ج  ع  ب ع  الكهروستات ك ة، 

األلومن وم.
ج  ع  إج ال ة،  واصفة   -
الصناع ة،  التجالية،  الع ل ات 
بصفة  املرتبطة  والعقالية  املال ة 
مباشرة أو غي2 مباشرة بهدف الشركة 

أو هدف مشابه لهدف الشركة..
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع الة   ،22 لقم   ،4 الطابق  النس م، 
 22522  - معروف،  س دي   ، 64

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مظهر  الس د  ل ل 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مظهر  الس د  ل ل 
 ،42 لقم  ر،  زفقة  كلثوم،  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22 52 كالفولف ا،  

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  مظهر  الس د  ل ل 
 ،42 لقم  ر،  زفقة  كلثوم،  تجزئة 
الب ضاء  الدال   22 52 كالفولف ا 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.
  89I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SABTI LIVRAISON
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SABTI LIVRAISON شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

موالي لش د، زفقة دلمان  - 222ر7 
الدا لة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
 9 29

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SABTI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.LIVRAISON
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

التوص ل
توص ل الطلب ات

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 
أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله
 عنوان املقر االجت اعي : حي موالي 
لش د، زفقة دلمان  - 222ر7 الدا لة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د السبتي عبد العالي  :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي   عبد  السبتي  الس د 
زفقة  لش د،  موالي  حي  عنوافه)ا( 

دلمان  222ر7 الدا لة  املغرب .



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 62 ر)  

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

العالي   عبد  السبتي  الس د 
زفقة  لش د،  موالي  حي  عنوافه)ا( 

دلمان  222ر7 الدا لة  املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر   بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

غشت  222 تحت لقم 98ر .
  92I

select conseil

MACORDONNIERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

select conseil
شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 
الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب
MACORDONNIERE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 67  شالع 
بولكون   اقامة بافا الدالالب ضاء - 

22222 الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4 2629

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
يول وز  222    6 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  حل  تقرل 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ    MACORDONNIERE
وعنوان  دلهم   52.222 لأس الها 
بولكون    67  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
 22222  - الدالالب ضاء  بافا  اقامة 
الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 

قدلة الشركة  في هدا املجال .
و حدد مقر التصف ة ب 67  شالع 
 - الدالالب ضاء  بافا  اقامة  بولكون   

22222 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

و  بلغازي  ابتسام   الس د)ة(  
ع الة   les terasse اقامة  عنوافه)ا( 
فواصر  بوعزة  دل   2 5 شقة   B22
الدالالب ضاء   22222 الب ضاء  الدال 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 

شالع    67  : بالتصف ة  املتعلقة 

بولكون   اقامة  بافا الدالالب ضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 68 797.

  9 I

select conseil

DANA PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

select conseil

شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 

الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب

DANA PIECES AUTOS  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ر شالع 

مح د السادس ع الة  H  طابق 

  الدالالب ضاء  - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر25879.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  يول وز  222    6 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ     DANA PIECES AUTOS

وعنوان  دلهم    .222.222 لأس الها 

مح د  شالع  اإلجت اعي  ر  مقرها 

طابق      H  ع الة السادس 

الدالالب ضاء  - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة ل : عدم قدلة الشركة 

على االست رال في هدا املجال .

و حدد مقر التصف ة ب  ر شالع 

طابق      H  ع الة السادس  مح د 

الدالالب ضاء  - 22222 الدالالب ضاء  

املغرب. 

و عين:
الس د)ة( فايز  لوماني و عنوافه)ا( 
 2 نس م  اقامة  ازمول  طريق   22
الدالالب ضاء   22222 الدالالب ضاء  

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 
  H  ر شالع مح د السادس ع الة  :

طابق   الدالالب ضاء 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 6رر797.
  92I

CABINET RAMI EXPERTISE

HARZOUZA
إعالن متعدد القرالات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

HARZOUZA »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 44 شالع 
مح د السالوي فاس - 2222ر فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.6 987

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222  ر2  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجت اعي
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الت24ع بحصص مشالكة في  الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجت اعي من »44 شالع 
مح د السالوي فاس« الى«متجر لقم 
املرجة  حي   II سهام  تجزئة   29  ،  5

فاس«.

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  في  مشالكة  بحصص  الت24ع 

بق  ة  حصة  مائة(  )  س   522 ب 

املرس    الد  الس د  من  دلهم  مائة 

ح  د,  املرس    الس د  أ  ه  لصالح 

الد  املر�سى   الس د  يت2ك  وعل ه 

ي نح   ، ا  نهائ  مالها  ولأس  الشركة 

إبراء ذمة كاملة وعامة وغي2 متحفظ 

على  ه  ت وظ ف ألداء  الشركة  ملدير 

الوجه الصح ح للسنة املال ة املنته ة 

في السنة الحال ة ، ويصرح بأفه ي تنع 

ضد  وني  قاف أو  إدالي  حق  أي  عن 

الشركة أو مديرها ألي سبب واصولة 

نهائ ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4727.

Iر9  

AMA AEROSOL

AMA AEROSOL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AMA AEROSOL

 CT 22ر KM  ZONE

 INDUSTRIELLE  JORF LASFAR ،

24000، EL JADIDA MAROC

AMA AEROSOL SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 CT وعنوان مقرها اإلجت اعي 22ر

  KM  ZONE INDUSTRIELLE

 JORF LASFAR - 24222 EL

JADIDA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 8659

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222     

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AMA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AEROSOL SARL

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على  منتجات  افتاج  في  متخصصة 
)منظفات  الجوي  الهباء  لذاذ  شكل  

املب دات-مستحضرات  -بخاخ 

التج  ل (.

 CT عنوان املقر االجت اعي : 22ر

  KM  ZONE INDUSTRIELLE

 JORF LASFAR - 24222 EL JADIDA

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 SOCIÉTÉ ENOSIS الشركة 

SARL :  822 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .

 Sté ONYX FOR الشركة 

 INDUSTRY AND TRADE

حصة   DEVELOPMENT :  222

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   ENOSIS الشركة 

 CT  22ر KM ZONE

  INDUSTRIELLE JORF LASFAR

.24222 EL JADIDA MAROC

 ONYX FOR الشركة 

 INDUSTRY AND TRADE

عنوافه)ا(   DEVELOPMENT

 RUE SEBTA RESIDENCE  7

 RAMI BUREAU N°8  22252

.CASABLANCA MAROC

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د لا�سي أفوال عنوافه)ا( ف ال 

 24222 أكرا   زفقة  بغداد  شالع    

الجديدة  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالجديدة   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم ر2722.

  94I

CYH

 STE FATHI ALU ET
INSTALLATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

CYH

 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

 STE FATHI ALU ET

INSTALLATION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي النول 
زفقة س 2 لقم 6ر    - 62222 وجدة 

املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.2922 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 STE املؤلخ في 8  يناير  222 تقرل حل

  FATHI ALU ET INSTALLATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم   52.222 لأس الها 

س  زفقة  النول  حي  اإلجت اعي  مقرها 
املغرب  - 62222 وجدة  6ر     2 لقم 

فت جة ملنافسة.

و عين:

الرح ان   عبد  فتحي    الس د)ة(  
و عنوافه)ا( حي النول زفقة س 2 لقم 

ك صفي  املغرب  وجدة   62222 6ر  

)ة( للشركة.
و  ال اس   زحزاح   الس د)ة( 

زفقة  الشريف  ولد  حي  عنوافه)ا( 
املغرب  وجدة   62222 لقم22    8

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
النول  حي  وفي  يناير  222    8 بتاليخ 
زفقة س 2 لقم 6ر    - 62222 وجدة 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 2868.

  95I

ج ال الصدقي محاسب معت د

ش8كة)بس ولس
إعالن متعدد القرالات

ج ال الصدقي محاسب معت د
شالع ابن سيناء لقم 86 الخ يسات 

، 5222 ، الخ يسات املغرب
شركة اس ولس »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي:  زفقة واد 
سبو لقم ر7  حي الزهراء - 5222  

الخ يسات املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.25749

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  28 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
من  الشركة  لاس ال  في  زيادة  مايلي: 
دلهم    522222.22 الى    22222.22
عن طريق انشاء 4222 حصة جديدة 
من فئة 22  دلهم  للحصة الواحدة   
2222 حصة من فصيب مومني بوعزة 
و2222 حصة من فصيب ادليس بن 

صالح
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجن اعي الحالي للشركة 
من :زفقة واد سبو لقم ر7 خي الزهراء 
بوزيان  ايت  :دوال  الى   الخ يسات  
الغندول  سدي  قبل ين   باحدو  ايت 

الخ يسات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  6و7:  لقم  بند 
مايلي: حدد لاس ال الشركة  في مبلغ 
بالكامل  محرل  دلهم    522222.22
5222 حصة اجت اعبة  الى  ومقس ة 
الواحدة  للحصة  دلهم    22 بق  ة 
موزعة بين الشركاء حسب  املساه ة 
ك ايلي  : الس د مومني بوعزة  2522 
 صة ب ساه ة قدلها 252222.22 
صالح  بن  ادليس  -الس د   دلهم 
ب ساه ة  اجت اع ة   2522  صة  

قدلها 252222.22 دلهم.

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بوزيان  ايت  االجت اعي:دوال  املقر 
الغندول  س دي  قبل ين   باحدو  ايت 

الخ يسات
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     بالخ يسات   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 7 ر .
  96I

Juristes-Conseils Partners SARL

 INDUSTRY RETROFIT
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

Juristes-Conseils Partners SARL
 RUE OUMAIMA SAYEH - 22
 ETAGE ر-Q.RACINE 22 RUE

OUMAIMA SAYEH - ETAGE ر-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
 INDUSTRY RETROFIT

DEVELOPMENT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 52 شالع 
مح د  الزلقطوني، الطابق 7 ،  - 

22242 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522727
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INDUSTRY RETROFIT  :

.DEVELOPMENT
غرض الشركة بإيجاز : - 

تج  ع و استغالل أي وحدة صناع ة 
وذلك  التحديثي  التعديل  أجل  من 
ملركبة  حرالي  محرك  أي  باستبدال 
ب حرك  الدييزيل  أو  بالبنزين  تع ل 

كهراائي أو ه دلوجين،
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تطوير الشراكة الصناع ة   -

والتقن ة والتجالية من أجل التعديل 

التحديثي.

واستكشاف  دلاسة   -

والدول ة  الوطن ة   السوق 

و  صوصا، دلاسة الجدوى التقن ة 

واملال ة والتجالية والقافوف ة والب ئ ة 

جاهزة  وحدات  والتوزيع  لالستي2اد 

للتعديل التحديثي ، 

أي  إنشاء  أو  استغالل    -

مركز بحث وتطوير االبتكال الصناعي 

من أجل التعديل التحديثي، 

امتالك،  اكتساب،   -

براءات  ج  ع  جلب  استغالل، 

اال ت2اع، الت2ا  ص، طرق و عالمات 

الصنع،  والخ24ة،

العالمات  ج  ع  إيداع    -

الن اذج،  و  الرسوم  و  ال24اءات،  و 

الفكرية  امللك ة  من  غي2ها   و 

و الصناع ة،

الوكاالت  و  الفروع  فتح   - 

و غي2ها باملغرب و الخالج،

ج  ع   ، عام  وبشكل    -

املال ة و  الصناع ة   املعامالت 

 و التجالية املنقولة أو العقالية التي 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

املذكولة  باألنشطة  جزئً ا  أو  كلً ا 

تطوير  تعزز  أن  ي كن  والتي  أعاله 

الشركة.

عنوان املقر االجت اعي : 52 شالع 

 ،  7 الطابق  الزلقطوني،   مح د  

 - 22242 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 HOLDING الشركة 

 DEVELOPPEMENT DURABLE

SARL :  762 حصة بق  ة 22  دلهم 

للحصة .

الس د حسن السنتي�سي االدلي�سي 

دلهم    22 بق  ة  حصة   242   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 HOLDING الشركة 
 DEVELOPPEMENT DURABLE
مح د   شالع   52 عنوافه)ا(   SARL
الزلقطوني، الطابق 7  22242 الدال 

الب ضاء املغرب.
الس د حسن السنتي�سي االدلي�سي 
موفا  ف ال  سي2فكاس  زفقة  عنوافه)ا( 

أففا 72ر22 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د حسن السنتي�سي االدلي�سي 
موفا  ف ال  سي2فكاس  زفقة  عنوافه)ا( 

أففا 72ر22 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79848.
  97I

ZFG DEVELOPPEMENT

ZFG DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZFG DEVELOPPEMENT
. . ،2 ، .

ZFG DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر  شالع 
املجاتي إقامة لي ألبس الطابق األولى 
لقم 8 معاليف أففا - 2222 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477469

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم   2222 ماي   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ZFG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT

شراء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بقصد  املجهزة  التجالية  العقالات 

تأجي2ها.

عنوان املقر االجت اعي : ر  شالع 

الطابق األولى  ألبس  لي  إقامة  املجاتي 
الدال   2222  - أففا  معاليف   8 لقم 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  22   : شريوي  إي ان  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شريوي  إي ان  الس دة 

 2222 الوازيس  النخ ل  شالع   75

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  شريوي  إي ان  الس دة 

 2222 الوازيس  النخ ل  شالع   75

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

  98I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

XXI(GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 2

20800، CASABLANCA MAROC

XXI GROUP  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 279 شالع 

الزلقطوني - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27ر448.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( برادة 

السني  هشام  ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5ر7978.

  99I

ADVOLIS

EXEN(CONSULTING
إعالن متعدد القرالات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

EXEN CONSULTING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة 

ابن لشد املكتب ج الطابق الرابع - 

62222 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر2842.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  2: الذي ينص على مايلي: 

وهب الس د  ل في صالح الدين 22  

حصةاجت اع ة التي ي لكها في شركة 

لصالح   »EXEN CONSULTING»

الس د  ل في عز العرب 

على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 

الحالي  مايلي: تحويل املقر اإلجت اعي 

لشد  ابن  زفقة  »وجدة،  من  للشركة 

املكتب ج الطابق الرابع« الى » وجدة، 

الزلقطوني وشالع مح د  زاوية شالع 

الخامس الطابق الرابع«.
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على  ينص  الذي  ر2:  لقم  قرال 

العام  الج ع  اعضاء  اتفق  مايلي: 

القافون  تح ين  على  وااالج اع 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

الذي  االسا�سي:  القافون  لقم  بند 

القافون  تح ين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار    2 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 6ر5ر.

 222I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

KIARA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 2

20800، CASABLANCA MAROC

KIARA  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 277،297 

شالع الزلقطوني - 22222 الدال 

الب ضاء املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 292 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2  أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( برادة 

تبعا  وح د  ك سي2  سعد   السني  

لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 8ر7978.

 22 I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 PARIS DAUPHINE
 INTERNATIONAL
MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 2
20800، CASABLANCA MAROC

 PARIS DAUPHINE
 INTERNATIONAL

MEDITERRANEE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تكنواالك  

- 22222 الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر4746ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222   22 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 PARIS الوح د  الشريك  ذات 
 DAUPHINE INTERNATIONAL
لأس الها  مبلغ    MEDITERRANEE
مقرها  وعنوان  دلهم    2.222
اإلجت اعي تكنواالك  - 22222 الدال 
توقف   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

نشاط الشركة.
 ، 2 ب   التصف ة  مقر  حدد  و 
ساحة األمم املتحدة عند  24ة املغرب 

- 22222 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  قباج   مح د   الس د)ة( 
عنوافه)ا( القاطن ببو سكولة’ البيسا  
2222 النواصر  املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 
:  2 ، ساحة األمم املتحدة عند  24ة 

املغرب  الدال الب ضاء.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 7ر7978.

 222I

YASSIR BADAOU

AHAJJAM(AGRO-TECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

YASSIR BADAOU

شالع عبد الكريم الخطابي أفب ك 

املض ق ، 222ر9، املض ق املغرب

AHAJJAM AGRO-TECH شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي أغراس 

شالع جابر ابن ح ان زفقة 5 لقم ر  - 

52 ر9 مرت ل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2477ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AHAJJAM AGRO-TECH

غرض الشركة بإيجاز : الخدامات 

و األشغال الفالح ة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

أغراس شالع جابر ابن ح ان زفقة 5 

لقم ر  - 52 ر9 مرت ل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 522   : أحجام  فضول  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د مح د عزيز أحجام :  522 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أحجام  فضول  الس د 

 9 222 لزين  بني  احجامن  دوال 

شفشاون املغرب.

أحجام  عزيز  مح د  الس د 

عنوافه)ا( حي أغراس شالع جابر ابن 

مرت ل  52 ر9  ر  لقم   5 زفقة  ح ان 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أحجام  فضول  الس د 

 9 222 لزين  بني  احجامن  دوال 

شفشاون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   22 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 249ر.

Iر22 

YANVISION

ياففيزيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

YANVISION

 N 4 Rue Lucerne Résidence

 Latifa  er étage Bureau

 N°ر, Quartier des hôpitaux,

 Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ياففيزيون شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 4  شالع 
لوسي2ن إقامة لط فة ، الطابق األول 

، مكتب لقم ر ، حي املستشف ات ، - 

22 22 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

69ر4 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  ر  

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ياففيزيون.
دلاسة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلدالة  تطب قات  وتطوير  وتص  م 
واوابات الويب وال24مج ات وتخط ط 

موالد املؤسسات
وإنشاء  واالتصال  اإلعالم   •

املحتوى الرقمي
ولسومات  الويب  مواقع  إنشاء   •

الك ب وتر ثنائ ة وثالث ة األبعاد
ألعاب  وتطوير  وتص  م  دلاسة   •

الف ديو
• االستشالات اإلدالية والرق  ة

وإصالح  وص افة  وترك ب  ب ع   •
تكنولوج ا  ومعدات  منتجات 

املعلومات
الحاسوب  وص افة  ترك ب   •
تكنولوج ا  ومعدات  الهواتف  و 

املعلومات املتنوعة .
عنوان املقر االجت اعي : 4  شالع 
لوسي2ن إقامة لط فة ، الطابق األول 
، مكتب لقم ر ، حي املستشف ات ، - 

22 22 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
8ر    : العزيز شيبوب  الس د عبد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
22 حصة  الس د ياسين فر�سي :  

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 42   : اللط ف والحو  الس د عبد 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
شيبوب  العزيز  عبد  الس د 
عنوافه)ا( الوفاء ر ع الة  2 لقم ر  
الوئام االلفة  22222 الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  فر�سي  ياسين  الس د 
  57 ع الة   29 ج  الفردوس  اقامة 
الدال   22222 االلفة    9 شقة  

الب ضاء املغرب.

والحو  اللط ف  عبد  الس د 

9ر  لقم  ص24ين  تجزئة  عنوافه)ا( 

الدال   22282 معروف   س دي 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

والحو  اللط ف  عبد  الس د 

9ر  لقم  ص24ين  تجزئة  عنوافه)ا( 

الدال   22282 معروف   س دي 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

2ر  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم -.

 224I

Audicoh

SAVEURS ET PASSION
إعالن متعدد القرالات

Audicoh

ع الة A، زاوية شالع مصطفى 

املعاني الطابق السادس لقم 2ر  

ساحة النصر ، 22282، الدال 

الب ضاء املغرب

SAVEURS ET PASSION »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

س  ة، إقامة شهرزاد ر2، الطابق 

25 لقم 22 النخ ل - 22592 الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

5529رر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222  في  2  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
لفع لأس ال الشركة : تم لفع لأس ال 

  62.222« قدله  ب بلغ  الشركة 

إلى  دلهم«    2.222« من  أي  دلهم« 

«72.222  دلهم« عن طريق : إجراء 

املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال و املستحقة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 : للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
تحويل املقر االجت اعي الحالي للشركة 
من »شالع س  ة، إقامة شهرزاد ر2، 
الطابق 25 لقم 22 النخ ل - 22592 
الدال الب ضاء املغرب« إلى »2  شالع 
 -  25 الشقة  ر2  الطابق  الحرية 

22 22 الدال الب ضاء املغرب«.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 : في  محدد  للشركة  االجت اعي  املقر 
الشقة  ر2  الطابق  الحرية  شالع    2
املغرب  الب ضاء  الدال   22 22  -  25
من  بقرال  مكان  أي  إلى  فقلها  يجوز 
االجت اع  بقرال  أو  الوح د  الشريك 
املساه ين  من  اإلستثنائي  العام 
الذين يخولون املدير بعد ذلك لتنف ذ 

إجراءات التحويل.
على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 
مايلي: ساهم الس د فريدليك داف ال 

كوالسكي في لأس املال: أ . 
فقدي  مبلغ  ب:  التأسيس   الل 
 ............ دلهم  آالف  عشرة  قدله 

2.222.22  دلهم ب . 
في  اإلستثنائي  العام  االجت اع  في   
حساب  بتض ين  سبت 24  222   2 
وستون  مائة  مبلغ  الحالي:  الشريك 
ألف دلهم ……… 62.222,22  دلهم 
ألف  وسبعون  مائة  مج وعه  ما  أي 

دلهم ........ 72.222,22  دلهم
على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 
مبلغ  في  املال  لأس  تحديد  تم  مايلي: 
وسبعون  )مائة  دلهم    72.222.22
  722 ألف دلهم( ؛ وهي مقس ة إلى 
بق  ة  سهم  مائة(  سبعة  و  )ألف 
مرق ة   ، منها  لكل  دلهم  )مائة(    22
بالكامل  ومخصصة    722 إلى  من   
فريدليك  الس د  الوح د  للشريك 
الشريك  يعلن  كوالسكي.  دافي ل   ،
لأس  تشكل  سهم    722 أن  الوح د 

املال مدفوعة بالكامل.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8282ر.

 225I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 S AND S SOURCING
COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI D 4 2 EME

 ETAGE CITE DAKHLA AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 S AND S SOURCING

COMPANY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ل قم 6  
زفقة 425 حي الزيتو ن الدش ير 

ة الجها د ية  - 52 86 افزكان أيت 

ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر 247

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 S AND : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.S SOURCING COMPANY

غرض الشركة بإيجاز : التصد ير 

و ا ال ستي2 ا د وتوزيع املو ا د و املنتو 

جا ت  .

عنوان املقر االجت اعي : ل قم 6  
ة  ير  الدش  ن  الزيتو  425 حي  زفقة 
الجها د ية  - 52 86 افزكان أيت ملول 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الكا ير س ي2 :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : ن  سف ا  ير  الكا  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  س ي2  ير  الكا  الس د 

 HAY AZZAYTOUNE RUE  425

 NR  6 DCHEIRA INEZGANE

.86 52 INEZGANE MAROC

ير سف ا ن عنوافه)ا(  الكا  الس د 

 HAY AL IZDIHAR 22 RES BELLES

 LOGES IMM E APPT    RYAD

 ESSALAM MARRAKECH   42222

.MARRAKECH MAROC

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  س ي2  ير  الكا  الس د 

 HAY AZZAYTOUNE RUE  425

 NR  6 DCHEIRA INEZGANE

86 52 INEZGANE MAROC

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بافزكان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر8ر2.

 226I

HACHIM

ك8وسينك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE   IMM 7ر N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

كروسينك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي أم كل 

فخ ل الرقم 4-5 أوالد طالب عين 

الشق  - 22422 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر6 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كروسينك.
غرض الشركة بإيجاز : اإلست2اد و 
التصد ير ، الب ع بتقس ط والج لة.

أم كل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
عين  طالب  أوالد   4-5 الرقم  فخ ل 
الب ضاء  الدال   22422  - الشق  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   522   : سب ق  بدل  الس د 

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .
الس د   ال د سب ق  :  522 حصة 

بق  ة 52.222 دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بدل سب ق عنوافه)ا( أم كل 
عين  طالب  أوالد   4-5 الرقم  فخ ل 
الشق  22422 الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  سب ق  الس د   ال د 
طالب  أوالد   4-5 الرقم  فخ ل  أم كل 
الب ضاء  الدال   22422 الشق  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د بدلسب ق عنوافه)ا( أم كل 
عين  طالب  أوالد   4-5 الرقم  فخ ل 
الشق  22422 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799 2ر4.
 227I

PHARMACIE ANNAJAT CASA

ص دل ة)بلنجاة)كازب
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PHARMACIE ANNAJAT CASA
 2 ع الة ج شالع تيشكا البستان 
حي اإلفالة عين الشق ، 22222، 

CASABLANCA MAROC

ص دل ة النجاة كازا شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 ع الة 

ج شالع تيشكا البستان حي اإلفالة 

عين الشق   - 22222 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522747

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يول وز  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ص دل ة النجاة كازا.

غرض الشركة بإيجاز : ب ع األدوية 

و مواد التج  ل بالتقس ط .

عنوان املقر االجت اعي :  2 ع الة 

اإلفالة  حي  البستان  تيشكا  شالع  ج 

الدالالب ضاء   22222  - الشق    عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

222.222.  دلهم، مقسم كالتالي:

اإلس اع لي  الرازي  مح د  الس د 

دلهم    22 بق  ة  حصة    2.222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اإلس اع لي    الرازي  مح د  الس د 
لقم    7 زفقة   4 االفدلس  عنوافه)ا( 

6ر 22522 الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

اإلس اع لي    الرازي  مح د  الس د 
لقم    7 زفقة   4 االفدلس  عنوافه)ا( 

6ر 22522 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79828.
 228I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 BERG LIFE SCIENCE
MAROC(-(BLSM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 
الشقة   ، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب
 BERG LIFE SCIENCE MAROC
BLSM - شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2رر شالع 
ابراه م الروداني الطابق 5 شقة 
 2 إقامة الريحان حي املعاليف - 
22222 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 65 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BERG : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
.LIFE SCIENCE MAROC - BLSM

- استي2اد   : بإيجاز  غرض الشركة 
وتسويق املك الت الغذائ ة لألطفال.
وا ع  وشراء  وتصن ع  تطوير   -
وتسويق  وتصدير  واستي2اد  بالج لة 
ج  ع  وتخزين  وترويج  وتوزيع 
واملستحضرات  الغذائ ة  املنتجات 
التج  ل  ومستحضرات  الص دالف ة 
الغذائ ة  املك الت  س  ا  وال   ،

لألطفال.
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عنوان املقر االجت اعي : 2رر شالع 
5 شقة  2  الطابق  الروداني  ابراه م 
إقامة الريحان حي املعاليف - 22222 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الشركة بالق اليف س ونس :  52 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د ال24قاوي عبد الفتاح :  52 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
س ونس  اليف  بالق  الشركة 
ح ام  الصناع ة  املنطقة  عنوافه)ا( 

زليبة  52   ح ام زليبة تونس.
الفتاح  عبد  ال24قاوي  الس د 
عنوافه)ا( 58 زفقة طاهر بن ع ال  9 

منزه تونس.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفتاح  عبد  ال24قاوي  الس د 
عنوافه)ا( 58 زفقة طاهر بن ع ال  9 

منزه تونس
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  9ر799.

 229I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SERVICES HARBOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SERVICES HARBOR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الوحدة ر، لقم 2788 - 222ر7 

الدا لة املغرب .

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر79ر .
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  أكتوار  222   26 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SERVICES الوح د  الشريك  ذات 
 52.222 لأس الها  مبلغ    HARBOR
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
222ر7   -  2788 لقم  ر،  الوحدة 
الشركة   : ل  فت جة  املغرب   الدا لة 

لم ت الس أي نشاط منذ تأسيسها .
حي  ب  التصف ة  مقر  وحدد 
222ر7   -  2788 لقم  ر،  الوحدة 

الدا لة  املغرب . 
و عين:

بهوم   املج د    عبد   الس د)ة( 
زفقة  الكس كيسات  حي  عنوافه)ا(  و 
الدا لة   222ر7   4 لقم  الم  ة  واد 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  ومحل  املخابرة   محل 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم  74 .

 2 2I

كافج د

 PHARMACIE BELLE VUE
SAHEL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

كافج د
86 زفقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب
 PHARMACIE BELLE VUE SAHEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املنظر الج  ل بقعة 482  حد 
السوالم - 26422 برش د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 5869

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE BELLE VUE SAHEL

غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

حد    482 بقعة  الج  ل  املنظر 

السوالم - 26422 برش د املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الخ ال  اي ان  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الخ ال  اي ان  الس دة 

 25 2 شقة  7 ع الة  م س  السالم   

الب ضاء  الدال   22262 الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الخ ال  اي ان  الس د 

 25 2 شقة  7 ع الة  م س  السالم   

الب ضاء  الدال   22262 الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  ب24ش د   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 58ر .

 2  I

كافج د

SVELT FITNESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

كافج د

86 زفقة 65  مج وعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

SVELT FITNESS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي :  22 

شالع أففا - 72ر22 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

599ر  .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   22 4 دجن24  في     املؤلخ 

ذات  شركة   SVELT FITNESS حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي  22 

الب ضاء  الدال  72ر22   - أففا  شالع 

املغرب فت جة لألزمة االقتصادية.

و عين:

حس ني  عراقي  ك ال   الس د)ة( 

تجزئة   6 زفقة  ر   لقم  عنوافه)ا(  و 

الدال  2رر22  املعاليف  شافت ال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

وفي  22  أكتوار  222   28 بتاليخ 

الب ضاء  الدال  72ر22   - أففا  شالع 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799557.

 2 2I
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كافج د

RAMLIBAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

كافج د

86 زفقة 65  مج وعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

RAMLIBAT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 HAY : وعنوان مقرها اإلجت اعي

 ESSAFA LOT N°E42 APT N°2 

LISSASFA - 22 92 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.248787

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  يول وز  222   27 في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة   RAMLIBAT

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

 HAY ESSAFA اإلجت اعي  مقرها 

 LOT N°E42 APT N°2  LISSASFA

92 22 - الدال الب ضاء املغرب فت جة 

لألزمة االقتصادية.

و عين:

و  لم لي  الكريم   عبد  الس د)ة( 

عنوافه)ا( دوال لم لي اعرابة الشرق ة 

اوالد عزوز النواصر دال بوعزة ر2722 

)ة(  ك صفي  املغرب  النواصر  

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 HAY وفي  يول وز  222   27 بتاليخ 

 ESSAFA LOT N°E42 APT N°2 

الب ضاء  الدال   LISSASFA - 22 92

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799559.

Iر 2 

CLICKING CONSEIL MAROC

CENTRE ORTHOMIRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شالع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زفقة الفردوس لقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
CENTRE ORTHOMIRI شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

الكتب ة A الطابق الخامس  املكتب 
لقم 5ر جليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر987  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE ORTHOMIRI
غرض الشركة بإيجاز : تصح ح و 

ترويض النطق.
مركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املكتب  الخامس   الطابق   A الكتب ة 
مراكش   42222  - جليز  5ر  لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : جيهان  مي2ي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
  22%  : جيهان  مي2ي  الس دة   

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جيهان  مي2ي  الس دة 

زفقة  الشقة  4   2 املراكش ة   اقامة 

بن  يوسف  حي  بوعزة  بن  الكبي2 

تاشفين 42222 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  جيهان  مي2ي  الس دة 

زفقة  الشقة  4   2 املراكش ة   اقامة 

بن  يوسف  حي  بوعزة  بن  الكبي2 

تاشفين 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

29 أكتوار  بتاليخ  التجالية ب راكش  

 222 تحت لقم ر2896 .

 2 4I

كافج د

CONSTEAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

كافج د

86 زفقة 65  مج وعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدال الب ضاء 

املغرب

CONSTEAM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 2  زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي بولكون - 

ر2225 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.464 79

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة   CONSTEAM

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

الشرالدة  زفقة    2 اإلجت اعي  مقرها 

ر2225   - بولكون  السفلي  الطابق 

لألزمة  فت جة  املغرب  الب ضاء  الدال 

االقتصادية.

و عين:

و  قسبي  ياسين   الس د)ة( 

املغرب  تجزئة  ليساسفة  عنوافه)ا( 

 22 92 الب ضاء  2ر  لقم  الجديدة 

)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

2  زفقة  28 شتن24  222 وفي  بتاليخ 

 - بولكون  السفلي  الطابق  الشرالدة 

ر2225 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799558 .

 2 5I

ISDM CONSULTING

BOUJDOUR HOLIDAYS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 5ر 

 AVENUE MED 6  APP 25 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

BOUJDOUR HOLIDAYS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسي2ة بلوك G لقم ر بوجدول  - 

222 7 بوجدول  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8827ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUJDOUR HOLIDAYS

غرض الشركة بإيجاز : 

من  وغي2ها  الس اح ة  اإلقامة 

أماكن اإلقامة قصي2ة األجل

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - بوجدول   ر  لقم   G بلوك  املسي2ة 

222 7 بوجدول  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بلفق ه   مريم  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بلفق ه   مريم  الس دة 
بوجدول    58 لقم   22 الخي2  تجزئة 

222 7 بوجدول  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بلفق ه   مريم  الس دة 
بوجدول    58 لقم   22 الخي2  تجزئة 

222 7 بوجدول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   29 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  427/222ر.

 2 6I

ANNBO

STEPONA  CO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ANNBO

62، شالع مح د الخامس الطابق 

األول لقم 6 ، 92222، طنجة 

املغرب

STEPONA  CO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : زفقة 

واد زيز الرقم 22 اقامة كاسط ا 

الطابق الثاني لقم 7 - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6  2 .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل  شتن24  222    6 في  املؤلخ 
ذات  شركة   STEPONA  CO حل 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم    22.222
 22 الرقم  زيز  واد  زفقة  اإلجت اعي 
 7 لقم  الثاني  الطابق  كاسط ا  اقامة 
فت جة الزمة  املغرب  - 92222 طنجة 

نشاط .
و عين:

الس د)ة( مني2   جدي  و عنوافه)ا( 
  5 لقم  الطابق    التحرير     ع الة 
92222 طنجة  املغرب  ك صفي )ة( 

للشركة.
بن  اللط ف    عبد  الس د)ة( 
الشه د  زفقة  عنوافه)ا(  و  مسعود  
لقم  22   العزيز  عبد  ابن  الخاضر 
92222 طنجة  املغرب  ك صفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
6  شتن24  222 وفي زفقة واد  بتاليخ 
الطابق  كاسط ا  اقامة   22 الرقم  زيز 
الثاني لقم 7 - 92222 طنجة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9794.

 2 7I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

EL MOUDDEN FILS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
EL MOUDDEN FILS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال دكالة 
سوق الثالثاء الغرب س دي مح د 
لح ر - 52 4  سوق االلبعاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2744

  2 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOUDDEN FILS
غرض الشركة بإيجاز : أع ال بناء 

الطرقات.
عنوان املقر االجت اعي : دوال دكالة 
مح د  س دي  الغرب  الثالثاء  سوق 
لح ر - 52 4  سوق االلبعاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : ال اس  املودن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ال اس  املودن  الس د 
الغرب  الثالثاء  سوق  دكالة  دوال 
سوق    4 52 لح ر  مح د  س دي 

االلبعاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  ال اس  املودن  الس د 
الغرب  الثالثاء  سوق  دكالة  دوال 
سوق    4 52 لح ر  مح د  س دي 

االلبعاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
الغرب   االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة 
لقم  تحت  فوف24  222   29 بتاليخ 

.665
 2 8I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

BOULANGERIE BARKA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
BOULANGERIE BARKA شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لالم  وفة 
املركز سوق ثالثاء الغرب - 52 4  

سوق االلبعاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27445

 28 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIE BARKA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخ4زة.
عنوان املقر االجت اعي : لالم  وفة 
  4 52  - الغرب  ثالثاء  سوق  املركز 

سوق االلبعاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة  22ر    : بركة  لا ع  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
حصة  22ر    : بركة  كريم  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
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22ر حصة    : بركة  الس د سع د 
بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بركة  لا ع  الس د 
لالم  وفة املركز سوق االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب.
عنوافه)ا(  بركة  كريم  الس د 
لالم  وفة املركز سوق االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب.
عنوافه)ا(  بركة  سع د  الس د 
لالم  وفة املركز سوق االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  بركة  لا ع  الس د 
لالم  وفة املركز سوق  االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب
عنوافه)ا(  بركة  كريم  الس د 
لالم  وفة املركز سوق  االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب
عنوافه)ا(  بركة  سع د  الس د 
لالم  وفة املركز سوق  االلبعاء الغرب 

52 4  سوق االلبعاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
الغرب   االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة 
لقم  تحت  فوف24  222   29 بتاليخ 

.666

 2 9I

DAMOSER

GANNOU TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAMOSER
 complexe comarispa Tr 7  
 Imm K RDC N° 264 ، 90000،

TANGER MAROC
GANNOU TRAV شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي فج بة 
زفقة 88 لقم    الطابق األل�سي - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 277

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222  ر  

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GANNOU TRAV

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2ك بات الكهراائ ة و السباكة.

عنوان املقر االجت اعي : حي فج بة 
 - األل�سي  الطابق  لقم      88 زفقة 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : أسامة  الكنوني  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  222  : أسامة  الكنوني  الس د   

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أسامة  الكنوني  الس د 

  2 لقم    29 الزفقة  البال ة  طنجة 

92222 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أسامة  الكنوني  الس د 

  2 لقم    29 الزفقة  البال ة  طنجة 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 56ر247.

 222I

select conseil

BENIDEX
إعالن متعدد القرالات

select conseil

شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 

الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب

BENIDEX »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 

 ICHRAK الجديدة ليساسفة

CENTER مكتب لقم ر طابق   

ع الة 27 الدال الب ضاء    - 22222 

الدلالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

  9ر29.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  29 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 
مايلي: لفع من لاس ال الشركة 

على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 

مايلي: تع ين شريك جديد للشركة  

على  ينص  الذي  ر2:  لقم  قرال 

مايلي: تغ ي2 الشكل القافوني للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  بند 
من  الشركة   لاس ال  من  لفع  مايلي: 

522.222 الى 222.222.  

على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 

 DEVAL الشركة   تع ين  مايلي: 

  INTERNATIONAL INVESTMENT

كشريك جديد للشركة 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة   القافوني  الشكل  تغ ي2 

دات  دات مسؤول ة محدودة   شركة 

شريك وح د الى شركة دات مسؤول ة 

محدودة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 798925.

 22 I

select conseil

BEREXIA(DIGITAL
إعالن متعدد القرالات

select conseil

شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 

الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب

BEREXIA DIGITAL  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي:  ر   

شالع اففا اقامة ازول مكتب 

   ب الدال الب ضاء - 22222 

الدالالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.5  225

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  ر  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  2:  قرال 

مايلي: تغ ي2 نشاط الشركة 

على  ينص  الذي   :22 لقم  قرال 

مايلي: تغ ي2 سنة املال ة 

على  ينص  الذي  ر2:  لقم  قرال 

االسا�سي  النظام  مالءمة  مايلي: 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي:  

 .  ITO املعلومات  تكنولوج ا  تطوير 

استشالات   BPO الب افات  معالجة 

التدليب  و  االستشالات   . معالجة 

و  االست2اد   . الهاتفي  اتصال  مركز   .

التصدير 

بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من    تبدا  الدي  املال ة  سنة  تغ ي2 

يول وز الى 2ر يوف و 

بند لقم -: الذي ينص على مايلي: 

مالءمة النظام االسا�سي للشركة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 44ر798.

 222I
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BUREAU SALAM

STE RINA LAAYOUNE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

BUREAU SALAM

شالع األمي2 موالي عبد هللا ع الة 

27 لقم مكتب رB الطابق السفلي 

الع ون ، 72222، الع ون املغرب

 STE RINA LAAYOUNE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 22 

زفقة 2  حي السعادة الع ون  - 

72222 الع ون  املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

95ر2ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  تحويل   فوف24  222   28 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
السعادة  حي    2 زفقة   22 »لقم 

املغرب  الع ون    72222  - الع ون  

الدشي2ة  ساحة  فكجي2  »فندق  إلى   «
زفقة املعال الع ون  - 72222 الع ون   

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم ر44ر.

Iر22 

select conseil

THE WOMAN STUDIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 

الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب

THE WOMAN STUDIO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عين 

 GRAY D’ALBION حرودة اقامة

لقم 5 اففا الدال الب ضاء - 22222 

الدلالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52278 

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 THE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WOMAN STUDIO

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التج  ل .

عنوان املقر االجت اعي : شالع عين 

 GRAY D’ALBION اقامة  حرودة 

 22222  - الب ضاء  الدال  اففا   5 لقم 

الدلالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 Ferit YÜKSEL :  822 الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس دة هدى بلعاتي :  222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   Ferit YÜKSEL الس د 

ترك ا  - ترك ا  ترك ا .

عنوافه)ا(  بلعاتي  هدى  الس دة 

املح دية   42 لقم  الناظول  زفقة 

22222 املح دية  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(   Ferit YÜKSEL الس د 

ترك ا  - ترك ا  ترك ا 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 26ر798.

 224I

CABINET CBA SARL

SKYLER(TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

27 زفقة بابوم، طابق ر، شالع 

مح د الخامس ، 22252، الدال 

الب ضاء املغرب

SKYLER TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 زفقة 

ديكس ود الطابق األول ،الشقة 2 

،بنجدية. - 22252  الدال الب ضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52  49

 25 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SKYLER TRAVAUX

الشركة  غرض 

البناء،األشغال   : بإيجاز 

األع ال  الع وم ة،التخط ط، 

ج  ع  وتصدير  اإلست2اد  املتنوعة، 

مواد و معدات البناء..
25 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 2 ،الشقة  األول  الطابق  ديكس ود 

الب ضاء   الدال    22252  - ،بنجدية. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د املعا�سي السابعي :  222.  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املعا�سي السابعي عنوافه)ا( 

اس اع ل.  س دي  دوالالرواحلة 

24222 الجديدة  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د املعا�سي السابعي عنوافه)ا( 

اس اع ل.  س دي  دوالالرواحلة 

24222 الجديدة  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر 7989.

 225I

aice compta

DELIVEX;MA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DELIVEX;MA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق   - 

22222 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 265

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DELIVEX;MA

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
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عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق   - 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د إسالم طويل  :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة   522   : هلو   ياسر  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  طويل   إسالم  الس د 

األب ض  البحر  شالع  كطالن  حي   22

52 ر9  مرت ل   5 زفقة  املتوسط 

طنجة املغرب.

عنوافه)ا(  هلو   ياسر  الس د 

مح د  ثافوية  الوظ في  السكن 

طنجة  52 ر9  مرت ل  السادس 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  طويل   إسالم  الس د 

األب ض  البحر  شالع  كطالن  حي   22

52 ر9  مرت ل   5 زفقة  املتوسط 

طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  79868.

 226I

select conseil

GHANMI REAL ESTATE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

select conseil

شالع عبد املومن ع الة 42 الطابق 

الرابع لقم6  ، 62ر22، الب ضاء 

املغرب

GHANMI REAL ESTATE   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ر   شالع 
اففا اقامة ازول مكتب    ب الدال 
الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
82225ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تع ين  تم  فوف24  222   24 في  املؤلخ 
الس د)ة( قاف  للشركة  مسي2 جديد 

نه لة  ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79947.
 227I

شركة زاي2ات كوفطا

SOCIETE ANA INF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شوكة زاي2ات كوفطا
لقم 857 حي االفبعاث زفقة واد 

القن طرة سال، 222  ، سال املغرب
SOCIETE ANA INF  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي عند عالم 
ت لكوم لقم 9  زفقة اسفي حي واد 
الدهب  سال 222   سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
4249ر

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE ANA INF

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل االشخاص.

عنوان املقر االجت اعي : عند عالم 

واد  حي  اسفي  زفقة    9 لقم  ت لكوم 

الدهب  سال 222   سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بنعيش  حسام  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنعيش  حسام  الس د 

لوط ة  امت وة  الزليزل  الرتبة  دوال 

تاوفات 4222ر تاوفات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بنعيش  حسام  الس د 

لوط ة  امت وة  الزليزل  الرتبة  دوال 

تاوفات 4222ر تاوفات املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت    9 بتاليخ  بسال   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 74 7ر.

 228I

ائت اف ة ميس ون كونساي

ANDI BATIMENT
إعالن متعدد القرالات

ائت اف ة ميس ون كونساي

49، زفقة لوليي لوز، عين السبع ، 

22592، الدال الب ضاء املغرب

ANDI BATIMENT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

الح د تجزئة لقم ر، الحي الصناعي 

س دي مومن - - الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

على  الشركة  نشاط   است رالية 

الرغم من أن وضع تها الصاف ة أقل 

من لبع لأس الها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799482.

 229I

JURIS INVEST PARTNERS

AVERROES HOLDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص لقم 6 ـ8  

تجزئة التوف ق س دي معروف الدال 

الب ضاء، 22272، الدال الب ضاء 

املغرب

AVERROES HOLDING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 

الزلقطوني الطابق 9 الرقم 92 - 

72 22 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

522229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AVERROES HOLDING
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اتخاذ    : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  ع الح ازات من  الل االستحواذ 
االفدماج  و  واالشت2اك  واملساه ة 
الشركات  من  اي  في  ذلك  او  الف 

اواملج وعات.
تدبي2 اصول الشركات  .

 265  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع الزلقطوني الطابق 9 الرقم 92 

- 72 22 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : السالوي  يونس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  السالوي  يونس  الس د 
ر زفقة ا بن باجة ف ال الزهولاملعالف 

2رر22 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  السالوي  يونس  الس د 
ر زفقة ا بن باجة ف ال الزهولاملعالف 

2رر22 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799854.
2Iر2 

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 STE BENOUNA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun  6
 n° 2 FES  6 rue abdelkrim
 benjelloun n° 2 FES، 30000،

FES MAROC
 STE BENOUNA SERVICE SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 425 بتوك 

ق2 تجزئة الحديقة واد فاس الطابق 

  فاس - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

69999

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENOUNA SERVICE SARL AU

االشهال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجالة التسويق.

عنوان املقر االجت اعي : 425 بتوك 

ق2 تجزئة الحديقة واد فاس الطابق 

  فاس - 2222ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : بنوفة  اشرف  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنوفة  اشرف  الس د 

شالع   8 الشقة  اكادير  اقامة      

2222ر  فاس  تاشفين  بن  يوسف 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  بنوفة  اشرف  الس د 

شالع   8 الشقة  اكادير  اقامة      

2222ر  فاس  تاشفين  بن  يوسف 

فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 2ر47.

I ر2 

fiscecocompta

ZORA BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiscecocompta
إقامة البدل زفقة 7ع الة 64لقم   

عين السبع ، 22252، الدالالب ضاء 

املغرب

ZORA BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

البدل زفقة 7 ع الة 64 لقم   عين 

السبع  - 22252 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر6 52

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ZORA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BUILDING

غرض الشركة بإيجاز : 

بأع ال  عقالات,الق ام  مطول 

البناء,مقاول متنوع أو مقاول بناء.

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
عين  لقم     64 ع الة   7 زفقة  البدل 

الدالالب ضاء   22252  - السبع  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522  : الس دة  لش دة ايت ال�سي 

بق  ة 22  دلهم.

 522  : بالوفاس  شك ب  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بالوفاس  شك ب  الس د 
الدكتول  شالع    66 عنوافه)ا( 

شقة   22 طابق  السجل ا�سي  مح د 

الدالالب ضاء   22242 بولكون   24

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ال�سي  ايت  لش دة  الس دة  

66  شالع الدكتول مح د  عنوافه)ا( 

 24 شقة   22 طابق  السجل ا�سي 

بولكون 22242 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 88ر799.

2Iر2 

إئت اف ات الدليوش

Société EMB PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

إئت اف ات الدليوش

شالع عالل بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

Société EMB PRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املغرب الجديد لقم 2226 - 92222 

العرائش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

5 6ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«522.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   622.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم 227 .

Iرر2 
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HADDOUCH MOHAMMED LARBI

FOOD LARIA(نود)الليا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED
LARBI

 RUE EL HARIRI N  7 TANGER 7
، 90000، TANGER MAROC

فود الليا FOOD LARIA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 
السعودية الطابق الثالث لقم22 

طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  2629

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يناير  222   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
فود   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FOOD LARIA الليا
استي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أفواع  ج  ع  توزيع  و  تخزين  تصدير 

املواد الغذائ ة.
إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 
لقم22  الثالث  الطابق  السعودية 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
يوسف  املقدم  صغي2  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  املقدم  صغي2  الس د 

عنوافه)ا( شالع الحزام اال ضر زفقة 
   لقم 89ر 222ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

يوسف  املقدم  صغي2  الس د 

عنوافه)ا( شالع الحزام اال ضر زفقة 
   لقم 89ر 222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ف24اير   24 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 8987ر2.

4Iر2 

إئت اف ات الدليوش

 Société OKEANOS RENT
CAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

إئت اف ات الدليوش

شالع عالل بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

 Société OKEANOS RENT CAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

ل كسوس لقم 77 - 92222 

العرائش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر428.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  أكتوار  222   22 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«422.222 دلهم« أي من »22.222  

عن  دلهم«   522.222« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم 229 .

5Iر2 

CASA COMPTES

مايو)كومباني
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

مايو كومباني شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 222، 

شالع عبد املومن الطابق السفلي 
لقم 5 - 62ر22 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر5222

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

مايو   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كومباني.

شراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع واستي2اد وتصدير:

- منتجات األجهزة والعقاقي2،

- مسامي2 واراغي ،

- معدات صناع ة،

- الح اية الصناع ة ،

واستي2اد  وتوزيع  وا ع  شراء   *

وتصدير ج  ع السلع الغذائ ة وغي2 

الغذائ ة وج  ع املواد األول ة وج  ع 

املنتجات واملعدات أو ارالت..

 ،222  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع عبد املومن الطابق السفلي لقم 

5 - 62ر22 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : مك�سي  بدل  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بدل مك�سي عنوافه)ا( إقامة 

6  شالع عبد الهادي  الفردوس ف ال 

الدال   22222 الحسني  حي  بوطالب 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د بدل مك�سي عنوافه)ا( إقامة 

6  شالع عبد الهادي  الفردوس ف ال 

الدال   22222 الحسني  حي  بوطالب 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799857.

6Iر2 

STE ZIZ COMPTA

STE MAZRAAT EL KHIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي2 نشاط الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE MAZRAAT EL KHIR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي قصر 

القصبة القدي ة مدغرة الرش دية 

الرش دية 52222 الرش دية املغرب.

تغ ي2 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 4797

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي2  تم  فوف24  222   25 في  املؤلخ 

»االستغالل  من  الشركة  نشاط 

الفالحي.
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إلى  بالري«  التنق ب  اشغال 
»اشغال مختلفة

اشغال التنق ب بالري
الوساطة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم  52.
7Iر2 

STE ZIZ COMPTA

STE MAZERAATE EL KHAIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI
 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE MAZERAATE EL KHAIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

القصبة القدي ة مدغرة الرش دية - 
52222 الرش دية املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 4797

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  فوف24  222  في     املؤلخ 
زياد  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

دوفاس مولودي اح د ك سي2 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية  بتاليخ 25 فوف24 

 222 تحت لقم  52.
8Iر2 

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE J&H BayAtitude
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
STE J&H BayAtitude

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي بلوك 22 زفقة ر2 لقم 

25 الفرح بنسركاو اكادير - 82222 
أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
49467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.J&H BayAtitude
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالات
- تنظ م الرحالت أو اإلقامات 

- تنظ م وتنش ط ج  ع األنشطة 
املتعلقة بالحدث..

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 25 لقم  ر2  زفقة   22 بلوك  االل�سي 
الفرح بنسركاو اكادير - 82222 أكادير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الحسن ايت موماد :  422 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
 ، جولي  ديس الكست  الس دة 
مالي كونستانس :  622 حصة بق  ة 

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
موماد  ايت  الحسن  الس د 
 25 ر2 لقم  22 زفقة  عنوافه)ا( بلوك 
الفرح بنسركاو اكادير 82222 أكادير 

املغرب.
 ، جولي  ديس الكست  الس دة 
لندن  عنوافه)ا(  كونستانس  مالي 

EC2P 2E لندن لندن.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

موماد  ايت  الحسن  الس د 
 25 ر2 لقم  22 زفقة  عنوافه)ا( بلوك 

الفرح بنسركاو اكادير 82222 أكادير 

املغرب

 ، جولي  ديس الكست  الس دة 

لندن  عنوافه)ا(  كونستانس  مالي 

EC2P 2E لندن لندن

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  باكادير   التجالية 

 222 تحت لقم 2 272 .

9Iر2 

ISDM CONSULTING

INGETSU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 5ر 

 AVENUE MED 6  APP 25 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

INGETSU  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شاع حضر 
موت حي االمي2 موالي العهد الع ون  

- 72222 الع ون  املغرب .

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 4225

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  فوف24  222   24 في  املؤلخ 

املصادقة على :

سنود   ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 

  .222 اجت اع ة من أصل    حصة 

حصة لفائدة  الس د )ة( مل اء  سنود  

بتاليخ 24 فوف24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  452/222ر.

 242I

ISDM CONSULTING

INGETSU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 5ر 

 AVENUE MED 6  APP 25 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب
INGETSU  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي شالع 
حضرموت حي االمي2 موالي العهد 

الع ون  - 72222 الع ون   .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 4225
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تحويل  تم  فوف24  222   24 في  املؤلخ 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 
لقم  452/222ر                    تحت   222 

.
 24 I

FATIGEST

UP FOR BUILD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FATIGEST
 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67
20140، CASABLANCA MAROC

 UP FOR BUILD
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : بالك 
الرح ة املج ع السكني 4  م ني 

  شقة 9 الطابق االول دال بوعزة  
بالك الرح ة املج ع السكني 4  
م ني   شقة 9 الطابق االول دال 

بوعزة ر2722 الدال الب ضاء املغرب.
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قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

82669ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   22 9 دجن24  ر   في  املؤلخ 

ذات  شركة   UP FOR BUILD حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  22.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي بالك 

م ني      4 السكني  املج ع  الرح ة 

شقة 9 الطابق االول دال بوعزة  بالك 

م ني    4 السكني  املج ع  الرح ة 

بوعزة  دال  االول  الطابق   9 شقة    

ر2722 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

الزمة اقتصادية .

و عين:

الس د)ة( مح د  ابال و عنوافه)ا( 

الدال   22222 ق   م  ازمول  دلب   42

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بالك  وفي   22 9 دجن24  ر   بتاليخ 

م ني      4 السكني  املج ع  الرح ة 

 - بوعزة   دال  االول  الطابق   9 شقة 

ر2722 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 4ر7972.

 242I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

BILLY NETWORK SERVICES
إعالن متعدد القرالات

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شالع السالم طابق 6 لقم 4  ، 

92222، طنجة املغرب

billy network services »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ر8  شالع 

ولي العهد مركز NREA  مكتب لقم 

 tanger 92222 - 5  الطابق األل�سي

.maroc

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 27599
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  في  2 أكتوار  222 تم  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  قرال 
بغداد  الس د  املسي2  استقالة  مايلي: 
الجامعي وتع ين مسي2 جديد الس دة 

وئام عطال
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
الس د  حصص  هبة  تأك د  مايلي: 
بغداد الجامعي )  س ائة سهم( الى 

الس دة وئام عطال
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي:  

تعديل النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الوح د  الشريك  مساه ة  
الس دة وئام عطال ب بلغ فقدي قدله 

522.222  دلهم
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 522.222 ب بلغ  املال  لأس  تحديد 

دلهم  
على  ينص  الذي  ر :  لقم  بند 
مايلي: تع ين الس دة وئام عطالمسي2ة  
للشركة و اعت اد توق ع  الس دة وئام 
القافوف ة  املعامالت  ج  ع  في  عطال 

لشركة 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم ر 2477.
Iر24 

FATIGEST

MY TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FATIGEST
 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67
20140، CASABLANCA MAROC
MY TRANS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي :  ر  

شالع اففا اقامة ازول مكتب   ب - 

72ر22 الدال الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.278727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل  شتن24  222    2 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   MY TRANS
  2.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي  ر  
 - ازول مكتب   ب  اقامة  اففا  شالع 
72ر22 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

الزمة اقتصادية .
و عين:

الس د)ة( يوسف  زع م زوافات  و 
عنوافه)ا( 27  زفقة مح د بن لا�سي 
السالوي الطابق   شقة     22ر22 
)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
وفي  ر   شتن24  222    2 بتاليخ 
 - ازول مكتب   ب  اقامة  اففا  شالع 

72ر22 الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 5ر7972.
 244I

PARA NOUR-ALMANAR

شبه)ص دالف ة)فول)بملنال
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PARA NOUR-ALMANAR
 MAG. SIS A MASSIRA   C

 N°554 , Marrakech ، 40140،
Marrakech Maroc

شبه ص دالف ة فول املنال  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املسي2ة 
 2 س لقم 554 مراكش - 42 42 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
  5977

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
شبه   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ص دالف ة فول املنال .
غرض    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة ، سواء في املغرب أو في الخالج 

، هو تسويق وشراء وا ع وتوزيع:
- ب ع املنتجات شبه الص دالف ة، 
الص دالف ة،  املستحضرات 
والعطول  التج  ل،  مستحضرات 
وشبه  الطب ة  واملعدات  واألدوات 
الطب ة بالتقس ط و الج لة، واصفة 
أو  الراحة  منتجات  ج  ع  عامة 
على  والحفاظ  بالنظافة  املتعلقة 
جسم اإلنسان وكذا ج  ع الخدمات 

الج ال ة والعناية وما إلى ذلك... .    
املستحضرات  بالتقس ط  الب ع   -
 ، الح  ة  ومنتجات   ، الص دالف ة 
والعطول   ، التج  ل  ومستحضرات 
الب ولوج ة  واملنتجات   ، والنظافة   ،
الطب ة  وشبه  الطب ة  واملعدات   ،
ومنتجات   ، واإلكسسوالات   ،
االصطناع ة  واألطراف   ، الح وافات 
واملع نات  البصريات  ومنتجات   ،
التأه ل  إعادة  وأجهزة  الس ع ة 
ج  ع  عام  واوجه  والعضالت 
منتجات الراحة أو املتعلقة بالنظافة 

والحفاظ على جسم اإلنسان.
الج ال ة  الخدمات  ج  ع   -
وا ع  شراء   ... ذلك  إلى  وما  والعناية 
وج  ع  التج  ل  منتجات  ج  ع 

السلع اإلضاف ة.
لج  ع  التداول  تنف ذ  دمات   -

املنتجات شبه الص دالف ة.
ج  ع  واستغالل  تسويق   -
املنتجات واراءات اال ت2اع والعالمات 
املتعلقة  والت2ا  ص  التجالية 

باألش اء املذكولة أعاله.
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ج  ع  في  الشركة  مشالكة   -
أو  املغرا ة  الشركات  أو  الشركات 
األجنب ة ، التي تم إنشاؤها أو ستنشأ، 
لغرض  صلة  ذات  تكون  قد  والتي 
الشركة ، وال س  ا عن طريق إنشاء 
أو   ، مساه ات  أو   ، جديدة  أسهم 

اكتتابات.
الع ل ات  ج  ع  وع وما،   -
املال ة،  الصناع ة،  التجالية، 
بصفة  املتعلقة  والثابتة،  املنقولة 
مباشرة أو غي2 مباشرة بأحد األهداف 
املذكولة أعاله والتي من شأنها تسه ل 

تن  ة الشركة.
املسي2ة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 42 42  - مراكش   554 لقم  س   2 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : االشكري  املهدي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د املهدي االشكري عنوافه)ا( 
مراكش  القصبة  حرا ل  دلب   2

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د املهدي االشكري عنوافه)ا( 
مراكش  القصبة  حرا ل  دلب   2

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر724.
 245I

CABINET CHAOUI

CASH
إعالن متعدد القرالات

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence , 2
 RIF, 2ème Étage Appartement

Avenue des FAR ,2  ر22 
 Résidence RIF, 2ème Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
CASH  »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 9 ساحة 
ياسر- اإلقامة املنصولية - طابق 
8 - شقة 6  الفضاء أ / ر - 22222 

الدالالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
8926ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  27 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

 فض لأس املال  
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

زيادة لأس املال 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 
املال  لأس  مايلي:  فض  على 
ب قدال695.222.22 دلاهم من أجل 
التغ ي2 من 222.222.22.  دلاهم  إلى 

25.222.22ر دلاهم 
على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 
ب قدال  املال   لأس  زيادة  مايلي: 
أجل  من  دلاهم    995.222.22
إلى  دلاهم   25.222.22ر  من  التغ ي2 

22.222.22ر.  دلاهم 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79995.
 246I

CHAMS CONSULTING

 COMPTOIR AGRICOLE
SALAHEDINE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°627 2eme
  ETAGE N° 5 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 COMPTOIR AGRICOLE

SALAHEDINE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
  الشطر   Z 48 تامنصولت  - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.86227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
صالح  مح د   )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   7.522 الدين 
الس د  لفائدة   5.222  حصة  أصل 
 27 بتاليخ  الدين  )ة(  لضوان  صالح 

أكتوار  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24   25 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29ر2 .

 247I

ف كام د

 STE DAR ANNAWARIS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة

ف كام د
ر، شالع الوحدة الطابق األول لقم   

، 222ر9، تطوان املغرب
 STE DAR ANNAWARIS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 
واد دلعة الح امة تطوان - 222ر9 

تطوان املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6679

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
أكتوار  222    4 في  املؤلخ 
ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع  تم 
من  أي  دلهم«   622.222« قدله 
«222.222.  دلهم« إلى »622.222.  
حصص  تقديم    : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2 رر.

 248I

ف كام د

 STE DAR ANNAWARIS

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 فض لأس ال الشركة

ف كام د

ر، شالع الوحدة الطابق األول لقم   

، 222ر9، تطوان املغرب

 STE DAR ANNAWARIS SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 شالع 

واد دلعة الح امة تطوان - 222ر9 

تطوان املغرب.

 فض لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.6679

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوار  222    4 في  املؤلخ 

ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 

من  أي  دلهم«  »رر,8ر989.7  قدله 

 6 2.222« إلى  دلهم«    .622.222»

عدد   تخف ض   : طريق  عن  دلهم« 

األسهم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 2 رر.

 249I

FARAH CONSEILS

ATBIR PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FARAH CONSEILS

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH   

 2éme ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATBIR PRINT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي   222 زفقة 
سقراط لقم   املعاليف - 2رر22 

الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر4 224.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222   24 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
  ATBIR PRINT الوح د  الشريك 
مبلغ لأس الها 2.222  دلهم وعنوان 
مقرها اإلجت اعي   222 زفقة سقراط 
الدال  2رر22   - املعاليف  لقم   
فظرا   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

للوضع االقتصادي
إنشاء  فإن   ، الدائم  والعجز 

الشركة
لم يعِط األهداف املتوقعة..

و حدد مقر التصف ة ب 222 زفقة 
2رر22   - املعاليف  لقم    سقراط 

الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( عبد الفتاح   ايت اهمى 
الفراح م س  و عنوافه)ا( حي السالم 
92 ع الة   2 شقة 7 االلفة 22222 
)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة 
:  222 زفقة سقراط لقم   املعاليف 

الدال الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799949.
 252I

FIDUMATIC             ف دي ات ك           

USTAD GRC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUMATIC             ف دي ات ك
ع الة ما يوحال شالع الحسن 

 imm 5296 الثاني  اكادير  ص ب
 mayouhel ave hassn 2، 80000،
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب
Ustad GRC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 7 
لقم ر  زفقة مدني مدينة الحاجب - 

222 5 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر5465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    7
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Ustad : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.GRC
االست2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير للخدمات.
 7 عنوان املقر االجت اعي : مكتب 
لقم ر  زفقة مدني مدينة الحاجب - 

222 5 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : اح د  جبالي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  اح د  جبالي  الس د 
شالع ماليشال دايوت 822 9 برينوي 

فرنسا       برينوي فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  اح د  جبالي  الس د 
شالع ماليشال دايوت 822 9 برينوي 

فرنسا       برينوي فرنسا.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   29 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 8 48.
 25 I

الزوين املصطفى

ARIVERO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

الزوين املصطفى
ع الة 9  زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 
ر ح رية ، 52222، مكناس املغرب
ARIVERO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
افصي2ي محل لقم ر4 مكرل وجه 
اعروس - 52242 مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

297رر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن24  222   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 DENIS )ة(  الس د  تفويت 
حصة   DAVID KUNSTLER  .222
حصة    .222 أصل  من  اجت اع ة 
 GREGORY )ة(  الس د  لفائدة  
BENJAMIN KUNSTLER بتاليخ 27 

شتن24  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4888.
 252I

CABINET  MR. BELARBI MOHAMMED  

BIO BUSNESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET  MR. BELARBI
MOHAMMED

 HAY MLY ISMAIL,
 N°134,SECTEUR 1, SALE ،

11140، SALE MAROC
BIO BUSNESS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  5 شالع 

االبطال ، شقة 4 - أكدال  - 2282   

الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 558 9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BIO  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUSNESS

غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع  

-  التجهيزات الفالح ة 

-2  املنتجات الفالح ة ،

-ر  كراء ج  ع األلا�سي الفالح ة.

عنوان املقر االجت اعي :  5 شالع 

االبطال ، شقة 4 - أكدال  - 2282   

الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : أكزال  سع د  الس د  

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   أكزال  سع د  الس د  

إقامة ب تي  6 ،ع الة 6،لقم   2،سال 

الجديدة 22    سال  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  أكزال  سع د  الس د  

إقامة ب تي  6 ،ع الة 6،لقم   2،سال 

الجديدة 22    سال  املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 8رر2 .

Iر25 

الزوين املصطفى

ARIVERO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

الزوين املصطفى
ع الة 9  زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 
ر ح رية ، 52222، مكناس املغرب
ARIVERO  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
افصي2ي محل لقم ر4 مكرل وجه 
اعروس - 52242 مكناس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

297رر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم  شتن24  222   27 في  املؤلخ 
مسي2 جديد للشركة الس د)ة( العدلي 

افوال ك سي2 وح د
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4888.

 254I

ACDEN

 DHL LOGISTICS
MOROCCO

إعالن متعدد القرالات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
 DHL LOGISTICS MOROCCO

»شركة  املساه ة«
وعنوان مقرها االجت اعي: بالك 

عكاشة  ع الة 9 و 2  شالع موالي 
سل  ان - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر2626 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  أكتوار  222تم    4 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

التناني  طالق  الس د  استقالة  قبول 

عام  ك تصرف,مدير  مهامه   من 

نشاط وك ل  و مسؤول عن  منتدب  

شحن البضائع وا الء ذمته

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

مايلي: تع ين بناًء على اقت2اح الرئيس 

 Tina HAJI MANOUKIAN الس دة 

جنس تها   . ر97 / /9  في   املزدادة 

 Rue B522, في  والقاطنة   ، لبناف ة 

 Fidaa Azar Building, N°B522,

 4th Floor, Beit El Shaar, El Meth

لقم  السفر  لجواز  والحاملة  لبنان   ،

982رLR 97  ك دير عام منتدب.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

املنعقد  العادي  العام  الج ع  صادق 

بشكل غي2 عادي في ففس ال وم على 

قرالات مجلس اإلدالة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لم يتم تعديل اي بند

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79997.

 255I

fiduciaire benaddi

MAROC MEDICAL DEVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire benaddi
زاوية شالع عالل بن عبد هللا و شالع 

الحديقة -فضالة املركز أ - الطابق 

االول الرقم 2 املح دية، 2 288، 

املح دية املغرب

 MAROC MEDICAL DEVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
لياض السالم الطابق األل�سي لقم 

ر2 أس  - 28822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر292

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROC MEDICAL DEVICE

تصن ع,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة  توزيع  تصديرو  استي2اد, 

الطب ة.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  األل�سي  الطابق  السالم  لياض 

ر2 أس  - 28822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 822.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 6.222   : املعاني  فجوى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د بدل املعاني :  2.222 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املعاني  فجوى  الس دة 

 2 ليزولك دي ع الة دال شقة  اقامة 

22822 املح دية املغرب.

عنوافه)ا(  املعاني  بدل  الس د 

تجزئة ابن  لدون سوالزول الرقم 22 

الهرهولة  2242  ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  املعاني  فجوى  الس دة 

 2 ليزولك دي ع الة دال شقة  اقامة 

22822 املح دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية  بتاليخ 28 فوف24 

 222 تحت لقم 9 ر2.

 256I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

STATION(EXCEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

لقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زفقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

2222ر، فاس املغرب
STATION EXCEL  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 22 
، الطابق الرابع ، مج ع الجواهر 
، شالع مح د السالوي املدينة 
الجديدة - 2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر722

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. STATION EXCEL
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس الات،  و دمة  البنزين  لب ع 
الغدائ ة  املواد  ب ع  مطعم،  و  مقهى 

بالتقسط..
 22 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الجواهر  مج ع   ، الرابع  الطابق   ،
املدينة  السالوي  مح د  شالع   ،

الجديدة - 2222ر فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د ز ن ني :  22  حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ز ن ني  مح د  الس د 
 ، 42 زفقة ج24ان  ل ل ج24ان ، لقم 

شالع عالل بن عبد هللا 2222ر فاس 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  ز ن ني  مح د  الس د 
 ، 42 زفقة ج24ان  ل ل ج24ان ، لقم 

شالع عالل بن عبد هللا 2222ر فاس 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4782.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFAO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب

CAFAO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 698 

حي اجنديس - 22ر46 ال وسف ة 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

املصادقة على :

الفتاح  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
بقشيش 222.  حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة   حصة    .222 أصل 
فوف24   24 بتاليخ  العج اي  مح د  )ة( 

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
  2 بتاليخ  بال وسف ة   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 527.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFAO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب
CAFAO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 698 
حي اجنديس - 22ر46 ال وسف ة 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 869
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل   فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
22ر46   - اجنديس  حي   698 »لقم 
ال وسف ة املغرب« إلى »ملك العج لي 
 - الطابق االل�سي    طريق الش اع ة 

22ر46 ال وسف ة  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  بال وسف ة   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 527.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFAO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب

CAFAO  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ملك 

العج لي   طريق الش اع ة الطابق 

االل�سي - 22ر46 ال وسف ة املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

العج لي مح د ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  بال وسف ة   االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 527.
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مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز  بي2 قضائي في 

املحاسبة على الصع د الوطني

ن8مة)كلوب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز 

 بي2 قضائي في املحاسبة على 

الصع د الوطني

ملعب الخ ل م دان الفروس ة 

سابقا امام مخ4زة لوزالي بجافب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

2222ر، فاس املغرب

فرمة كلوب شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  2 الطابق 

الثالث شالع  الد ابن الول د م .ج 
فاس زفقة 2 لقم 22 حي واد فاس 

فاس 2222ر فاس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4259 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

مصطفى  )ة(   الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  2.222 حصة  بلحاج  
أصل 2.222 حصة لفائدة  الس د )ة( 
أكتوار   25 بتاليخ  العبودي  الحسن  

.222 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار    4 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4542.
 26 I

Société somicoc

ش8كة)بالب)طخوفي)دول
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة بالا طخوفي دول  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 
2 السفلي ع الة ر  مكاتب اشرف 
زفقة عبد الكريم بنجلون م.ج. - 

2222ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
72265

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222   ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

بالا طخوفي دول .
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الشبه طب ة بالتقس ط.
عنوان املقر االجت اعي : متجر لقم 
اشرف  مكاتب  ر   ع الة  السفلي   2
 - م.ج.  بنجلون  الكريم  عبد  زفقة 

2222ر فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

إي ان  أفدل�سي  بن خلوف  الس دة 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
إي ان  أفدل�سي  بن خلوف  الس دة 
ر  أ شقة  بلوك  اقامة كنزة  عنوافه)ا( 

حي زازة  2222ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
إي ان  أفدل�سي  بن خلوف  الس دة 
ر  أ شقة  بلوك  اقامة كنزة  عنوافه)ا( 

حي زازة  2222ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   22 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4825/22.
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DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

AJDIR CAR
إعالن متعدد القرالات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

لقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زفقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

2222ر، فاس املغرب
AJDIR CAR »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

باسم هللا طريق عين الس ن ع الة 
2 متجر   - 2222ر فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر222ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
صدوقي  الهادي  ال اس  الس د  تع ين 
غي2  ملدة  للشركة  جديد  ك سي2 

محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   : 6 لقم  بند 

الس د   من  كل  الشركة  يسي2  مايلي: 

ال اس الهادي صدوقي و الس د ح زة 

الحادق   ملدة غي2 محددة، في ج  ع 

وكدلك  واإلدالية  التجالية  الع ل ات 

البنك ة  

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  ر2  بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 7ر48.

Iر26 

مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز  بي2 قضائي في 

املحاسبة على الصع د الوطني

ن8مة)كلوب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز 

 بي2 قضائي في املحاسبة على 

الصع د الوطني

ملعب الخ ل م دان الفروس ة 

سابقا امام مخ4زة لوزالي بجافب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

2222ر، فاس املغرب

فرمة كلوب شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي 2 الطابق 

الثالث شالع  الد ابن الول د فاس - 

2222ر فاس .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4259 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 25 أكتوار  222 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار    4 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4542.
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مولوكو كومبتونس اكاوفت

MUSIC FACTORY
إعالن متعدد القرالات

مولوكو كومبتونس اكاوفت
شقة 7  الطابق 4 برج منالة 2 

مد ل ا شالع عبد الكريم الخطابي 
، 42222، مراكش املغرب

MUSIC FACTORY »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 
أكانسوس لقم ر2 مكتب لقم 8  
الطابق الثالث شالع طالق بن زياد 
كليز - - مراكش امل لكة املغرا ة.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

 27ر  .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم  يول وز  222    5 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 
في   

ً
أصال املوجود  الرئي�سي  املقر  فقل 

إقامة أكانسوس لقم ر2 املكتب لقم 
بن  طالق  شالع  الثالث  الطابق    8
زياد كليز مراكش إلى العنوان الجديد 
معسكر الغول إقامة ال اس ين شقة 

لقم 7  الطابق الثالث مراكش
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بشكل  الشركة  في  التوق ع  سيتم 
مح د  الس د  قبل  من  منفصل 

الشافعي أو الس د مالك بنعروش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع  املقر الرئي�سي في إقامة أكانسوس 
لقم ر2 مكتب لقم 8  الطابق الثالث 

شالع طالق بن زياد كليز مراكش
على  ينص  الذي   : 7 لقم  بند 
من  الشركة  في  التوق ع  سيتم  مايلي: 
والس د  الشافعي  مح د  الس د  قبل 

مالك بنعروش
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم ر6ر29 .
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مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز  بي2 قضائي في 

املحاسبة على الصع د الوطني

ن8مة)كلوب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة
مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز 

 بي2 قضائي في املحاسبة على 
الصع د الوطني

ملعب الخ ل م دان الفروس ة 
سابقا امام مخ4زة لوزالي بجافب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 
2222ر، فاس املغرب

فرمة كلوب  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  الطابق 
الثالث شالع  الد ابن الول د فاس 
زفقة 2 لقم 22 حي واد فاس فاس 

2222ر فاس املغرب.
تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4259 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
25 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 
الس د)ة(   للشركة  جديد  مسي2 

العبودي  الحسن  ك سي2 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار    4 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 4542.
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2bl consulting

 AGOURA(DE(TRAVAUX»
GENERALES «SATG

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة
2bl consulting

temara ، 12000، temara temara
 AGOURA DE TRAVAUX»
 GENERALES «SATG

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي
 AV HASSAN II IMM( 

 YASSMINA HAY IBN SINA N
TEMARA (M 86°   شالع الحسن 
الثاني الع الة يس  نة حي ابن سينا 
لقم 86 ت الة املركز - 2222  ت الة 

املغرب.
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لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر942.

العام  الج ع  ب قت�سى 

يوف و   26 في  املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة  لأس ال  لفع  تم   222 

دلهم«   4.222.222« قدله  ب بلغ 

إلى  دلهم«     .222.222« من  أي 

طريق  عن  دلهم«    5.222.222»

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم  رر2 .
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CABINET RAMI EXPERTISE

PROMO BENNANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

PROMO BENNANI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي ع الة بن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني فاس. - 

2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر4 72

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO BENNANI

مسث ر    : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقالي.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بن  ع الة  الخطابي  الكريم  عبد 
فاس.  الثاني  الطابق  الجواش  مو�سى 

- 2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : أمين  بناني  الضوص  الس د   
522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
  : هللا  فتح  بناني  لحك م  الس د 
522 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  بناني  الضوص  الس د 
النخ ل  لياض  تجزئة   85 عنوافه)ا( 
فاس  2222ر  فاس   اي وزال  طريق 

املغرب.
هللا  فتح  بناني  لحك م  الس د 

عنوافه)ا( ايطال ا 22 25 - ايطال ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
أمين  بناني  الضوص  الس د 
النخ ل  لياض  تجزئة   85 عنوافه)ا( 
فاس  2222ر  فاس   اي وزال  طريق 

املغرب
إس اع ل  بناني  لحك م  الس د 
الزهول  2ر تجزئة حي  عنوافه)ا( ف ال 
2222ر    طريق عين الشقف فاس  

فاس  املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   28 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 6ر49.
 268I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PNEUMATIQUE SIMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شالع االمي2 موالي عبد هللا ، 
54222،  ن فرة املغرب

PNEUMATIQUE SIMO  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي زفقة 4  
لقم 22 حي بولح ا أمالو اغري4ن - 

54222  ن فرة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.267 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
فقل بضائع اال رين.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف24    2 بتاليخ  بخن فرة   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 92ر.
 269I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE QUIKLUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شالع االمي2 موالي عبد هللا ، 
54222،  ن فرة املغرب

STE QUIKLUB  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر زفقة 
املحالاين القدماء ا رمج ون - 

52ر54 م دلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2969

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. QUIKLUB

:  ب ع مواد  غرض الشركة بإيجاز 

التشح م ومشتقاته

 التجالة

 أع ال مختلفة.
زفقة  ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ا رمج ون  القدماء  املحالاين 

52ر54 م دلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : املهدي  الس د حشالف 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املهدي عنوافه)ا(  الس د حشالف 

ألف  ع الة     البال  لاحة  تجزئة 

شقة 7  222   سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املهدي عنوافه)ا(  الس د حشالف 

ألف  ع الة     البال  لاحة  تجزئة 

شقة 7  222   سال املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 27ر.

 272I

tob travaux divers

 JUMP ACADEMY
LAAYOUNE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زفقة الل  ون لقم 

الدال    الع ون الع ون، 72222، 

الع ون املغرب

 JUMP ACADEMY LAAYOUNE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفرح 
زفقة 24 لقم 24 الع ون - 72222 

الع ون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 879ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JUMP : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ACADEMY LAAYOUNE

دلاسات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للشركات  ع ل  و طة  واست2ات ج ة 

الصغي2ة واملتوسطة, 

والتخط ط.,   والدعم  التص  م 

مراقبة وتق  م املشروع

التدليب والتعل م املست ر وتطوير 

الدلاسات و طط وارامج االتصال

عنوان املقر االجت اعي : حي الفرح 
 72222  - الع ون   24 لقم   24 زفقة 

الع ون  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : فدول  عدفان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فدول  عدفان  الس د 
الفرح  حي   22 لقم  زلالة  اسعد  زفقة 

الع ون 72222 الع ون  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فدول  عدفان  الس د 
الفرح  حي   22 لقم  زلالة  اسعد  زفقة 

الع ون 72222 الع ون  املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  422/222ر.

 27 I

LK CONSULTING SARL

بالق�سى
إعالن متعدد القرالات

LK CONSULTING SARL

شالع مح د الخامس لقم 45 

الطابق الثاث لقم 8  تطوان ، 

222ر9، تطوان املغرب

االق�سى  »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

مح د بن عبد الرح ن لقم 22 

تطوان  - 222ر9 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر4ر4 .

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  4  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي:

مح د  الس د  اسهم  ج ع  ب ع 

بن عي�سى  الس دة عائشة  و  الخ اط 

لصالح الس د الش   و مح د 

قرال لقم 2 : الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 

لشركة  املسؤول ة  محدودة  شركة 

محدودة املسؤول ة بشريك وح د 

قرال لقم ر : الذي ينص على مايلي:  

قبول استقالة املسي2 السابق سع د 

ازفاك 

قرال لقم 4 : الذي ينص على مايلي: 

فولالدين مسي2ا  ال24تولي  الس د  تعين 

جديدا للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي  لقم  :  بند 

محدودة  شركة  تاس يس  تم  مايلي: 

املسؤول ة بشريك وح د .

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
  222222 في  الشركة  لأس ال  حدد 
دلهم مقس ة الى 2222  حصة كلها 

لصالح الس د  مح د الش   و
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ال24تولي  فولالدين  الس د  تع ين  تم 

مسرا للشركة ملدة غي2 محددة 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4845.
 272I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

ABAID INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH
 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ABAID INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2  
زفقة الحرية الطابق ر الشقة 5 

الدالالب ضاء - 22ر22 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 2725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222     
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ABAID : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.INVEST
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالي، اإلستث ال العقالي و مقاولة 

البناء.

  2 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 5 الشقة  ر  الطابق  الحرية  زفقة 
22ر22 الدالالب ضاء  الدالالب ضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 5222  : فاط ة  عبايد  الس دة 

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فاط ة  عبايد  الس دة 
إقامة مرجنافة لقم 9  تالكة مراكش 

2ر 42 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  فاط ة  عبايد  الس دة 
إقامة مرجنافة لقم 9  تالكة مراكش 

2ر 42 مراكش املغرب
كريم  مح د  تومي  الس د 
  9 لقم  مرجنافة  إقامة  عنوافه)ا( 
تالكة مراكش 2ر 42 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799427.

Iر27 

karama conseil

STE(FACH(TRAVAUX(SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
لقم رر الشقة لقم   زفقة اسامة 
ابن زيد شالع الجيش امللكي فاس 
لقم رر الشقة لقم   زفقة اسامة 
ابن زيد شالع الجيش امللكي فاس، 

2222ر، فاس املغرب
STE FACH TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 6ر مكاتب 
السالم شالع عبد العالي بنشقرون 
الطابق السادس لقم 24 املدينة 
الجديدة فاس - 2222ر فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72 95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FACH TRAVAUX SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي  - االشغال املختلفة و البناء - 

املتاجرة.

6ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العالي  عبد  شالع  السالم  مكاتب 

 24 لقم  السادس  الطابق  بنشقرون 

املدينة الجديدة فاس - 2222ر فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الفاضل فؤاد :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

 522   : مح د  اشالغم  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فؤاد  الفاضل  الس د 

فاس 2222ر فاس املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  اشالغم  الس د 

فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  فؤاد  الفاضل  الس د 

فاس 2222ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  5225/222.

 274I

MEDARI CAR SARL AU

MEDARI CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MEDARI CAR SARL AU
تجزئة سل  ة قيسالية دباغ لقم 2  
الطابق األل�سي ، 92222، طنجة 

املغرب
 MEDARI CAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
سل  ة قيسالية دباغ لقم 2  
الطابق األل�سي - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر7767.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل  شتن24  222  في  2  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 MEDARI الوح د  الشريك  ذات 
CAR  مبلغ لأس الها 22.222  دلهم 
تجزئة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
سل  ة قيسالية دباغ لقم 2  الطابق 
املغرب  طنجة   92222  - األل�سي 
فت جة ل : عدم القدلة على االست رال 

في
النشاط.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
سل  ة قيسالية دباغ لقم 2  الطابق 

األل�سي - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  دالي  مصطفى   الس د)ة( 
بلوك  بطوطة  ابن  اقامة  عنوافه)ا( 
املغرب  طنجة   92222    4 لقم  ب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9849.
 275I

NOBLACTION

LAZRAK SIGNATURE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصول إقامة األمي2ة 

ر الطابق األول لقم 5 ، 42222، 

مراكش املغرب

LAZRAK SIGNATURE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 

مح د الخامس ع الة جكال شقة 

رر الطابق الثالث جليز  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 22255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    2

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAZRAK SIGNATURE

غرض الشركة بإيجاز :   اطة.

عنوان املقر االجت اعي : 55 شالع 

شقة  جكال  ع الة  الخامس  مح د 

 42222  - جليز   الثالث  الطابق  رر 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : لزلق  سلمى  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لزلق  سلمى  الس دة 
ع الة  بلوج  اقامة  التوف ق  تجزئة 
47 الشقة 7  شالع االمي2 م عبد هللا  

42222 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  لزلق  سلمى  الس دة 
ع الة  بلوج  اقامة  التوف ق  تجزئة 
47 الشقة 7  شالع االمي2 م عبد هللا  

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 47 29 .
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ZOHRA EL MASRIYA SARL A.U

ZOHRA EL MASRIYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZOHRA EL MASRIYA SARL A.U
حي املندل الج  ل زفقة أ س دفا 
ح زة لقم 2 ، 92222، طنجة 

املغرب
ZOHRA EL MASRIYA  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املندل 
الج  ل زفقة أ س دفا ح زة لقم 2  - 

92222 طنجة املغر ب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر279  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يناير  222  ر  
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ZOHRA EL MASRIYA
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مخ4زة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
حلويات.

عنوان املقر االجت اعي : حي املندل 
الج  ل زفقة أ س دفا ح زة لقم 2  - 

92222 طنجة املغر ب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة الزهرة بن عثو عنوافه)ا( 
فال فلولي زفقة 77 لقم ر   92222 

طنجة املغر ب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة الزهرة بن عثو عنوافه)ا( 
فال فلولي زفقة 77 لقم ر  92222 

طنجة املغر ب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ف24اير    2 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 4 ر .
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ANAMAR FIDUCIAIRE

 TINGHIR((تنغي2)موتول
MOTORS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

 TINGHIR MOTORS  تنغي2 موتول
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د الخامس - 45822 تنغي2 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2795

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  يناير  222   29 في  املؤلخ 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة تنغي2 
مبلغ    TINGHIR MOTORS موتول  
وعنوان  دلهم    2.222 لأس الها 

مح د  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
الخامس - 45822 تنغي2 املغرب فت جة 

ل : عدم تحق ق الهدف االجت اعي.
شالع  ب   التصف ة  مقر  حدد  و 
تنغي2   45822  - الخامس  مح د 

املغرب. 
و عين:

و  الناصي2ي  عاشول   الس د)ة( 
تنغي2   45855 امس رير   عنوافه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24   24 بتاليخ  بتنغي2   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 486 .
 278I

CLICKING CONSEIL MAROC

TECOM CAPITAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شالع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زفقة الفردوس لقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
TECOM CAPITAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 56 شالع 
موالي يوسف , الطابق الثالث  

الشقة 4  مركز األع ا ل جرموني  - 
22222 الدالالب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر99  .
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في  2 يوف و  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق   , يوسف  موالي  شالع   56»
ل  األع ا  مركز    4 الشقة  الثالث  
الدالالب ضاء   22222  - جرموني  
اس اع ل  موالي  »شالع  إلى  املغرب« 
فندق علي - 42222 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ  2  ب راكش   التجالية 

 222 تحت لقم 29222 .

 279I

2AIN GROUPE COMPTA

ILYAS AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V ر EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
ILYAS AGRI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول حي ب وشاض القصيبة - 

ر5 ر2 القصيبة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2267

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222     
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ILYAS  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.AGRI
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - القصيبة  ب وشاض  حي  االول 

ر5 ر2 القصيبة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : مخوخي  حسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مخوخي  حسن  الس د 

اغبالة  ر5 ر2  مالل  بني  اغبالة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مخوخي  حسن  الس د 

اغبالة  ر5 ر2  مالل  بني  اغبالة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  تادلة   بقصبة  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 28 .

 282I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE RAHMOUNI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N°  2ر AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،

30000، FES MAROC

STE RAHMOUNI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم ر5 

الع الة ر5 تجزئة األمان بنسودة 

فاس 2222ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7589ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل  أكتوار  222   25 في  املؤلخ 

ذات  شركة   STE RAHMOUNI حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

  .2 2.222 لأس الها  مبلغ  الوح د 

لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

ر5 الع الة ر5 تجزئة األمان بنسودة 

فت جة  املغرب  فاس  2222ر  فاس 

لنهاية النشاط.
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و عين:
و  الكحش  سع د   الس د)ة( 
حي  ر5  رع الة  لقم  عنوافه)ا( 
املغرب  فاس  2222ر  املسي2ة   األمان 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
ر5  25 أكتوار  222 وفي لقم  بتاليخ 
بنسودة   األمان  تجزئة  ر5  الع الة 

فاس 2222ر فاس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم  4998/222.

 28 I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

SUDALPHA ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال24يد 2266 ، 72222، 
الع ون املغرب

SUDALPHA ELECTRIQUE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي العودة 
لقم 9 5 الع ون - 72222 الع ون 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8479ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    6
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUDALPHA ELECTRIQUE
- استي2اد   : بإيجاز  غرض الشركة 
املنتجات  ج  ع  وتجالة  وتصدير 
من  والتعاقد   ، الصناع ة  واملعدات 

الباطن.

لإلفالة  العامة  األشغال   ، عام 

العامة ، التنظ ف ، أع ال البستنة.

- تجهيز وكسر الشباب ك وترك ب 

والـ  الخشب  وفجالة  العامة  االماكن 

PVC

واملعادن.

املحركات  وتأجي2  وا ع  شراء   -

الدهان  أع ال  املحاجر.  واستغالل 

والتجص ص

والت2ك بات  واالنشاءات  والديكول 

والتجهيزات والت2تيبات املختلفة.

- أع ال الصرف الصحي والسباكة 

وأع ال الري وأع ال التبل ط

الحفر  أع ال   ، الت2بة  معالجة 

الص افة  أع ال   ، البالط  كسر   ،

واإلصالح.

املعلومات  تكنولوج ا  تطوير   -

 ، املعلومات  تكنولوج ا  وشبكة   ،

وتطوير الويب ، ولسومات الك ب وتر 

ب ع وشراء أجهزة الك ب وتر.

اإللكت2وف ة  التجالة   ، التسويق   -

الدول ة.

املعدات  ج  ع  وتج  ع  ترك ب   -

والحرالية  واإللكت2وف ة  الكهراائ ة 

وتك  ف الهواء ،

واملحركات  االالت  واصالح  ص افة 

وامل كاف كا العامة والتجالة فيها

منتجات الطاقة املتجددة.

وأع ال  ال24وشولات  إفتاج   -

أدوات  وإفتاج   ، املختلفة  الطباعة 

الدعاية واإلعالن

االتصاالت.

- التجالة العامة.

للبضائع  والدولي  املحلي  النقل   -

على ا تالف أفواعها وشعوبها و

 ، الس احي  النقل   ، الح وافات 

األفراد ... إلخ

- إدالة شؤون املوظفين املستقلة.

- أع ال مختلفة.

واالستي2اد  العامة  التجالة   -

والتصدير.

- وك ل شحن البضائع واألفراد.

والت ث ل  والوساطة  الوساطة   -

املتنوع.

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل   -
التجالية أو املنقولة أو العقالية التي 

قد تكون
تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

، كلً ا أو جزئً ا ، بغرض الشركة
املجت ع أو قد يروج لها. .

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 72222  - الع ون   5 9 لقم  العودة 

الع ون املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : علوات  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  علوات  ح زة  الس د 
 72222 9 5 الع ون  حي العودة لقم 

الع ون  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  علوات  ح زة  الس د 
  72222 9 5 الع ون  حي العودة لقم 

الع ون  املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 4  أكتوار 

 222 تحت لقم  99/222 ر.
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FIDU.PRO CONSULTING

LORDAFRIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 
الطابق   لقم 29  الدال الب ضاء ، 

2، الدال الب ضاء املغرب
LORDAFRIC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 

اح د توقي الطابق الثاني الشقة 2  
الدال الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر59 52

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LORDAFRIC

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

  2 الثاني الشقة  اح د توقي الطابق 

الدال الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : الس دة سوم ة حداوي 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 : حداوي  سوم ة  الس دة   

22222  بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة سوم ة حداوي عنوافه)ا( 

 2222 تازة  وسلي  تيزي  تاستيت  دوال 

تازة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة سوم ة حداوي عنوافه)ا( 

 2222 تازة  وسلي  تيزي  تاستيت  دوال 

تازة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.

Iر28 
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املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

SADAN SAHARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال24يد 2266 ، 72222، 
الع ون املغرب

SADAN SAHARA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 89ر 
بلوك اكس حي 25 مالس الع ون - 

72222 الع ون املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

65ر8ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SADAN SAHARA
غرض الشركة بإيجاز : • إنشاءات 

وص افة كافة أع ال املبنى اإلدالي
• أع ال النظافة واألمن
أع ال مختلفة  •

• تأجي2 آالت األشغال العامة
 ، )دهان  املباني  ص افة  أع ال   •
 ، فجالة   ، كهرااء   ، تك  ف   ، سباكة 

تبل ط(
• أع ال الحفر والهندسة املدف ة

واالستي2اد  العامة  التجالة   •
والتصدير والتجالة

)جودة  اإلدالة  موظفي  توفي2   • 
أم ال(

الع ل ات  ج  ع  ؛  أعم  وبشكل 
أو  املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 
بشكل  تتعلق  ؛  العقالية  أو  املنقولة 
مباشر بغرض الشركة أو من املحت ل 

أن تسهل توس عها أو تطويرها. 

عنوان املقر االجت اعي : لقم 89ر 

 - الع ون  مالس   25 حي  اكس  بلوك 

72222 الع ون املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : البشي2  اعل وة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  البشي2  اعل وة  الس د 

لقم 628  حي العودة الع ون 72222 

الع ون  املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  البشي2  اعل وة  الس د 

لقم 628  حي العودة الع ون 72222 

الع ون  املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون  بتاليخ 25 أكتوار 

 222 تحت لقم  2/222  ر.
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FIDU.PRO CONSULTING

THINKWIDE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 

الطابق   لقم 29  الدال الب ضاء ، 

2، الدال الب ضاء املغرب

THINKWIDE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

اح د توقي الطابق الثاني الشقة 

الدال الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

52 595

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.THINKWIDE

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشالي.

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الشقة  الثاني  الطابق  توقي  اح د 

الدال الب ضاء - 2222 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

22.222,22  دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : حركي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  22222  : حركي  مح د  الس د   

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حركي  مح د  الس د 

 2222 حي اداك بومالن دادس تنغي2 

تنغي2 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  حركي  مح د  الس د 

 2222 حي اداك بومالن دادس تنغي2 

تنغي2 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 - بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

تحت لقم -.
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SALAMA BF

 STE INTERNATIONAL

 MODERNE ACADEMY

PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

SALAMA BF

دوال الدهرة طريق مكناس ال24ج 

 ن فرة ، 54222،  ن فرة املغرب

 Ste international moderne

academy prive  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

التاني شالع الرش دية م دلت  - 

52ر54 م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

297 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Ste  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 international moderne academy

. prive

التدليب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتحضي2 لالمتحافات .

الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - م دلت   الرش دية  شالع  التاني 

52ر54 م دلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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الس د الج اللي الكريني  :  222.  

حصة بق  ة 22.222  دلهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الج اللي الكريني  عنوافه)ا( 
دوال والد الطاهر شبابات  والد م  ون 

فاس  2224ر  فاس  عقوب  موالي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحدلاني   الغني   عبد  الس د 

تجزئة    5 لقم  د  بلوك  عنوافه)ا( 

الباستين  52222 مكناس  املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 28ر.
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Audimi

MINALYS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

MINALYS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 228، 

شالع مح د الخامس، الطابق 7 

،مكتب لقم 222  - 22222 الدال 

الب ضاء  املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.247427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل  شتن24  222  2ر  في  املؤلخ 

املسؤول ة  ذات  شركة   MINALYS

  22.222 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

228، شالع مح د الخامس، الطابق 

الدال   22222 -   222 7 ،مكتب لقم 

الب ضاء  املغرب فت جة لعدم تحق ق 

غرض الشركة .

و عين:
 Amina  LAHCHIMI الس د)ة( 
عنوافه)ا(  و   épouse GAUTIER
 COURS LEOPOLD,48 54222
)ة(  ك صفي   NANCY FRANCE

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 ،228 وفي  شتن24  222  2ر  بتاليخ 
 7 الطابق  الخامس،  مح د  شالع 
الدال   22222  -   222 لقم  ،مكتب 

الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 8  822.
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Etude El houtaia Zakaria

S&R CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
S&R CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
معطى هللا , لقم  87  - 62 42 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 ر62

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ر 22  دجن24    6
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 S&R  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION

 Vente et  : غرض الشركة بإيجاز 

 Achat en Immobiliers et Travaux

. .ou Construction

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 42 62  - لقم  87    , هللا  معطى 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 MY MUSTAPHA الس د 

WAKRIM :   22 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MY MUSTAPHA الس د 
WAKRIM عنوافه)ا( لقم 46 س دي 

عباد  42292 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 MY MUSTAPHA الس د 
WAKRIM عنوافه)ا( لقم 46 س دي 

عباد  42292 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير    6 بتاليخ  ب راكش   التجالية 

4 22 تحت لقم 65266.
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Majorelle centre affaire

FORTITUDECALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Majorelle centre affaire

 avenue prince my Abdellah ،

40000، MARRAKECH MAROC

FORTITUDECALL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 Avenue وعنوان مقرها اإلجت اعي

 Prince my Abdellah - 42222

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر  22 

 26 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FORTITUDECALL

 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.D APPEL

 Avenue : عنوان املقر االجت اعي

 Prince my Abdellah - 42222

.MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  BOUSQUEL NICOLAS : الس د

52 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

  FAWZI GUILLAUME : الس د 

52 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 BOUSQUEL NICOLAS الس د 

  Avenue de Clichy رر ,  عنوافه)ا( 

.752 7 PARIS France

 FAWZI GUILLAUME الس د 

  Rue Pergolése  ,5 عنوافه)ا( 

.752 6 PARIS France

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 BOUSQUEL NICOLAS الس د 

  Avenue de Clichy رر ,  عنوافه)ا( 

752 7 PARIS France

 FAWZI GUILLAUME الس د 

  Rue Pergolése  ,5 عنوافه)ا( 

752 6 PARIS France

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  ب راكش   التجالية 

لقم  تحت  فوف24  222   2 

.M  _2 _2424545
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GHIZLANE DOUBLANE

EVAMEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 ع الة العبدي شالع مح د 

السادس ، 24222، الجديدة املغرب

EVAMEC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67 زفقة 

عزيز بالل الطابق الثاني لقم ر 

املعاليف - 22222 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

52229 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EVAMEC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MACHINES

.OUTILS

 67  : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زفقة 

الب ضاء  الدال   22222  - املعاليف  ر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   لأس ال  مبلغ 

222.222.  دلهم، مقسم كالتالي:

  2.222   : شقالل  يونس  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شقالل  يونس  الس د 

الشقة    2 ع الة  النس م  تجزئة 

 22222   2 س    م  2 الطابق  

املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  شقالل  يونس  الس د 

الشقة    2 ع الة  النس م  تجزئة 

 22222  2 س    م  2 الطابق  

املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ     الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 799942.
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COGEFISC  SARL

       أكــوتي2

(Aquater( 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COGEFISC  SARL

45، زفـقـة الـزاـ ـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـول الـسـوداء ، 22292، الـدال 

الـبـ ـضـاء الـ ـغـرب

       أكــوتيAquater( 2( شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2، زفقة 

بوليد، الطابق الثالت، لقم 5، 

الصخول السوداء - 22292 الدال 

الب ضاء الـ ـغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

65 ر 5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  يوف و  222   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
        : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.(Aquater( 2أكــوتي
تجهيز    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وترك ب : 
- وحدات معالجة وضخ امل اه 

اله دلول ك ة  املعدات   -
معالجة  ملحطات  والكهروم كاف ك ة 

وضخ امل اه
 PVC و   PEHD امل اه  قنوات   -

ومستلزمات الراط ب نها.
ر2،   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ،5 لقم  الثالت،  الطابق  بوليد،  زفقة 
الدال   22292  - السوداء  الصخول 

الب ضاء الـ ـغـرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : الطراف  عديلة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة عديلة الطراف عنوافه)ا( 
وزان    6222 املجاعرة  تزلوت،  دوال 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس دة عديلة الطراف عنوافه)ا( 
وزان    6222 املجاعرة  تزلوت،  دوال 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر   بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

غشت  222 تحت لقم -.
 29 I

BOUSSOLE CONSEIL

UPAYTECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

BOUSSOLE CONSEIL
ر, زاوية زفقة ب ن ل و شالع عبد 
املومن ، 62ر22، الدالالب ضاء 

املغرب
 UPAYTECH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ر , زفقة 
عدي الحركي )زفقة كالفان سابقا( 
زاوية شالع عبد املومن - 62ر22 

الدال الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9225ر4.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
22 أكتوار  222 تقرل حل  املؤلخ في 
مسؤول ة  ذات  شركة   UPAYTECH
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   82.222 لأس الها 
عدي  زفقة   , ر  اإلجت اعي  مقرها 
زاوية  سابقا(  كالفان  )زفقة  الحركي 
الدال  62ر22   - املومن  عبد  شالع 
لتوقف  فت جة  املغرب  الب ضاء 

النشاط التجالي.
و عين:

و  فاجي  الكريم   عبد  الس د)ة( 
ر  ط  فولمافدي  زفقة   75 عنوافه)ا( 
ش 9 املعاليف 62ر22 الدال الب ضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 22 أكتوار  222 وفي ر , زفقة 
سابقا(  كالفان  )زفقة  الحركي  عدي 
62ر22   - املومن  عبد  شالع  زاوية 

الدال الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم  ر 822.
 292I

Fiduciaire ibn khaldoune

STAILI-IMMO
إعالن متعدد القرالات

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شالع موالي اس اع ل زاوية 

زفقة تونس برش د املغرب، 22 26، 
برش د املغرب

STAILI-IMMO »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي الهناء 
سايس لقم 4   - 2 222 

الدال الب ضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.28685 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  4  أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

ت ديد صالح ات املسي2

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

صالح ات متعددة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   : 5 لقم  بند 

مايلي: صالح ات املسي2

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر79967.

Iر29 

مكتب املحاسبة

STE MOUSAN PRINT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة

5 زفقة عبد املومن بن علي ، 

52222، الرش دية املغرب

 STE MOUSAN PRINT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة الدال 

الب ضاء حي املسي2ة الريش م دلت - 

52424 الريش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.24 5

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن24  222   22 في  املؤلخ 

املصادقة على :

اشتاق   سناء  )ة(  الس د  تفويت 

522 حصة اجت اع ة من أصل 522 

حصة لفائدة  الس د )ة(  معاد او ي2ة 

بتاليخ 22 شتن24  222.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة ب  دلت  بتاليخ ر  أكتوار 

 222 تحت لقم  277/222.
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LOGIFIN

 NEW CAMBRIDGE SPACE
PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 22

 CASTILLA,  ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 NEW CAMBRIDGE SPACE

PRIVE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث لقم 22 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

 2 597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NEW  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAMBRIDGE SPACE PRIVE

غرض الشركة بإيجاز :  . تشغ ل 

اإلفجليزية  اللغة  تعلم  مركز  وإدالة 

دا ل املؤسسات التعل   ة باملغرب.

اللغة  في  والتعل م  التدليب   .2

اإلفجليزية.

اللغة  في  دلوس  اصة  ر. 

اإلفجليزية لصالح موظفي الشركة.

باللغة  الكتب  وا ع  شراء   .4

اإلفجليزية.

5. استي2اد وتصدير الكتب باللغة 

اإلفجليزية.

الت2بوية  الفعال ات  تنظ م   .6

والثقاف ة املتعلقة باللغة اإلفجليزية.

7. تطوير الشراكة مع املؤسسات 

لدعم  بالخالج  أو  باملغرب  التعل   ة 

في  البكالوليا  حاملي  افدماج  وتعزيز 

املدالس الدول ة الك24ى.

للخالج  لغوية  لحالت  تنظ م   .8

لفائدة الطلبة املغالاة.

9. وبشكل أعم ، ج  ع الع ل ات 

أو  املال ة  أو  التجالية  أو  الصناع ة 

أو  النقل  أو   ، العقالية  أو  املنقولة 

أو   ، االستي2اد  أو   ، اللوجست ات 

 ، اإلدالة  أو   ، الت ث ل  أو   ، التصدير 

املتعلقة  الس سرة  أو   ، الع ولة  أو 

بغرض  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

تطوير الشركة..

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 

 -  22 لقم  الثالث  الطابق  السعودية 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 82   : العشي2ي  سف ان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

22 حصة    : الكاللي  فرح  الس دة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د سف ان العشي2ي عنوافه)ا( 
  5 لقم  زفقة  6  فلولي  فال  حي 

92222 طنجة املغرب.

الس دة فرح الكاللي عنوافه)ا( حي 
فال فلولي زفقة  6 لقم 6  92222 

طنجة  املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  الزك ك  سعد  الس د 

تجزئة البساتين زفقة الل ث بن سعد 
لقم 52 92222 طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بطنجة   التجالية 

 222 تحت لقم 9768.
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 ETUDE MAITRE OMAR AIT LAHCEN NOTAIRE

A OUARZAZATE

GREENLY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 ETUDE MAITRE OMAR

 AIT LAHCEN NOTAIRE A

OUARZAZATE
شالع مح د الخامس املركز التجالي 

كالفول، ع الة ب الطابق الثاني 

لقم 4، ولزازات ، 45222، ولزازات 

املغرب

GREENLY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ب52 

الحي الصناعي ولزازات - 45222 

ولزازات املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.955 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت  أكتوار  222  في  2  املؤلخ 

املصادقة على :

سع د  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   2.252 مراني 

أصل 5.222 حصة لفائدة  الس د )ة( 

علي امدياز بتاليخ  2 أكتوار  222.

سع د  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة    .752 مراني 

الس د  لفائدة   حصة   5.222 أصل 

بتاليخ  2  باحان  ياسين  مح د  )ة( 

أكتوار  222.

سع د  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة    .222 مراني 

أصل 5.222 حصة لفائدة  الس د )ة( 

بتاليخ  العلوي  املح دي  فت حة  اللة 

 2 أكتوار  222.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ  2  بولزازات   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 572.
 296I

وح دة ش الل

AUTO ECOLE AFRA»
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

وح دة ش الل
حي اوالد بوط ب زفقة 25 براقة 

الناظول ، 62222، الناظول املغرب
 AUTO ECOLE AFRA»SARL AU»
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي لش د تجزئة )فهى2( حي 

الساق ة الطابق الثاني طريق افرا 
ازغنغان الناظول - 62222 الناظول 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
. 752 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت  غشت  222  ر   في  املؤلخ 

املصادقة على :
فال�سي  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   522
222.  حصة لفائدة  الس د )ة( يحي 

زاي2ي بتاليخ ر  غشت  222.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 شتن24 

 222 تحت لقم 994ر.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

ALI DAKH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 ALI DAKH

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس، ع الة 9، لقم 4 - 

222ر7 الدا لة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر972 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ALI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAKH

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقالع 

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 

و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 

أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  4 لقم   ،9 ع الة  الخامس،  مح د 

222ر7 الدا لة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 5 2   : سدوم  لخل فة  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 492   : الدين   فول  املول  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سدوم  لخل فة  الس د 
 6 لقم  اسفي  زفقة  السعادة،  حي 

72222 الع ون املغرب.

الس د املول فول الدين عنوافه)ا( 
ع الة  الحالة،  زفقة  االس اعل ة،  حي 
الع ون   72222  22 الشقة   ، 2

املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  سدوم  لخل فة  الس د 
 6 لقم  اسفي  زفقة  السعادة،  حي 

72222 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 764 .
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 MARISCOS INTERFISH
SAHARA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 MARISCOS INTERFISH

SAHARA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  2، 
ع الة 2، حي الفت حات  - 222ر7 

الدا لة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر969 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MARISCOS INTERFISH  :

.SAHARA
غرض الشركة بإيجاز : ب ع، شراء، 
معالجة، تج  د، تخزين و فقل ج  ع 
أفواع األس اك و املنتوجات البحرية 
الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 
الـعـقـاليـة املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،   و 
 و املـالـ ـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 
أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.

عنوان املقر االجت اعي : لقم  2، 
222ر7   - الفت حات   حي   ،2 ع الة 

الدا لة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 VICTOR PINEIRO الس د 
SALGADO :  252 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .
 PENA MEDINA JOSE الس د 
MANUEL :  252 حصة بق  ة 22  

دلهم للحصة .
 GONZALEZ BLANCO الس د 
  22 بق  ة  حصة   DAVID :  252

دلهم للحصة .
  : املهدي   الع ا�سي  بنعبد  الس د 
252 حصة بق  ة 22  دلهم للحصة 
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 VICTOR PINEIRO الس د 
تجزئة  عنوافه)ا(   SALGADO
الدا لة  222ر7  9ر  الرقم  الخل ج، 

املغرب .
 PENA MEDINA JOSE الس د 

MANUEL عنوافه)ا( - - - اسباف ا .
 GONZALEZ BLANCO الس د 

DAVID عنوافه)ا( - - - اسباف ا .
املهدي   الع ا�سي  بنعبد  الس د 
الوالء، ف ال لقم  2  عنوافه)ا( شالع 

222ر7 الدا لة  املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 PENA MEDINA JOSE الس د 

MANUEL عنوافه)ا( - - - اسباف ا 
املهدي   الع ا�سي  بنعبد  الس د 
الوالء، ف ال لقم  2  عنوافه)ا( شالع 

222ر7 الدا لة  املغرب 
 VICTOR PINEIRO الس د 
تجزئة  عنوافه)ا(   SALGADO
الدا لة  222ر7  9ر  الرقم  الخل ج، 

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  الدهب   بوادي  االبتدائ ة 

فوف24  222 تحت لقم 758 .
 299I
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CHAMI CONSEILS

STE VOLAZI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شالع محج مح د 

السادس ع الة الينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، الع ون املغرب
STE VOLAZI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي محج  
مح د السادس ق صالية والد 
مه دي لقم 4 الع ون - 72222 

الع ون املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7645ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل  فوف24  222    2 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الشريك الوح د STE VOLAZI  مبلغ 
وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 
مح د  محج   اإلجت اعي  مقرها 
لقم  مه دي  والد  ق صالية  السادس 
املغرب  الع ون   72222  - الع ون   4
االجت اعي  لل قر  الرجوع   : ل  فت جة 

االصل .
محج   ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
مح د السادس ق صالية والد مه دي 
لقم 4 الع ون املغرب 72222 الع ون 

املغرب. 
و عين:

و  العتابي  مح د    الس د)ة( 
العلويين  السالم شالع  حي  عنوافه)ا( 
املض ق   222ر   املض ق    7 لقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  222/ 46ر.
22Iر 

 ETUDE MAITRE OMAR AIT LAHCEN NOTAIRE

A OUARZAZATE

GREENLY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

 ETUDE MAITRE OMAR
 AIT LAHCEN NOTAIRE A

OUARZAZATE
شالع مح د الخامس املركز التجالي 

كالفول، ع الة ب الطابق الثاني 
لقم 4، ولزازات ، 45222، ولزازات 

املغرب
GREENLY شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي لقم ب52 
الحي الصناعي ولزازات - 45222 

ولزازات .
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.955 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في  2 أكتوار  222 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  2  بولزازات   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 572.
I 2ر 

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 AKOURIH STAR MAROC
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC
SARL AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 AKOURIH STAR MAROC
املسؤول ة  ذات  شركة   SARL

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 45 شالع 

فرنسا لقم 5 اكدال الرااط 22    

الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 55765

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AKOURIH STAR MAROC SARL

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التواصل.

عنوان املقر االجت اعي : 45 شالع 

    22 الرااط  اكدال   5 لقم  فرنسا 

الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 922   : فاط ة مسعودي  الس دة 

حصة بق  ة 522 دلهم للحصة .

  22   : مسعودي  الس د  الد 

حصة بق  ة 522 دلهم للحصة .

 922  : الشركة فاط ة مسعودي   

بق  ة 522 دلهم.

  22  : مسعودي  الس د  الد 

بق  ة 522 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مسعودي  فاط ة  الس دة 

زفقة  املفضل  الش خ  حي  عنوافه)ا( 

سال     222 سال   74 لقم  اولكان 

املغرب.

عنوافه)ا(  مسعودي  الس د  الد 

لقم  اولكان  زفقة  املفضل  الش خ  حي 

74 سال 222   سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مسعودي  الس د  الد 

لقم  اولكان  زفقة  املفضل  الش خ  حي 

74 سال 222   سال املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بالرااط   التجالية 

 222 تحت لقم 2272 .

22Iر 

 ETUDE MAITRE OMAR AIT LAHCEN NOTAIRE

A OUARZAZATE

GREENLY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

 ETUDE MAITRE OMAR

 AIT LAHCEN NOTAIRE A

OUARZAZATE

شالع مح د الخامس املركز التجالي 

كالفول، ع الة ب الطابق الثاني 

لقم 4، ولزازات ، 45222، ولزازات 

املغرب

GREENLY  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ب52 

الحي الصناعي ولزازات - 45222 

ولزازات املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.955 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

في  2 أكتوار  222 تم تع ين  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( امدياز 

علي ك سي2 وح د

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  2  بولزازات   االبتدائ ة 

أكتوار  222 تحت لقم 572.

Iر2ر 



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 96 ر)  

وح دة ش الل

«AUTO ECOLE AFRA»
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

وح دة ش الل
حي اوالد بوط ب زفقة 25 براقة 

الناظول ، 62222، الناظول املغرب
«AUTO ECOLE AFRA« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي لش د طريق افرا ازغنغان 
الناظول - 62222 الناظول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في ر  غشت  222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
افرا  طريق  لش د  موالي  »شالع 
الناظول   62222  - الناظول  ازغنغان 
لش د  موالي  »شالع  إلى  املغرب« 
الطابق  ساق ة  حي  )فهى2(  تجزئة 
 - الناظول  ازغنغان  افرا  الثاني طريق 

62222 الناظول  املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 شتن24 

 222 تحت لقم 994ر.

24Iر 

مستامنة ت  ادير ش.م.م  ش.و

 NADOR FOR
 CONSTRUCTION AND

EQUIPPING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مستامنة ت  ادير ش.م.م  ش.و
حي لعري ش خ ع الة الشفاء الطابق 
الرابع الناظول، 62222، الناظول 

املغرب
 NADOR FOR CONSTRUCTION

AND EQUIPPING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوط ب سكتول ب لقم ر الناظول  

الناظول 62222  الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2 949

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  ف24اير  222   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NADOR FOR CONSTRUCTION

.AND EQUIPPING

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال البناء.

عنوان املقر االجت اعي : حي اوالد 
الناظول   ر  لقم  ب  سكتول  بوط ب 

الناظول 62222  الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : طالق  الفالي  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة . 

  222  : طالق  الفالي  الس د 

بق  ة 22  دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  طالق  الفالي  الس د 

الناظول 62222 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  طالق  الفالي  الس د 

الناظول 62222 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 5  أبريل 

 222 تحت لقم 765.

25Iر 

وح دة ش الل

AUTO ECOLE AFRA

SARL AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

وح دة ش الل

حي اوالد بوط ب زفقة 25 براقة 

الناظول ، 62222، الناظول املغرب

  AUTO ECOLE AFRA» SARL AU»

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي لش د تجزئة )فهى2( حي 

الساق ة الطابق الثاني طريق افرا 
ازغنغان الناظول - 62222 الناظول 

املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

. 752 

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تع ين  تم  شتن24  222   28 في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( فال�سي 

مح د ك سي2 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول  بتاليخ 24 شتن24 

 222 تحت لقم 994ر.

26Iر 

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

FAST TRAFFIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

244 زفقة 42ر حي موالي عبد هللا 

عين الشق ، 22752، الدال الب ضاء 

املغرب

FAST TRAFFIC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 64 شالع 
عبد هللا املديوني دلب ع ر لقم 
2 الدال الب ضاء - 22422 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5 7929

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222    2
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FAST  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAFFIC
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وااللسال ات.
عنوان املقر االجت اعي : 64 شالع 
 2 لقم  ع ر  دلب  املديوني  هللا  عبد 
الدال الب ضاء - 22422 الدال الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : الته لي  امح د  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الته لي  امح د  الس د 
ر  مكرل زفقة لوما الطابق االول لقم 

ر 22422 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الته لي  امح د  الس د 
ر  مكرل زفقة لوما الطابق االول لقم 

ر 22422 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 24 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

أكتوار  222 تحت لقم 794984.

27Iر 
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BCBEL

I.D ACCESS OFFICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

BCBEL

 625Bd. Mohammed V 2ème

 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

I.D ACCESS OFFICE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 625، 

شالع مح د الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب لقم 2ر - 2 ر22 

الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر8ر5ر4.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  شتن24  222    6 في  املؤلخ 

شركة   I.D ACCESS OFFICE حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وعنوان  دلهم   52.222 لأس الها 

625، شالع مح د  اإلجت اعي  مقرها 

الخامس، الطابق الثاني، املكتب لقم 

املغرب  الب ضاء  الدال  2 ر22   - 2ر 

فت جة اللتصف ة السابقة ألوانها.

و عين:

و  مشواط  الس د)ة(  ديجة  

2 زفقة كيز   اقامة لياض  عنوافه)ا( 

ص   92 شقة  الطابق     4 الح د 

املغرب  الب ضاء  الدال   22222 س 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 ،625 وفي  شتن24  222  2ر  بتاليخ 

لقم  املكتب  الخامس،  مح د  شالع 

2ر - 2 ر22 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

  2 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم ر4 822.

28Iر 

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 COMPLEXE(SAADA(BEN

GUERIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   الع الة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

22ر46، ال وسف ة املغرب

 COMPLEXE SAADA BEN

GUERIR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : السعادة 

ج اعة ال24يك ين دوالأوالد ابراه م - 

52 ر4 بن جرير املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.272 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل  أكتوار  222   29 في  املؤلخ 

 COMPLEXE SAADA BEN حل 

مسؤول ة  ذات  شركة   GUERIR

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم    22.222 لأس الها 

ج اعة  السعادة  اإلجت اعي  مقرها 

ال24يك ين دوالأوالد ابراه م - 52 ر4 

لتوقف  فت جة  املغرب  جرير  بن 

أنشطة الشركة.

و عين:

الس د)ة( الكبي2  فتوح و عنوافه)ا( 

لش د  موالي  زفقة  الحسني  الحي 

املغرب  ال وسف ة  22ر46   26 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 29 أكتوار  222 وفي السعادة 

 - ابراه م  ال24يك ين دوالأوالد  ج اعة 

52 ر4 بن جرير املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بابن جرير  بتاليخ    فوف24 

 222 تحت لقم 462.

29Iر 

FIDUCIAIRE ZERROUKI

JERADA BUREAUTIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

6RUE DE CASABLANCA APT.2ر 

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

60000، OUJDA MAROC

JERADA BUREAUTIQUE  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الرازي 

لقم 64 - 64552 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

57ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. JERADA BUREAUTIQUE

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات  املكتب ة و املعلومات ة.

التجالة العامة..
عنوان املقر االجت اعي : حي الرازي 

لقم 64 - 64552 جرادة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

4رر حصة    : بلخي2ي علي  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

حصة  ررر    : قدول  شلح  الس د 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

ررر    : فدوى  جالبي  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  علي  بلخي2ي  الس د 

والد ع ر  64552 جرادة املغرب.

عنوافه)ا(  قدول  شلح  الس د 

فرنسا 64552 باليس فرنسا.

عنوافه)ا(  فدوى  جالبي  الس دة 

جرادة   64552  257 لقم  الرازي  حي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  علي  بلخي2ي  الس د 

والد ع ر  64552 جرادة املغرب

عنوافه)ا(  قدول  شلح  الس د 

فرنسا 64552 باليس فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم ر86ر.

2I ر 

FIDUCIAIRE ZERROUKI

PRIVACY TRANS
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE ZERROUKI

6RUE DE CASABLANCA APT.2ر 

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

60000، OUJDA MAROC

PRIVACY TRANS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة ست2 

هللا لقم 248 طريق س دي معافة - 

62222 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

6429ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  28 أكتوار  222 تم  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفويت  فولالدين  بدلاوي  الس د  قرل 
222  حصة لكل من الس د بدلاوي 

برزال  والس د  حصة   522 بن ونس 

طالق 522 حصة

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

الدين  فول  بدلاوي  استقالة  مايلي: 
بدلاوي  تع ين  و  ك سي2  مهامه  من 

ملدة  للشركة  وح د  ك سي2  بن ونس 

غي2 محددة.
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قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي2 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  لقم  :  بند 
ذات  شركة  القافوني:  الشكل  مايلي: 

املسؤول ة املحدودة .
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بدلاوي  الس د  يساهم  الحصص: 
برزال  والس د  حصة   522 بن ونس 

طالق 522 حصة
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بدلاوي  الس د  يساهم  لاس ال: 
52222 دلهم والس د برزال  بن ونس 

طالق 52222 دلهم
على  ينص  الذي   : 6 لقم  بند 
مايلي: التس ي2:تع ين بدلاوي بن ونس 
ك سي2 وح د للشركة ملدة غي2 محددة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بوجدة   التجالية 

 222 تحت لقم 867ر.
I  ر 

bemultico  ب  ولت كو

AZROUMIDAN)أزلوم دبن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  ب  ولت كو
لقم 26  شقة لقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

AZROUMIDAN أزلوم دان شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 226 
الشقة  2 في  الطابق ر2 النخ ل 24 

أزلو - 22 ر5  أزلو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر65 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

AZROUMIDAN أزلوم دان.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 226 
الشقة  2 في  الطابق ر2 النخ ل 24 

أزلو - 22 ر5  أزلو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 522   : اسع د  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
الس د  مح د أجبول :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مصطفى اسع د عنوافه)ا( 
ر2  الطابق  في   الشقة  2   226 لقم 
النخ ل 24 أزلو 22 ر5 أزلو املغرب.
عنوافه)ا(  أجبول  مح د  الس د  
ر2  الطابق  في   الشقة  2   226 لقم 
النخ ل 24 أزلو 22 ر5 أزلو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الس د مصطفى اسع د عنوافه)ا( 
ر2  الطابق  في   الشقة  2   226 لقم 
النخ ل 24 أزلو 22 ر5 أزلو املغرب
عنوافه)ا(  أجبول  مح د  الس د  
ر2  الطابق  في   الشقة  2   226 لقم 
النخ ل 24 أزلو 22 ر5 أزلو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24    2 بتاليخ  بازلو   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 78ر.
2I ر 

bemultico  ب  ولت كو

S.O.G.T.O
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي2 جديد للشركة

bemultico  ب  ولت كو
لقم 26  شقة لقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

S.O.G.T.O  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 29 

مكتب 9   الطابق 24 تجزئة ليزافا 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

679رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

25 أكتوار  222 تم تع ين  في  املؤلخ 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة( اتخ ا 

سع د ك سي2 آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4895.

Iر ر 

LE PUBLICATEUR LEGAL

MHS AFRICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزفقة  5 لقم 8 ق.ج 

الدال الب ظاء التجزئة 6 الزفقة  5 
لقم 8 ق.ج الدال الب ظاء، 22452، 

الدال الب ظاء املغرب

MHS AFRICA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الع ون زاوية ايت يافل ان الفداء 
لقم  4ر الطابق الثاني - 22 22 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

62ر 79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  غشت  222  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MHS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للخدمات املعلومات ة.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الفداء  يافل ان  ايت  زاوية  الع ون 
 22 22  - الثاني  الطابق  لقم  4ر 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د HADIF SAFI :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .
 VALIS MELINDA الس دة 
بق  ة  حصة   RAPHAELLA :  522

22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(   HADIF SAFI الس د 

.belge belge belge belge
 VALIS MELINDA الس دة 
 belge عنوافه)ا(   RAPHAELLA

.belge belge belge
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(   HADIF SAFI الس د 

belge belge belge belge
 VALIS MELINDA الس دة 
 belge عنوافه)ا(   RAPHAELLA

belge belge belge
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

شتن24  222 تحت لقم 62ر 79.
4I ر 

bemultico  ب  ولت كو

AKOM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

bemultico  ب  ولت كو
لقم 26  شقة لقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس
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AKOM  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 

56 زفقة ابن  لدون اقامة حك م 

الشقة 7  الطابق 25 مكناس - 

52222  مكناس املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.426 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوار  222  في     املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

فقل البضائع لحساب الغي2 )اكت2 

من 5.رطن(.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف24  بتاليخ     ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4892.

5I ر 

ف كام د

BAYADA AND WARRU LAB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ف كام د

ر، شالع الوحدة الطابق األول لقم   

، 222ر9، تطوان املغرب

  BAYADA AND WARRU LAB

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حومة 

الجامع االعظم زفقة احفي2 لقم 44 

باملدينة العت قة بتطوان  - 222ر9 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 ر25ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BAYADA AND WARRU LAB

غرض الشركة بإيجاز :  

مطعم كاف ه 

اإلقامة والت2ف ه واإلفتاج الس عي 

البصري والخدمات اإلعالف ة

تقديم الطعام واقامة الحفالت.

حومة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 44 لقم  احفي2  زفقة  االعظم  الجامع 

222ر9   - بتطوان   العت قة  باملدينة 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 5 2   : الخنساء  بط ة  الس دة 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

 492   : بنفالس  مروان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة بط ة الخنساء عنوافه)ا( 

ر2  ع الة  النهضة  بإقامة  املق  ة 

الدالالب ضاء   مومن  س دي   26 لقم 

22252 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  بنفالس  مروان  الس د 

  22 لقم  كراالء  شه د  بشالع  املق م 

تطوان 222ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الس دة بط ة الخنساء عنوافه)ا( 

ر2  ع الة  النهضة  بإقامة  املق  ة 

الدالالب ضاء   مومن  س دي   26 لقم 

22252 الدال الب ضاء املغرب

عنوافه)ا(  بنفالس  مروان  الس د 

  22 لقم  كراالء  شه د  بشالع  املق م 

تطوان 222ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 4882.

6I ر 

LE PUBLICATEUR LEGAL

DYAR EL HAJ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزفقة  5 لقم 8 ق.ج 

الدال الب ظاء التجزئة 6 الزفقة  5 
لقم 8 ق.ج الدال الب ظاء، 22452، 

الدال الب ظاء املغرب

DYAR EL HAJ  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الجيش امللكي 6  ج اللي العريبي 

الطابق 8 لقم 8  - 22 22 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

522 95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DYAR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. EL HAJ

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العريبي  ج اللي    6 امللكي  الجيش 
 22 22  -   8 لقم   8 الطابق 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : شف ق  عبد هللا  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عبد هللا شف ق  الس د 
تجزئة مونى زفقة   لقم 52 حي االفالة 

الدالالب ضاء   22 22 الشق  عين    

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  عبد هللا شف ق  الس د 
تجزئة مونى زفقة   لقم 52 حي االفالة 

الدالالب ضاء   22 22 الشق  عين    

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء   بالدال  التجالية 

فوف24  222 تحت لقم 822265.

7I ر 

FIDUCIAIRE NOOR

INNOVEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE NOOR

 B P N° :    6ر , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

INNOVEX شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 62 تجزئة 

الحسن ة وادي زم - 52ر25 وادي زم 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.945

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل  فوف24  222  ر2  في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ    INNOVEX الوح د  الشريك 
وعنوان  دلهم    2.222 لأس الها 

62 تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 

وادي  52ر25   - زم  وادي  الحسن ة 
: توقف النشاط  زم املغرب فت جة ل 

بسبب تبعات كوف د 9 .
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ب    التصف ة  مقر  حدد  و 
 - زم  وادي  الحسن ة  62 تجزئة 

52ر25 وادي زم املغرب. 
و عين:

الحل اوي  مح د    الس د)ة( 

الحسن ة  62 تجزئة  عنوافه)ا(  و 
املغرب  زم  وادي  52ر25  زم  وادي 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بوادي زم  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم  222/ر 2.
8I ر 

societe menara marrakech conseil plus

ش8كة)بلشق قان
فسخ عقد تس ي2 حر ألصل تجالي 

)األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

شركة الشق قان
ب قت�سى  الج ع العام االستثنائي 
لشركة شركة شق قان الكائن مقرها 
2 لقم  : تجزئة ياس ين  االجت اعي ب 
املغرب  مراكش     42222  -     22
املؤلخ في ر  فوف24  222 تقرل مايلي:

التس ي2 الحر لألصل   فسخ عقد 
ياس ين  تجزئة   : ب  الكائن  التجالي 
2 لقم 22   - 42222 مراكش املغرب 
شركة  شركة  طرف  من  املوقع   ،
لألصل  مالكة  بصفتها   : شق قان 
العدلون  شركة  شركة  و  التجالي 

بصفتها مسي2ة حرة.
9I ر 

FIDUCIAIRE RICH

RIHAMOU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM  9 2EME ETAGE
 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

RIHAMOU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والغ  

,ج اعة ايتزال - م دلت - 54252 

م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر296

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIHAMOU

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

-املفاوضة

-ب ع ال24امج املعلومات ة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال والغ  

 54252  - م دلت   - ايتزال  ,ج اعة 

م دلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  .222   : حسن   امزيان  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حسن   امزيان  الس د 

 , القديم   الربع  ,حي  بوكراع  شالع 

ايتزل, م دلت 54252 م دلت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  حسن   امزيان  الس د 

 , القديم   الربع  ,حي  بوكراع  شالع 

ايتزل, م دلت 54252 م دلت املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  ر2  بتاليخ  ب  دلت   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 298.

22Iر 

FIDUCIAIRE RICH

ELECTRO ASMAE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM  9 2EME ETAGE
 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH
MAROC

ELECTRO ASMAE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
تدلاكلوت  ,ج اعة س دي ع اد-
الريش - م دلت - 52422 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ELECTRO ASMAE
غرض الشركة بإيجاز : -ترك ب و 

توس ع الشبكات الكهراائ ة.
قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع اد- س دي  ,ج اعة  تدلاكلوت  
الريش   52422  - م دلت   - الريش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

هللا  عبد  س دي  قا�سي  الس د 
دلهم    22 بق  ة  حصة    .222   :

للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  س دي  قا�سي  الس د 
عنوافه)ا( حي اش الين, تنغي2 45822 

تنغي2 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  عبد  س دي  قا�سي  الس د 
عنوافه)ا( حي اش الين, تنغي2 45822 

تنغي2 املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ب  دلت  بتاليخ 24 أكتوار 

 222 تحت لقم 22ر.
I 2ر 

STE EL-ATYQY CONSULTATION

DROUGRIE SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
DROUGRIE SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لالم  وفة 
املركز سوق الثالء الغرب - 52 4  

لالم  وفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27447

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  فوف24  222   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DROUGRIE SERVICE
التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقس ط )مواد الصباغة(.
عنوان املقر االجت اعي : لالم  وفة 
  4 52  - الغرب  الثالء  سوق  املركز 

لالم  وفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  .222   : زايد  محسن  الس د 

حصة بق  ة 22  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زايد  محسن  الس د 
دوال الكعابزة ق ادة لالم  وفة سوق 
لالم  وفة    4 52 الغرب  البعاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه)ا(  الفالق  الس د  ال د 
سوق  لالم  وفة  ففخة  اوالد  دوال 
لالم  وفة    4 52 الغرب  البعاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
الغرب   االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة 
لقم  تحت  فوف24  222   29 بتاليخ 

.667
22Iر 

 RAYBUILDING TRAVAUX ET NEGOCE SARL

AU

 RAYBUILDING(TRAVAUX(ET
NEGOCE SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 RAYBUILDING TRAVAUX ET
NEGOCE SARL AU

زفقة بني ع ي2 الشقة  2 الطابق 
االول وادي زم ، 52ر25، وادي زم 

املغرب

 RAYBUILDING TRAVAUX ET

NEGOCE SARL AU شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  زفقة بني 

ع ي2 الطابق االول الشقة لقم   - 

52ر25 وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر22 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    4

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 RAYBUILDING TRAVAUX ET

.NEGOCE SARL AU

 Travaux  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 divers ,negoce,restauration

.collective
عنوان املقر االجت اعي :  زفقة بني 

 - لقم    الشقة  االول  الطابق  ع ي2 

52ر25 وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحن ف   املج د  عبد  الس د 

عنوافه)ا(  2تجزئة الشباني  52ر25 

وادي زم  املغرب .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحن ف   املج د  عبد  الس د 

عنوافه)ا(  2 تجزئة الشباني  52ر25 

وادي زم املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بوادي زم  بتاليخ 2  فوف24 

 222 تحت لقم -.

Iر2ر 

الشت وي ادليس

Sté(AL(FATH(MOTO(SARL-
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

الشت وي ادليس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زفقة/22 
لقم /4  ، 52 92، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté AL FATH MOTO SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

فردوس لقم 2ر أطاع هللا - 52 92 
القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
77 ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القافون  إعداد  تم  شتن24  222  2ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Sté AL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FATH MOTO SARL-AU
و  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استي2اد الدلاجات النالية وقطع غ ال 

الدلاجات النالية.
إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 92 52  - أطاع هللا  2ر  لقم  فردوس 

القصر الكبي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  22   : مح د  العلوي  الس د 

حصة بق  ة 222.  دلهم للحصة .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  العلوي  الس د 

حي املسي2ة الخضراء م/أ زفقة 4 لقم 

  52 92 القصر الكبي2 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  العلوي  الس د 

حي املسي2ة الخضراء م/أ زفقة 4 لقم 

  52 92 القصر الكبي2 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقصر الكبي2  بتاليخ 2  

فوف24  222 تحت لقم 744.

24Iر 

بروف د  دمات متعددة ش.م.م ش و

THE STORES OF STARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

بروف د  دمات متعددة ش.م.م 

ش و

شالع مح د داود اقامة بدلطابق 

فوق ال�سي لقم ر تطوان ، 242ر9، 

تطوان املغرب

THE STORES OF STARS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البوغاز شالع عبد الرح م بوعب د 

اقامة البوغاز لقم 25 - 222ر9 

تطوان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر87ر2.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل  فوف24  222   22 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 THE STORES OF الوح د  الشريك 

STARS  مبلغ لأس الها 52.222 دلهم 

تجزئة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

بوعب د  الرح م  عبد  شالع  البوغاز 

222ر9   -  25 لقم  البوغاز  اقامة 

تطوان املغرب فت جة ل : عدم فجاح 

املشروع.
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تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

بوعب د  الرح م  عبد  شالع  البوغاز 

222ر9   -  25 لقم  البوغاز  اقامة 

تطوان املغرب. 

و عين:

و  العبودي  اي ن   الس د)ة( 

عزي ان  مح د  شالؤع  عنوافه)ا( 

2ر  لقم  مافتنانس  هاوس  تجزئة 

)ة(  ك صفي  املغرب  تطوان  222ر9 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24   28 بتاليخ  بتطوان   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم 9 رر.

25Iر 

GESTION ALJANOUB

KERTAL FISH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

GESTION ALJANOUB

زفقة تطوان حي السعادة ع الة لقم 

2 الطابق الثالث الع ون ، 72222، 

الع ون املغرب

KERTAL FISH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عبد العزيز بن دليس لقم 5  ص.ب 

ر7   املر�سى الع ون 72222 الع ون 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

 89ر .

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم  فوف24  222    2 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«    .222.222»

  .222.222« إلى  دلهم«    22.222»

دلهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أو 

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  بالع ون   االبتدائ ة 

 222 تحت لقم  472/2ر.

26Iر 

ADEV Consulting sarl

 PNEUMATIQUE NORD

AFRIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl

 Route de Tanger km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 PNEUMATIQUE NORD

AFRIQUE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املنزه 

تجزئة زينة لقم 2ر الطابق السفلي - 

92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

6459

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها   ب ختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE NORD AFRIQUE

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعجالت  واالج لة  بالتقس ط 

الس الات  غ ال  وقطع  الس الات 

وزيوت املركبات واملصافي والبطاليات 

استغالل ولشة الفلكنة املطاط ة 

، )vulcanisation(

موازفة وتوازن العجلة ،

الهوائي  والت2ك ب  التجديد 

للعجالت ،

إصالح وتغ ي2 الزيت وص افة ج  ع 

املركبات الجديدة أو املستع لة ،

م كاف ك عام لج  ع املركبات ،

غسل التشح م

العجالت  و  اإلطالات  استي2اد 

وقطع غ ال الس الات. .

عنوان املقر االجت اعي : حي املنزه 

تجزئة زينة لقم 2ر الطابق السفلي - 

92222 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ لأس ال الشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : الس دة غ ثة عابد 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

الس د املهدي موياد :  522 حصة 

بق  ة 22  دلهم للحصة .

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  عابد  غ ثة  الس دة 

 29 لقم   25 زفقة  الخطاب  ابن  ع ر 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  موياد  املهدي  الس د 

اقامة النول ع الة 29  لقم 8 س دي 

مومن 22422 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  عابد  غ ثة  الس دة 

 29 لقم   25 زفقة  الخطاب  ابن  ع ر 

22222 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش  بتاليخ 24 فوف24 

 222 تحت لقم 429 .

27Iر 

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 STE CENTRE

 D›HEMODIALYSE

ALAZHAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 2  N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC

 STE CENTRE D’HEMODIALYSE

ALAZHAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم   

تجزئة بن و�سى شالع ابن الخط ب 

فاس - 2222ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

72229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  إعداد  تم  أكتوار  222    8

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE D’HEMODIALYSE

.ALAZHAR

تصف ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طب ة  )مصحة  الكلي  أمراض  و  الدم 

لتتصف ة الدم و غس ل الكلي (.
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لقم     : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخط ب  ابن  شالع  بن و�سى  تجزئة 

فاس - 2222ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   لأس ال  مبلغ 

4.222.222 دلهم، مقسم كالتالي:
الس د زين ف اللي فج ب : 42222 

بق  ة 22  دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د زين ف اللي فج ب عنوافه)ا( 
ابن  شالع  بن و�سى  تجزئة  لقم   
الخط ب فاس 2222ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

الس د زين ف اللي فج ب عنوافه)ا( 
ابن  شالع  بن و�سى  تجزئة  لقم   
الخط ب فاس 2222ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف24  بتاليخ     بفاس   التجالية 

 222 تحت لقم 5227.
28Iر 

secotrages snc

 SOCITE ART MAGHREB
MEDIA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

secotrages snc

لقم 2 زفقة ادليس ال امولي بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 52222، 

مكناس املغرب

  SOCITE ART MAGHREB MEDIA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لياض 

االس اعل ة مج وعة ا مد ل 

2 الطابق التالت لقم 8 - 52222 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.4 967

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في    أكتوار  222 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

مج وعة  االس اعل ة  »لياض  من 

 -  8 لقم  التالت  الطابق   2 مد ل  ا 

»ع الة  إلى  املغرب«  مكناس   52222

 52222 -   5 املنصول    2 ر شقة  ب 

مكناس  املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف24    2 بتاليخ  ب كناس   التجالية 

 222 تحت لقم 4926.

29Iر 

BCMF

دلب)8 2)
عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

 )األشخاص املعنويون(

عقد تس ي2 حر ألصل تجالي

دلب8 22

قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

دلب8 22  أعطى  فوف24  222   24

املسجل بالسجل التجالي . باملحك ة 

التس ي2  حق  ب راكش  التجالية 

ب  الكائن  التجالي  لألصل  الحر 

-  74 لقم  دكالة  باب  الحلفاوي   دلب 

42222 مراكش املغرب لفائدة لياض 

من تبتدئ  سنة  ر  ملدة  كوفتيسا 

في  تنتهي  و  فوف24  222   2  

مبلغ  مقابل  ر222  أكتوار   ر 

دلهم.  5.222 ق  ته  شهري 

2Iرر 

Global Services Network

B2P(EXPERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي2 جديد للشركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC  6 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

 B2P EXPERT

  شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحسن الثاني زفقة جون بوين 

الطابق الرابع الدلالب ضاء - 22222  

الدلالب ضاء املغرب.

تع ين مسي2 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

 2ر487.

ب قت�سى قرال الشريك الوح د 

املؤلخ في 29 شتن24  222 تم تع ين 

مسي2 جديد للشركة الس د)ة(  لعبال 

فاط ة الزهراء ك سي2 وح د تبعا 

لقبول استقالة املسي2.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ الب ضاء   بالدال   التجالية 

 25 فوف24  222 تحت لقم 22 799.

I رر 
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بملحك ة)بلتجالية)ب كناس
ملف لقم :  47/222
حساب لقم : 2226
تنازل عن حق تجالي

  2 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
عزيز  الس د  تنازل   ،22 9 ديس 24 
التعريف  للبطاقة  الحامل  الغ الي 
الساكن   ،D5 6752 لقم  الوطن ة 
 5 املنصول   5 لقم  شقة   9 بع الة 

مكناس.
الحامل  الرماش  يوسف  للس د 
لقم  الوطن ة  التعريف  للبطاقة 
لقم   62 بزفقة  الساكن   ،D24 974

7  وجه عروس مكناس.
الكائن  لدكان  تجالي  حق  عن 
لقم  السكاكين    4 لقم  بقسالية 
بالسجل  مسجل  غي2  مكناس،    46

التجالي.
لذلك فان ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
  5 أجل  دا ل  ب كناس  التجالية 
يوما من تاليخ صدول النشرة الثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط 

64 مكرر

املحك ة   التجالية ب كناس
ملف لقم :  48/222
حساب عدد : 2269

إعالن هبة  أصل تجالي 
محرل  عدلي  عقد  ب قت�سى 
سع د  الس د  العدلين  طرف  من 
عديل  مح د  والس د  الس ابري 
سبت 24  222،   27 بتاليخ  هراس 
الحاملة  الغريب  ثريا  الس د  وهبت 
الساكنة   D 85624 عدد  ب.ت.و 
 2 االس اعل ة   4 الشقة   8 بع الة 

شالع ابن سينا م.ج مكناس.
الحامل  مرادي  مصطفى  للس د 
الساكن   D 8 287 عدد  ب.ت.و 
 2 االس اعل ة   4 الشقة   8 بع الة 

شالع ابن سينا م.ج مكناس. 

ب  املقدل  املشاع  واجبها  ج  ع 
22/25  في األصل التجالي لل صبنة 
الكائنة برقم 72 زفقة االلدن الرياض 
التجالي  بالسجل  واملسجل  مكناس 

تحت عدد 92256.
وتم تقوي ه ب لبغ 22222 دلهم.

لذلك فإن ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع   أن 
التجالية ب كناس دا ل أجل    سة 
صدول  تاليخ  من  يوما   ) 5( عشرا 

النشرة الثاف ة.
النشرة األولى

 عن لئيس كتابة الضبط

98 مكرر

املحك ة التجالية ب كناس
ملف لقم  :  46/222
حساب لقم : 4 22

ب ع فصيب في أصل تجالي
محرلان  عدلين  عقدين  ب قت�سى 
عروب  مح د  العدالن  طرف  من 
بتاليخ  االول  بوعراف  العالي  وعبد 
بتاليخ والثاني   ،22 8 يول و   24 
بتاليخ  له  وامللحق   22 9 يوف و   2  

29 يول و  222.
مساوي  وفاء  الس دان  باعا 
 ،  Dر4588ر لقم  ب.ت.و.  الحاملة 
الساكنة برقم 22 مكرل دلب الض ق 

لوامزين مكناس.
الحامل  مساوي  الدين  وفول 
الساكن   ،D2  8 ر لقم  ب.ت.و. 
249 حي السالم توس ع س دي  برقم 

سع د مكناس.
للس د عبد العالي مساوي الحامل 
ب ت و لقم 2  8 رD الساكن برقم 
249 حي السالم توس ع س دي سع د 

مكناس.
في  الش اع  على  فص به ا  ج  ع 
 68 برقم  الكائن  التجالي  االصل 
مكناس  ق  م  التوثة  العطالين  سوق 
تحت  التجالي  بالسجل  واملسجلين 

لقم 67272 و87954.

وحدد ث ن الب ع بالنسبة لنصيب 

الس دة وفاء مساوي في مبلغ 25.222 

الدين  فول  الس د  وفصيب  دلهم، 

مساوي في مبلغ 42.222 دلهم.

لذلك فان ج  ع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

  5 أجل  دا ل  ب كناس  التجالية 

يوما من  تاليخ صدول  النشرة الثاف ة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

املحك ة التجالية ب كناس

30 مكرر

املحك ة التجالية ب كناس

ملف لقم  :  45/222

حساب لقم : ر 22

تحويل شخص طب عي الى شخص 
معنوي

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تحويل  تم  اكتوار  222،  ر    

ولولة  لش د  الذاتي  الشخص 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجلة   V 22884 لقم 

2ر495  لقم  تحت  التجالي 

اسم  تحت  معنوي  شخص  الى 

 PHARMACIE CARIANMEJJAT

التاسيس  في طول  SARL AU، شركة 

  5 لقم  مجاط  تجزئة  مقرها  الكائن 

كلم 2  مكناس.
التجالي  األصل  تق  م  تم  وقد 

بق  ة 522.222.22 دلهم.

لذلك فان ج  ع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

  5 أجل  دا ل  ب كناس  التجالية 

يوما من  تاليخ صدول  النشرة الثاف ة.

النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

املحك ة التجالية ب كناس

31 مكرر

بملحك ة)بلتجالية)بال8ااط

شعبة معالجة صعواة املقاولة

ملف تصف ة قضائ ة لشركة 

الشركة الفالح ة املنصولة

ملف لقم  8/222

إشعال
عن  الصادل  الحكم  ب قت�سى 

الرااط بتاليخ  2/2 / 222.

عدد  التجالي  امللف  في 

ر / 2ر8/ 222 حكم عدد 62.

بالرااط  التجالية  املحك ة  قضت 

التصف ة   / التسوية  مسطرة  بفتح 

الشركة  شركة  حق  في  القضائ ة 

الفالح ة املنصولة.

لقم  التجالي  السجل  ذات 

ر6 26.

إقامة  االجت اعي  مقرها  الكائن 

الل  ة زاوية طريق فاس وشالع موالي 

عبد هللا س دي قاسم وع نت الس د 

ل لى عبو قاض ا منتدبا.

امهالش  القادل  عبد  والس د 

التجالية  املحك ة  والكائن  سنديكا 

الرااط.

وحددت تاليخ التوقف عن الدفع 

في  2/2 / 222.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 

نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرس  ة  بالجريدة  اإلشعال  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 

 ،686  ،569 لل واد  طبقا  املغرا ة 

687 من مدوفة التجالة.
حرل بتاليخ 25/  / 222

لئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوق ع

113

 II.))-))إعالفات)قضائ ة
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املحك ة  التجالية الرااط

شعبة صعواات املقاولة

ملف تصف ة قضائ ة

لشركة ايناتكوم
ب ان بإيداع قائ ة الديون

)املادتين رر7-2ر7 من مدوفة 

التجالة(
اسم السنديك

الس د ادليس فلكي

الديون  أن  الع وم  علم  في  ل كن 

مسطرة  إطال  في  تحق قها  تم  التي 

ايناتكوم  لشركة  القضائ ة  التصف ة 

الضبط  بكتابة  قائ تها  وضعت  قد 

 - بالرااط  التجالية  املحك ة  لدى 

شعبة صعواات املقاولة -.

ملقتض ات  وتطب قا  عل ه،  بناء   

ي كن  التجالة  مدوفة  من  2ر7  املادة 

لألغ ال اإلطالع عليها وتقديم ما لديهم 

أجل  دا ل  ومطالب  تشك ات  من 

الب ان  هذا  نشر  تاليخ  من  يوما    5

بالجريدة الرس  ة.

اإلطالع  شخص  لكل  ي كن  ك ا 

تطب قا  الضبط  بكتابة  عليها 

مدوفة  من  رر7  املادة  ملقتض ات 

التجالة.

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

125

املحك ة التجالية الرااط

ملف لقم :  59/222

حساب لقم : 4268

الطرف األول :

الرزاق  عبد  بنت  الرداد   ديجة 

 : الوطن ة  التعريف  البطاقة  لقم 

AA887 4 مغرا ة الجنس ة.

الطرف الثاني :

بواكر  بن  اجاعوي  ياسين  مح د 

 : الوطن ة  التعريف  البطاقة  لقم 

A44 6 9 مغربي الجنس ة.

الخضر  ب ع   : التجالي  األصل 

 5  : العنوان  بالتقس ط  والفواكه 

الرااط لقم  مكرل زفقة كندا املح ط 

السجل التجالي : 29872 .

ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
  5 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

55 مكرر

املحك ة التجالية الرااط
ملف لقم :  62/222
حساب لقم : 4267

الطرف األول :
البطاقة  لقم  القا�سي  مح د 
التعريف الوطن ة : A426 4 مغرا ة 

الجنس ة.
الطرف الثاني :

البطاقة  لقم  القا�سي  ابواكر 
التعريف الوطن ة : 2928ررA مغربي 

الجنس ة.
البطاقة  لقم  القا�سي  هللا  عبد 
التعريف الوطن ة : 8رA4292 مغربي 

الجنس ة.
املواد  ب ع   : التجالي  األصل 
املغرب  :    شالع  العنوان  الغذائ ة 
العربي الرااط لقم السجل التجالي : 

.  2678
ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
  5 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

56 مكرر

املحك ة التجالية بالرااط
ملف لقم :  76/222
حساب عدد : ر429

الطرف األول :
بطاقة  لقم  بنح زة  س ي2ة 
F259665 مغرا ة  التعريف الوطن ة 

الجنس ة.
 HEDUXY : شركة  الثاني  الطرف 

.MAROC PRIVE
األصل التجالي : مدلسة حرة.

االوداية  كيش  الرااط   : العنوان 
دا لة 7 لقم ر  .

لقم السجل التجالي : 62822.
ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
  5 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

88 مكرر

املحك ة  التجالية بالرااط
ملف عدد : 72/ 222

حساب : 4224

الطرف األول :
البطاقة  لقم  حاجي،  اح د 
التعريف الوطن ة G489497، مغربي 

الجنس ة.
امعيز،  لش دة   : الثاني  الطرف 
الوطن ة  التعريف  البطاقة  لقم 

AA26 29، مغرا ة الجنس ة.
األصل التجالي : مطعم.

شالع   279 لقم  الرااط   : العنوان 
مح د الخامس ع الة س ديم.

لقم السجل التجالي : 72ر2  .
ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
5  يوما من صدول  إلى غاية  بالرااط 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

لئيس مصلحة السجل التجالي

25 مكرر

بملحك ة))بلتجالية)بلدبل)بلب ضاء
مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة
فتح مسطرة االفقاذ في حق شركة 

بافتكو
لقم :  ر

ب قت�سى قرال عدد 2926 الصادل 
بتاليخ فاتح يوف و  222 بامللف عدد 
املحك ة  لدى  ر78 / 2ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
شركة  حق  في  االفقاذ  مسطرة  بفتح 
عدد  التجالي  السجل  ذات  بافتكو 

ر 465
االجت اعي  مقرها  والكائن 
معروف  س دي  الصناع ة  املنطقة 

الدال الب ضاء.

جالبي  امين  مح د  الس د  وعين 

الرف ع  عبد  والس د  منتدبا  قاض ا 

بوح رية قاض ا منتدبا فائبا عنه.

سنديكا  توكاني  مح د  والس د 

املومن  عبد  شالع   76 مكتبه  الكائن 

الدال الب ضاء.

الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 

نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 

و   7 9 و   584 لل واد  طبقا  املغرا ة 

722 من مدوفة التجالة.

عن لئيس كتابة الضبط

57

املحك ة  التجالية الدال الب ضاء

مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة

فتح مسطرة االفقاذ في حق شركة 

الش ال املغربي للتجالة والصناعة

لقم : 28

ب قت�سى حكم عدد 6ر  الصادل 

بتاليخ 2ر سبت 24  222 بامللف عدد 

املحك ة  لدى  4ر /5 ر8/ 222 

التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 

شركة  حق  في  االفقاذ  مسطرة  بفتح 

والصناعة  للتجالة  املغربي  الش ال 

ذات السجل التجالي عدد ر  7

 625 االجت اعي  مقرها  والكائن 

بلفدير  الخامس  مح د  شالع 

الدال الب ضاء.

ابو  صيب  انس  الس د  وعين 

جالبي  امين  مح د  والس د  قاض ا 

قاض ا منتدبا فائبا عنه.

والس د فهد املج24 سنديكا الكائن 

مكتبه افوال كابيتال سافت2 شالع عبد 

الرابع  الطابق  افوال  زاوية  املومن 

املكتب لقم 2ر الدال الب ضاء.
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الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
قائ ة  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة  املبالغ  تتض ن  موقعة 
دا ل شهرين  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
االشعال  هذا  نشر  تاليخ  من  ابتداء 
هذا  ت ديد  مع  الرس  ة  بالجريدة 
الدائنين  إلى  بالنسبة  بشهرين  األجل 
القاطنين  الج امل لكة املغرا ة طبقا 
لل واد 584 و 9 7 و 722 من مدوفة 

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

58

املحك ة  التجالية الدال الب ضاء
مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة
فتح مسطرة االفقاذ في حق شركة 

كرادة ترانس
لقم : 29

ب قت�سى حكم عدد 7ر  الصادل 
بتاليخ 2ر سبت 24  222 بامللف عدد 
املحك ة  لدى  7ر /5 ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
شركة  حق  في  االفقاذ  مسطرة  بفتح 
التجالي  السجل  ذات  ترانس  كرادة 

عدد 2452ر
شالع  االجت اعي  مقرها  والكائن 
مح د الخامس اقامة النصر ج ه ب 
الطابق الرابع شقة 22 الدال الب ضاء.
جالبي  امين  مح د  الس د  وعين 
ابو صيب  انس  والس د  قاض ا 

قاض ا منتدبا فائبا عنه.
عاي�سي  اللط ف  عبد  والس د 
شالع    2 مكتبه  الكائن  سنديكا 
الجيش امللكي اقامة الريف الطابق 7  

الرقم ر72 الدال الب ضاء.
الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
قائ ة  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة  املبالغ  تتض ن  موقعة 
دا ل شهرين  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
االشعال  هذا  نشر  تاليخ  من  ابتداء 
هذا  ت ديد  مع  الرس  ة  بالجريدة 
الدائنين  إلى  بالنسبة  بشهرين  األجل 
القاطنين  الج امل لكة املغرا ة طبقا 
لل واد 584 و 9 7 و 722 من مدوفة 

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

59

املحك ة  التجالية الدال الب ضاء
مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة
فتح مسطرة التصف ة القضائ ة في 

حق شركة ج  نازيا
لقم : 2ر

ب قت�سى حكم عدد  4  الصادل 
بتاليخ    أكتوار  222 بامللف عدد 
املحك ة  لدى  7  /26ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
القضائ ة  التصف ة  مسطرة  بفتح 
السجل  في حق شركة ج  نازيا ذات 

التجالي عدد  5 ر7 
والكائن مقرها االجت اعي 29 زفقة 

ول لي حي الهناء الدال الب ضاء.
املهدي سالم قاض ا  الس د  وعين 
بوح رية  الرف ع  والس د عبد  منتدبا 

قاض ا منتدبا فائبا عنه.
والس د املصطفى مسلك سنديكا 
الرقم  مرحبا  بتجزئة  مكتبه  الكائن 

6  عين السبع الدال الب ضاء.
الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 
نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 
7 9 و   584 لل واد  طبقا   املغرا ة 

و 722 من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

60

املحك ة  التجالية بالدالالب ضاء
مكتب صعواات املقاولة
ب ان نشر أمر بالتوزيع

تطب قا ملقتض ات املادة 668 من 
مدوفة التجالة
تصف ة قضائ ة

الرح ان  عبد  الس د   : السنديك 
االمالي.

س ال  شركة  دائني  علم  في  ل كن 
املغرب أفه صدل أمر مشروع التوزيع 
26 أكتوار  ر42 / 222 بتاليخ  عدد 
ر52 /24ر8/ 222  بامللف   222 
حق  من  واأن  الضبط  بكتابة  مودع 

دا ل  باالستئناف  الطعن  األطرف 

أجل   سة عشر يوما من تاليخ نشر 

طبقا  الرس  ة  بالجريدة  الب ان  هذا 

لل ادة 668 من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

93 

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء

مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة

 فتح مسطرة اإلفقاذ في حق

شركة اس كا برفو�سي

عدد 4ر

ب قت�سى حكم عدد  7  الصادل 

بتاليخ فاتح فوف 24  222 بامللف عدد 

املحك ة  لدى  62 /5 ر8/ 222 

التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 

شركة  حق  في  اإلفقاذ  مسطرة  بفتح 

اس كا برفو�سي ذات السجل التجالي 

عدد ر9ر8ر2.

-ر8  بـ  االجت اعي  والكائن مقرها 

85  شالع املثنى بن حالثة حي التقدم 

الدال   ال24فو�سي  س دي  الجديد 

الب ضاء.

املهدي سالم قاض ا  الس د  وعين 

بوح رية  الرف ع  والس د عبد  منتدبا 

قاض ا منتدبا فائبا عنه.

والس د فهد املج24 سنديكا الكائن 

شالع  سافت2  كابيتال  بأفوال  مكتبه 

عبد املومن زاوية شالع افوال الطابق 

الرابع املكتب لقم 2ر الدال الب ضاء.

الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 

نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 

7 9 و   584 لل واد  طبقا   املغرا ة 

و 722 من مدوفة التجالة.

عن لئيس كتابة الضبط

94

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
بالدال الب ضاء

مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة
 فتح مسطرة اإلفقاذ في حق

soges شركة
عدد رر

ب قت�سى حكم عدد 69  الصادل 
بتاليخ فاتح فوف 24  222 بامللف عدد 
املحك ة  لدى  62 /5 ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
شركة  حق  في  اإلفقاذ  مسطرة  بفتح 
عدد  التجالي  السجل  ذات   soges

.4 967
225- بـ  االجت اعي  والكائن مقرها 
الدال   الخضراء  املسي2ة  شالع  ر25 

الب ضاء.
ابو صيب  انس  الس د  وعين 
امين  مح د  والس د  منتدبا  قاض ا 

جالبي قاض ا منتدبا فائبا عنه.
بنزاكول  عادل  مح د  والس د 
زفقة   49 بـ  مكتبه  الكائن  سنديكا 
جون جوليسحي كوتيي الطابق 6 على 

ال  ين الدال الب ضاء.
الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 
نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 
7 9 و   584 لل واد  طبقا   املغرا ة 

و 722 من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

95

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة

فتح مسطرة اإلفقاذ في حق
شركة اس كا
عدد 2ر

ب قت�سى حكم عدد 72  الصادل 
بتاليخ فاتح فوف 24  222 بامللف عدد 
املحك ة  لدى   6 /5 ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
شركة  حق  في  اإلفقاذ  مسطرة  بفتح 
عدد  التجالي  السجل  ذات  اس كا 

ر545 .
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225- بـ  االجت اعي  والكائن مقرها 
الدال   الخضراء  املسي2ة  شالع  ر25 

الب ضاء.
جالبي امين  مح د  الس د   وعين 
 قاض ا منتدبا والس د انس ابو صيب

قاض ا منتدبا فائبا عنه.
بنزاكول  عادل  مح د  والس د 
زفقة   49 بـ  مكتبه  الكائن  سنديكا 
جون جوليسحي كوتيي الطابق 6 على 

ال  ين الدال الب ضاء.
الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 
نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 
7 9 و   584 لل واد  طبقا   املغرا ة 

و 722 من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

96

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
مكتب التسوية والتصف ة القضائ ة

 فتح مسطرة التسوية القضائ ة
في حق شركة بن سل  ان فريكو

عدد 5ر
ب قت�سى حكم عدد 78  الصادل 
عدد  بامللف  فوف 24  222   4 بتاليخ 
املحك ة  لدى  ر8 /22ر8/ 222 
التجالية بالدال الب ضاء الذي ق�سى 
في  القضائ ة  التسوية  مسطرة  بفتح 
ذات  فريكو  سل  ان  بن  شركة  حق 

السجل التجالي عدد ر292.
بـكلم  االجت اعي  مقرها  والكائن 
4.5 طريق بن سل  ان صندوق ال24يد 

827 حي الرياض بوزف قة.
وعين الس د عبد الرف ع بوح رية 
سالم  املهدي  والس د  منتدبا  قاض ا 

قاض ا منتدبا فائبا عنه.
والس د فهد املج24 سنديكا الكائن 
شالع  سافت2  كابيتال  بأفوال  مكتبه 
عبد املومن زاوية شالع افوال الطابق 
الرابع املكتب لقم 2ر الدال الب ضاء.

الدائن ين  من  فاملطلوب  وعل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 

نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرس  ة  بالجريدة  االشعال  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

امل لكة  القاطنين  الج  الدائنين  إلى 

7 9 و   584 لل واد  طبقا   املغرا ة 

و 722 من مدوفة التجالة.

عن لئيس كتابة الضبط

97

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء

ب ع أصل تجالي
ملف لقم : 76ر2ر 

حساب 6295 

األمين  اي ان  الس دة  فوتت 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الدمنات، 

لفائدة   D6 4 28 لقم  الوطن ة 

الس د مراد مرش د، الحامل لبطاقة 

 BE64474ر لقم  الوطن ة  التعريف 

الحاملة  مرشد،  فادية  والس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

التجالي  األصل  مج وع   ،BE944  

وهو عبالة عن محل تجالي لصالون 

النول«  »صالون  املسمى  حالقة 

 25 النول  الب ضاء  بالدال  واملتواجد 

زفقة ازماق حي الراحة.

تحت  التجالي  بالسجل  واملسجل 

لقم 222ر42.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   ) 5(

والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

34 مكرر

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
ب ع حق اإليجال

ملف لقم : 92ر2ر 
حساب 6424 

 TALEM BAKERY« فوتت 
 GEPACO« سابقا وشركة »MAROC
امل ثلة  حال ا   »BAKERY MAROC
من طرف الس دة ام هاني الدجولي، 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مح د  والس د   BE762862 لقم 
لبطاقة  الحامل  غازي،  ياسين 
 T 55 22 لقم  الوطن ة  التعريف 
لفائدة شركة »LBOFOOD« امل ثلة 
ياسين،  حسن  الس د  طرف  من 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حق  مج وع   ،BE4669  Y لقم 
الب ضاء  بالدال  واملتواجد  اإليجال 
79  زاوية شالع لندن وشالع املقاومة 
بالسجل  واملسجل  السلطان  مرس 

التجالي تحت لقم 54595ر.
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدال  التجالي  السجل  مكتب 
عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 
األولى  للنشرة  املوالي  يوما   ) 5(

والثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

35 مكرر

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجالي
ملف لقم : 94ر2ر 
حساب رر65 

فوت الس د عادل سع د، الحامل 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
5رBE7522 والس دة سوم ة سع د، 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
لقم BE777422 لفائدة الس د عزيز 
التعريف  لبطاقة  الحامل  منتصر، 
مج وع   ،BE72728ر لقم  الوطن ة 
التجالي  األصل  في  املشاعة  الحقوق 
شالع    2 الب ضاء  بالدال  املتواجد 
املالبس  لب ع  املعد  ألسالن  شك ب 

الجاهزة.

تحت  التجالي  بالسجل  واملسجل 

لقم 29778ر.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   ) 5(

والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

36 مكرر

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء

ب ع أصل تجالي
ملف لقم : 98ر2ر 

حساب 6547 

فداني،  مح د  الس د  فوت 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

السعدية  والس دة   B62655ر لقم 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  عريف، 

لفائدة   B65   8 لقم  الوطن ة 

الحامل  الحداوي،  هشام  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

التجالي  األصل  مج وع   ،BL825ر

املتواجد  شعبي  ح ام  في  املت ثل 

الكبي2  الحزام  شالع  الب ضاء  بالدال 

السوداء  الصخول  املح دي  الحي 

الفوالات الرقم 9 .

تحت  التجالي  بالسجل  واملسجل 

لقم 2ر585ر/262782.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   ) 5(

والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

37 مكرر
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املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
هبة حقوق مشاعة في أصل تجالي

ملف لقم : 2422ر 

حساب 6627 

فوت ولثة الدهبي اح د :

الحاملة  نع  ة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B4 2459؛

الس دة الذهبي  ديجة، الحاملة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B422295؛ 

الحاملة  عائشة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B6958؛ 

السعدية،  الذهبي  الس دة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
لقم B 99879؛ 

الحاملة  م نة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B4 2462؛ 

الحاملة  ج  لة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B476 79؛ 

الحاملة  آس ة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

497رBE46؛ 

الحاملة  كري ة،  الذهبي  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

BE64 962؛ 

الحامل  إبراه م،  الذهبي  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

ررBE4284؛ 

الحامل  أسامة،  الذهبي  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

رر84رBL؛ 

يوسف،  سع د  ايت  الس د 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم TA64592؛ 

سناء،  سع د  ايت  الس دة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
لقم TA52674؛ 

سع د  ديجة،  ايت  والس دة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.TAلقم ر4ر9ر

مصطفى  الذهبي  الس د  لفائدة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE2   2  لقم

فاألصل  املشاعة  الحقوق  هبة 

الب ضاء  بالدال  املتواجد  التجالي 

لقم    الحسن  سه ل  زفقة   54/52

و 7  املستغل في ب ع األثواب الج لة 

املسجل بالسجل التجالي تحت لقم 

.424 44

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   ) 5(

والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

38 مكرر

املحك ة  التجالية بالدالالب ضاء

ملف عدد : 4 24ر 

حساب :  6782 

ب ع حقوق مشاعة ألصل تجالي

اكوزال  حسون  الس د    : فوت 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B24969ر

الحرتاق   مو�سى  الس د   : لفائدة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B226 85

التجالي  األصل  فصف  تفويت 

بالدالالب ضاء  املتواجد  ملقهى  املعد 

بالسجل  واملسجل  فاس وفال  زفقة   6

التجالي تحت عدد 8 4 4 .

التعرضات  فإن  واذلك 

باملحك ة  الضبط  ب كتب  تسجل 

التجالي  السجل  مكتب  التجالية 

أجل   سة  دا ل  بالدالالب ضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما  عشرا 

والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

89 مكرر

املحك ة  التجالية بالدالالب ضاء
ملف عدد : 8 24ر 
حساب :  2ر69 

ب ع)حق)ك8بء)تجالي
فوت :

الحامل  لش د  بوكرن  الس د 
.W 26447 لبطاقة التعريف الوطن ة
الحامل  لش د  بوكرن  الس د 
 .W 6588 لبطاقة التعريف الوطن ة
الحاملة  احس ني  فاط ة  الس دة 
.W9 989 لبطاقة التعريف الوطن ة
الحاملة  بوكرن  فب لة   الس دة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.W 7942ر
الحاملة  بوكرن  ل لى   الس دة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.W 794ر 
الحاملة  بوكرن  نع  ة   الس دة 
.W 8572  لبطاقة التعريف الوطن ة
الحاملة  بوكرن  فاط ة   الس دة 
 .N64لبطاقة التعريف الوطن ة 46ر
لفائدة :  الس د ع ر الشرادي الحامل 
.U5965لبطاقة التعريف الوطن ة ر

الكراء  في  مشاعة  حقوق  تفويت 
شالع    49 بالدالالب ضاء  املتواجد 
بالسجل  واملسجل  ال اقوت  اللة 

التجالي عدد 448296/448292.
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
أجل  دا ل  التجالي  السجل  مكتب 
للنشرة  املوالي  يوما  عشرا    سة 

األولى والثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

90 مكرر

املحك ة  التجالية بالدالالب ضاء
ملف عدد : 2422ر 
حساب :  6924 

ب ع)أصل)تجالي
فوت : 

الحامل  اشكوت  اح د  الس د 
.Bلبطاقة التعريف الوطن ة 6828رر
الحامل  اباغن  هللا  عبد  الس د 
.B2لبطاقة التعريف الوطن ة 668ر

لفائدة :
الحاملة  عالني  حافظة  الس دة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.QA54822
الدشري  الرح ان  عبد  الس د 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ 2745ر
مج وع األصل التجالي املعد لب ع 
املتواجد  بالتقس ط  الغذائ ة  املواد 
زفقة  ر7  سابقا  بالدالالب ضاء 
م ن ل وفتافت شالع وحال ا )56 شالع 

عالل بن اح د  امك ك(.
وغي2 مسجلون بالسجل التجالي.
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
أجل  دا ل  التجالي  السجل  مكتب 
للنشرة  املوالي  يوما  عشرا    سة 

األولى والثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

91 مكرر

املحك ة  التجالية بالدالالب ضاء
ملف عدد : 2422ر 
حساب :  2 69 

هبة حقوق مشاعة ألصل تجالي
فوتت : 

الحاملة  برادة  ك  ل ا  الس دة 
.B22762لبطاقة التعريف الوطن ة ر
الحاملة  برادة  فكرية  الس دة 
.B227627 لبطاقة التعريف الوطن ة

لفائدة :
الحامل  برادة  مح د  الس د 
.B44542 لبطاقة التعريف الوطن ة

الحامل  برادة  سع د  الس د 
.B4لبطاقة التعريف الوطن ة  587ر
هبة حقوق مشعة 6/2 من املحل 
بالدالالب ضاء  املتواجد  التجالي 
املشروحي  بوشع ب  زفقة   42/44
عدد  التجالي  بالسجل  واملسجل 

82222ر.
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
أجل  دا ل  التجالي  السجل  مكتب 
للنشرة  املوالي  يوما  عشرا    سة 

األولى والثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

92 مكرر
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املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
ملف لقم : 72ر2ر 
حساب 6267 

تفويت الحق في اإليجال
فوتت :

 GEPACO BAKERY شركة 
الس دة  طرف  من  امل ثلة   MAROC
مح د  والس د  الدجولي  هاني  ام 

ياسين غازي. 
الكائن مقرها بالدال الب ضاء 79  
زاوية شالع لندن وشالع املقاومة حي 

مرس السلطان.
لفائدة :

من  امل ثلة   LABOFOOD شركة 
طرف الس د حسن ياسين.

 75 الب ضاء  بالدال  مقرها  الكائن 
شالع يناير الطابق األول شقة 69 .

املتواجد  اإليجال  في  الحق  تفويت 
الصناع ة  باملنطقة  الب ضاء  بالدال 
املسجل   92 لقم  تجزئة  صالح  اوالد 

بالسجل التجالي لقم 54595ر.
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدال  التجالي  السجل  مكتب 
عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثاف ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحك ة التجالية بالدال الب ضاء
ملف لقم : 92ر2ر 
حساب 6468 
ب ع أصل تجالي

تفويت الحق في اإليجال
 LITTORAL BEACH شركة 
FOOD SARL امل ثلة من قبل الس د 
لبطاقة  الحامل  اسوق  مصطفى 
 BE72752 لقم  الوطن ة  التعريف 
الحامل  افصال  الكريم  عبد  والس د 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
 RIVIERA شركة  لفائدة   B 498 ر
DARB SARL امل ثلة من قبل الس د 
لبطاقة  الحامل  بنكي2ان  لش د 

.C825524 التعريف الوطن ة لقم

مج وع األصل التجالي وهو عبالة 

واملتواجد  ومطعم  شاي  قاعة  عن 

املركز  ل طولال  الب ضاء  بالدال 

التجالي دال بوعزة واملسجل بالسجل 

التجالي تحت لقم  586 ر.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

عشر  أجل   سة  دا ل  الب ضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثاف ة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة  التجالية بالدال الب ضاء

ملف عدد : 4ر22ر 

حساب : 4655 

ب ع)أصل)تجالي

الصفال  مح د  الس د   : فوت 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C4 978

موديش  سع د  الس د  لفائدة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

األصل  مج وع    BH ر927ر لقم 

التجالي وهو عبالة عن محل تجالي 

بالدال  واملتواجد  األلعاب  لب ع 

الب ضاء زفقة م تز METZ لقم  5.

تحت  التجالي  بالسجل  واملسجل 

لقم 56968ر.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدال  التجالي  السجل  مكتب 

املوالي  يوما    5 أجل  دا ل  الب ضاء 

للنشرة األولى والثاف ة.

النشرة الثاف ة

عن لئيس كتابة الضبط

 28 مكرر

بملحك ة))بلتجالية)ب 8بكش
مكتب صعواات  املقاولة

فتح مسطرة االفقاذ
في مواجهة شركة بيزفيس لوكاس ون 

 STE BUSINESSZ ت م سالل
LOCATION TEAM في شخص م ق
ملف عدد :  5/222 ر28/8 

اشعال
ب قت�سى الحكم عدد    / 222 
فوف 24  222،   9 بتاليخ  الصادل 
عدد  املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحك ة  قضت  28 /5 ر8/ 222 

التجالية ب راكش :
بفتح مسطرة االفقاذ في حق شركة 
 STE سالل  ت م  لوكاس ون  بيزفيس 
 BUSINESS LOCATION TEAM
بالسجل  املسجلة  ق  م  شخص  في 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

ب راكش تحت لقم  8926.
الرح م  عبد  الس د  وع نت 
إس  ح قاض ا منتدبا والس د مح د 

بنجلون فائبا عنه،
سنديكا  املج24  فهد   والس د 
الكائن ب قاطعة جليز شالع ابن سينا 
 44 لقم  الرابع  الطابق  لوفواي  اقامة 

مراكش.
الدائنين  من  فاملطلوب  عل ه 
املعين  للسنديك  بديون  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلواة 
نشر  تاليخ  من  شهرين  أجل  دا ل 
هذا االشعال بالجريدة الرس  ة طبقا 
و722  و9 7   584 املواد  ملقتض ات 

من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

 103

املحك ة  التجالية ب راكش
مكتب صعواات  املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائ ة
 JADDI EL في مواجهة الس د جدي

MOSTAPHA
ملف عدد : 4  /22ر8/ 222

اشعال
ب قت�سى الحكم عدد ر  / 222 
فوف 24  222،   9 بتاليخ  الصادل 
عدد  املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحك ة  قضت  4  /22ر8/ 222 

التجالية ب راكش :

القضائ ة  التسوية  مسطرة  بفتح 

جدي  مصطفى  الس د  مواجهة  في 

املسجل    JADDI EL MOSTAPHA

املحك ة  لدى  التجالي  بالسجل 

التجالية ب راكش تحت لقم 7262   

في  الدفع  عن  التوفق  تاليخ  وتحديد 

8  شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرح م  عبد  الس د  وع نت 

اس  ح قاض ا منتدبا.

سنديكا  زعكون  عبلة  والس دة 

والكائنة ب ع الة لقم 62 الشقة لقم 

جليز  الخطابي  الكريم  عبد  شالع   4

مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  عل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر  تاليخ  من  شهرين  أجل  دا ل 

هذا االشعال بالجريدة الرس  ة طبقا 

و722  و9 7   584 املواد  ملقتض ات 

من مدوفة التجالة.

عن لئيس كتابة الضبط

104

املحك ة التجالية ب راكش

ب ع أصل تجالي
ملف لقم : 46 / 222

في  2  مؤلخ  عدلي  عقد  ب قت�سى 

يوف و  222 باع الس د  الد مدلاني 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

ب راكش  والساكن   E47296  لقم

للس د   9 لقم  زمران  دلب  دكالة  باب 

لبطاقة  الحامل  القبائلي  الهاشمي 

 EE2 954ر لقم  الوطن ة  التعريف 

الفخالة  النخ ل  ب راكش  والساكن 

تجزئة كوثر لقم 92  األصل التجالي 

الحناء  ج عة  ب راكش سوق  الكائن 

املجوهرات  لب ع  واملعد    9 لقم 

ب راكش  التجالي  بالسجل  واملسجل 

عناصره  بج  ع  66ر89  لقم  تحت 

املادية واملعنوية قوم ب بلغ 422.222 

دلهم.
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أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 58 / 222
حساب : ر78ر

ب قت�سى عقد موثق أمام األستاذ 
 27 يوم  ب راكش  موثق  محدا  ج ال 
 5 بتاليخ  ومسجل  سبت 24  222 
باألداء  امر  ب راكش  أكتوار  222 
اإليداع  سجل  8ر2 7/ 222  لقم 
لقم  27  - 4ر 228- 222 وصل 
باعت   ،222 24457  249 لقم 
شركة   »L’atelier 2228« شركة 
املسجلة  محدودة،  مسؤول ة  ذات 
بالسجل التجالي تحت لقم 2785ر، 
مقرها االجت اعي مراكش لقم 6 ب ني 
م ثلة  سل  ان،  بن  س دي  توهاني 
 ASSUNTINA الس دة  طرف  من 
لقم  السفر  لجواز  الحاملة   ،IONNI
إيطال ا  والساكن   YA74 46 ر
لوما   22 97 منتس لي  ت دولو  ف ا 
شركة   »NBBH« لشركة    2 لقم 
املسجلة  محدودة،  مسؤول ة  ذات 
   57 7 لقم  التجالي  بالسجل 
شالع   55 ب راكش  مقرها  الكائن 
الشقة  جكال  ع الة  الخامس  مح د 
الس د  عليها  ينوب  التي  جليز.  رر 
 Henning Gunter Seigfried
لقم  سفر  لجواز  الحامل   BERNDT
 NAIMA والس دة    C795YYرF6
الحاملة   ERRIYADE-BERNDT
كل   C7رJ6ZRرY لقم  السفر  لجواز 
 RIAD« املسمى  التجالي  األصل 
بج  ع   »LA CLAIRE FONTAINE
الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 
بنسل  ان  س دي   6 لقم  ب راكش 
املعد  املدينة،  توهامي  بن  زفقة 

الستغالل ملقهى ومطعم، وهو مسجل 
بالسجل التجالي ب راكش تحت لقم 
وذلك  التحل لي،  بالسجل  677ر4 

بث ن قدله 792.227,52 دلهم.
أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

40 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 59 / 222
حساب : 789ر

  4 بتاليخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
ب راكش  مسجل  أكتوار  222، 
املراجع  تحت  التاليخ،  بنفس 
222 - لقم  اإليداع  سجل   : التال ة 
امر االستخالص   2285798-  27 
لقم  توص ل  ر7524/ 222   :
شركة  باعت   ، 22782277858
وح د،  بشريك  ش.م.م   »ATAO»
مقرها  دلهم،    2.222 لأس الها 
شالع  زاوية  ب راكش،  االجت اعي 
مح د الخامس وزفقة مح د البقال، 
الخامس،  الطابق  الباتول،  إقامة 
بالسجل  املسجلة   ، 9 لقم  شقة 
من  ر4489  لقم  تحت  التجالي 
طرف  من  امل ثلة  التحل لي،  السجل 
 Stéphane Olivier Laurent الس د 
سفر  لجواز  الحامل   ،LABADIE
امل ثل    4CC4462ر لقم  فرن�سي 
مصطفى  الس د  طرف  من  بدوله 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الكيزاوي، 

،EEالوطن ة لقم 92 26ر
 «MAROCAO« شركة  لفائدة 
دلهم،    2.222 لأس الها  ش.م.م، 
زاوية  ب راكش،  االجت اعي  مقرها 
مح د  وزفقة  الخامس  مح د  شالع 
الطابق  الباتول،  إقامة  البقال، 
املسجلة   ، 9 لقم  شقة  الخامس، 
بالسجل التجالي تحت لقم  4ر8   

من  امل ثلة  التحل لي،  السجل  من 
 Stéphane Olivier الس د  طرف 
لجواز  الحامل   ،Laurent LABADIE
  4CC4462ر لقم  فرن�سي  سفر 
ل لى  الس دة  طرف  من  بدوله  امل ثل 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  م بان، 

،E597562 الوطن ة لقم
الكائن   : التجالي  األصل  ج  ع 
شالع  زاوية  ب راكش،  واملستغل 
مح د الخامس وزفقة مح د البقال، 
الخامس،  الطابق  الباتول،  إقامة 
معالجة  غرضه   ، 9 لقم  شقة 
هذه  وتصدير  املعلومات ة  الب افات 

الخدمة،
 «ATAO« من أجله تسجلت شركة
ش.م.م بشريك وح د، لدى املحك ة 
التجالية ب راكش تحت عدد ر4489 
من السجل التحل لي، وتحت لقم 45 

من السجل الت2ت بي.
ويشت ل باستثناء الحق في اإليجال 
على ج  ع العناصر املادية واملعنوية 
قدله  بث ن  له،  املكوفة  األ رى 

22.222  دلهم.
أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

41 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 62 / 222
حساب : 788ر

  4 بتاليخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
ب راكش  مسجل  أكتوار  222، 
املراجع  تحت  التاليخ،  بنفس 
222 - لقم  اإليداع  سجل   : التال ة 
امر االستخالص   22858 2-  27 
لقم  توص ل   222 /75257  :
شركة  باعت  22772ر22782 ، 
وح د،  بشريك  ش.م.م   »AREO»
مقرها  دلهم،    22.222 لأس الها 

شالع  زاوية  ب راكش،  االجت اعي 

مح د الخامس وزفقة مح د البقال، 

الخامس،  الطابق  الباتول،  إقامة 

بالسجل  املسجلة   ، 9 لقم  شقة 

من  7ر5 2  لقم  تحت  التجالي 

طرف  من  امل ثلة  التحل لي،  السجل 

 Stéphane Olivier Laurent الس د 

سفر  لجواز  الحامل   ،LABADIE

امل ثل    4CC4462ر لقم  فرن�سي 

مصطفى  الس د  طرف  من  بدوله 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الكيزاوي، 

،EEالوطن ة لقم 92 26ر

 «MAROCAO« شركة  لفائدة 

دلهم،    2.222 لأس الها  ش.م.م، 

زاوية  ب راكش،  االجت اعي  مقرها 

مح د  وزفقة  الخامس  مح د  شالع 

الطابق  الباتول،  إقامة  البقال، 

املسجلة   ، 9 لقم  شقة  الخامس، 

بالسجل التجالي تحت لقم  4ر8   

من  امل ثلة  التحل لي،  السجل  من 

 Stéphane Olivier الس د  طرف 

لجواز  الحامل   ،Laurent LABADIE

  4CC4462ر لقم  فرن�سي  سفر 

ل لى  الس دة  طرف  من  بدوله  امل ثل 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  م بان، 

،E597562 الوطن ة لقم

الكائن   : التجالي  األصل  ج  ع 

شالع  زاوية  ب راكش،  واملستغل 

مح د الخامس وزفقة مح د البقال، 

الخامس،  الطابق  الباتول،  إقامة 

معالجة  غرضه   ، 9 لقم  شقة 

هذه  وتصدير  املعلومات ة  الب افات 

الخدمة،

 «AREO« من أجله تسجلت شركة

ش.م.م بشريك وح د، لدى املحك ة 

التجالية ب راكش تحت عدد 7ر5 2 

لقم  وتحت  التحل لي،  السجل  من 

2 26 من السجل الت2ت بي.

ويشت ل باستثناء الحق في اإليجال 

على ج  ع العناصر املادية واملعنوية 

قدله  بث ن  له،  املكوفة  األ رى 

22.222  دلهم.



الجريدة الرسميةعدد  569)-)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)   )ر)

أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

ملف لقم :  222/ 6 

حساب لقم : 822ر

تقديم أصل تجالي حصة في شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

ب راكش  ومسجل  أكتوار  222   2 

25 أكتوار  222 قدم الس د  بتاليخ 

لبطاقة  الحامل  اح ام  ف صل 

 E6 757ر لقم  الوطن ة  التعريف 

دوال  اح ام  ض عة  والساكن  

الكواسم تسلطافت السعادة مراكش 

 PHARMACIE HOPITAL لشركة 

مقرها  الكائن   ،REGIONAL

2ر  لقم  أ  مكرل  محل  في  االجت اعي 

 GH، ع ل ة بدل 2 محام د مراكش 

في طول التاسيس.

الكائن  التجالي  االصل  ج  ع 

2ر  GH، ع ل ة  لقم  أ  ب حل مكرل 

واملعد  مراكش  محام د   2 بدل 

التجالي  بالسجل  واملسجل  ص دل ة 

في  كحصة  واملعنوية  املادية  عناصره 

شركة قوم ب بلغ 22.222  دله ا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكول 

الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة  التجالي  السجل  قسم 

التجالية ب راكش دا ل أجل يبتدئ 

من تاليخ نشر االعالن االول وينتهي في 

ال وم 5  من نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن لئيس كتابة الضبط

72 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش

ملف عدد  62/222 

حساب عدد : 9 8ر

تقديم  أصل تجالي حصة في شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ب راكش  ومسجل  أكتوار  222     

بتاليخ 27 أكتوار  222، قدم الس د 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لؤي  ل ل 

والساكن   BK7524ر لقم  الوطن ة 

حي   4 الجديد  الزيتون    6 برقم 

يوسف بن تاشفين مراكش.

الكائن   LOUAY KHALIL لشركة 

طريق  لقم  25  في  اإلجت اعي  مقرها 

دال املخزن القصبة مراكش، في طول 

التأسيس.

الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 

برقم  25 طريق دال املخزن القصبة 

واملسجل  لص دل ة  واملعد  مراكش 

عناصره  بج  ع  التجالي  بالسجل 

فالشركة  كحصة  واملعنوية  املادية 

قوم ب بلغ 522.222.22.  دله ا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكولة 

إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة  التجالي  السجل  قسم 

التجالية ب راكش دا ل أجل يبتدئ 

من تاليخ النشر اإلعالن األول وينتهي 

نشر  من  عشر  الخامس  ال وم  في 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن لئيس كتابة الضبط

99 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش

ملف عدد  222/ر6 

حساب عدد : ر82ر
إعالن عن تقديم  أصل تجالي 

حصة في شركة

 8 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ب راكش  ومسجل  أغسطس  222 

قدمت  سبت 24  222،   7 بتاليخ 

الس دة فريدة سبتي الحاملة لبطاقة 

. E 4529 التعريف الوطن ة لقم

الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
الوحدة   2 9 لقم  املح دية  بشالع 
واملسجل  لص دل ة  واملعد  مراكش،  
بالسجل التجالي  تحت عدد 8 424 
واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 
في  حصة  دله ا   2222.222 ب بلغ 
مراكش  أس ف  ص دل ة  شركة 
الكائن  الوح د  ش.م.م ذات الشريك 
مقرها اإلجت اعي شالع املح دية لقم 

9 2 الوحدة مراكش.
أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  النشر اإلعالن األول وينتهي 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

100 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش
ملف عدد :  64/222 

حساب : 824ر
ب ع األصل التجالي 

ب قت�سى عقد موثق أمام األستاذ 
 27 يوم  ب راكش  موثق  محدا  ج ال 
بتاليخ  ومسجل  سبت 24  222  و2ر 
7 أكتوار  222 ب راكش أمر باالداء 
عدد 72525/ 222، وسجل اإليداع 
عدد  2282788-222- 27   
 ،222 24775  249 عدد  وصل 
شركة   RIAD  ZAHRI شركة  باعت 
مسجلة  محدودة  مسؤول ة  ذات 
بالسجل التجالي ب راكش تحت لقم 
مراكش  االجت اعي  مقرها   ،756  
مكرل  و2     2 لقم  ع ران  بن  دلب 
من  م ثلة  القديم  الزيتون  لياض 
الحامل  زهري  املعطي  الس د  طرف 
عدد  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
أوالد  بزفقة  والساكن     6 266
اف اسون   8 لقم    8 ع الة  البوزيري 
 RIAD WELCOME FAYTE لشركة 
MO& شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بالسجل  املسجلة  شريك  ذات 
التجالي عدد  962   الكائن مقرها 
مراكش دلب بن ع ران لقم 2  و2  

التي  القديم  الزيتون  لياض  مكرل 
الس د مح د ج24اني كل  ينوب عليها 
 RIAD AHRI األصل التجالي املسمى
واملعنوية  املادية  عناصره  بج ع 
الكائن ب راكش دلب بن ع ران لقم 
2  و2  مكرل لياض الزيتون القديم، 
مسجل  وهو  لياض  الستغالل  املعد 
تحت  ب راكش  التجالي  بالسجل 
لقم   756 بالسجل التحل لي وذلك 

بث ن قدله 222.222 دلهم.
أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

101 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش
ملف عدد :  65/222 

حساب : 826ر
ب ع األصل التجالي 

2ر  في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب راكش  ومسجل  أكتوار  222، 
الس د  قدم  فوف 24  222،   4 بتاليخ 
لبطاقة  الحامل  بل جاد  مح د 
 E 92227 لقم  الوطن ة  التعريف 
والساكن ايفرفاج زفقة القصر الكبي2 
بل جاد  لشركة  مراكش  بل جاد  ف ال 
مقرها  الكائن  و  ش  م  م  ش  مح د 
االجت اعي ر 2 شالع مح د الخامس 

مراكش في طول التأسيس.
ج  ع األصل التجالي الكائن ر 2 
شالع مح د الخامس مراكش واملعد 
واملسجل  مع الي  مهندس  لنشاط 
بج  ع   595 6 التجالي  بالسجل 
في  كحصة  واملعنوية  املادية  عناصره 

شركة قوم ب بلغ 222ر52 دلهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكول 
إلى  بتصرحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة  التجالي  السجل  قسم 
التجالية ب راكش دا ل أجل يبتدئ 
من تاليخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
ال وم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

التالي :
اإلعالن األول

عن لئيس كتابة الضبط

102 مكرر
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املحك ة التجالية ب راكش
ب ع حق الكراء التجالي

ملف لقم : 55 / 222

حساب :  ر7ر
ب ع أصل تجالي

ب قت�سى عقد لسمي أمام األستاذ 

مؤلخ  ب راكش  موثق  محدا  ج ال 

مسجل  أغسطس  222    6 في 

أغسطس  222   ر2  بتاليخ  ب راكش 

الحاملة  غزلان  صول  الس دة  باعت 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

حدائق  ب راكش  الساكنة   E9822ر

ر  النخ ل الش الي  النخ ل د  ألف 

لفائدة الس د جواد الع راني الحامل 

 EE2977 7 لقم  التعريف  لبطاقة 

  2 لل تجر  الكراء  في  الحق  ج  ع 

 mag 2 فندق كولف باالس مراكش 

 hotel golf palace MARRAKECH

واملسجل  النخ ل  دائرة  ب راكش 

 4 844 لقم  تحت  التجالي  بالسجل 

قدله  الب ع  ث ن  مقابل  وذلك 

522.222 دله ا.

أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  تعرضاتهم  يقدموا  أن 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن لئيس كتابة الضبط

6 مكرر

بملحك ة)بلتجالية)بطنجة
مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة

إشعال 
شركة الم ديت2اف ان دو 

ديست2يبس ون في شخص م ثلها 
القافوني

RC : 59757

بتاليخ  الصادل  الحكم  ب قت�سى 

لقم  امللف  في  أكتوار  222   28
الحكم  لقم  27/ 2ر8/ 222 

التجالية  املحك ة  قضت  9ر/ 222 

بطنجة :

التصف ة  مسطرة  بفتح   -   
شركة  مواجهة  في  القضائ ة 
ديست2يبس ون  دو  الم ديت2اف ان 
مقرها  القافوني  م ثلها  شخص  في 
االجت اعي ب 5 زفقة بن عق ل متجر 
التجالي  بالسجل  مسجلة  طنجة    
التجالية بطنجة تحت  لدى املحك ة 

لقم 59757.
عن  التوقف  تاليخ  تحديد   -  2

الدفع في 5  أكتوار 2222.
ر - تع ين الس د مح د الزفطالي 
سع د  مح د  والس د  منتدبا  قاض ا 
الحجاجي قاض ا منتدبا فائبا والس د 

اس اع ل الكرطي سنديكا.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 
نشر  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
هذا اإلشعال بالجريدة الرس  ة طبقا 

لل واد 584 من مدوفة التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

43

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة 

اشعال
شركة فول الدين للسكن ش.م.م

في شخص م ثلها القافوني
بتاليخ  الصادل  الحكم  ب قت�سى 
لقم  امللف  في  أكتوار  222   2 
الحكم  لقم  2ر/ 2ر8/ 222 
24/ 222، قضت املحك ة التجالية 

بطنجة.
القضائ ة  التسوية  مسطرة  بفتح 
للسكن  الدين  فول  في مواجهة شركة 
القافوني  م ثلها  شخص  في  ش.م.م 
شالع  االجت اعي  مقرها  قضائ ا 
22 مرت ل  جبل ت دغين زفقة ب لقم 
لدى  التجالي  بالسجل  مسجلة 
املحك ة االبتدائ ة بتطوان تحت لقم 

 42ر2.
تاليخ التوقف عن الدفع   بتحديد 

 2 ماي 2222.
سع د  مح د  الس د  بتع ين 
حجاجي قاض ا منتدبا والس د مح د 

الزفطالي قاض ا منتدبا فائبا والس د 
وعل ه  سنديكا  االزمي  الكريم  عبد 
التصريح  الدائنين  من  فاملطلوب 
ض ن  املعين  للسنديك  بديونهم 
قائ ة موقعة تتض ن املبالغ املطلواة 
اجل  دا ل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
شهرين ابتداء من تاليخ هذا االشعال 
بالجريدة الرس  ة طبقا لل واد 584.

عن لئيس كتابة الضبط

44

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة 

اشعال
شركة ديسكرا 

 ش.م.م
في شخص م ثلها القافوني

بتاليخ  الصادل  الحكم  ب قت�سى 
لقم  امللف  في  أكتوار  222   2 
الحكم  لقم  4 / 2ر8/ 222 
8ر/ 222، قضت املحك ة التجالية 

بطنجة.
القضائ ة  التسوية  مسطرة  بفتح 
ش.م.م  ديسكرا   شركة  مواجهة  في 
قضائ ا  القافوني  م ثلها  شخص  في 
مقرها االجت اعي شالع 7 باب السوق 
شفشاون   السالم  عبد  موالي  زفقة 
لدى  التجالي  بالسجل  مسجلة 
تحت  بشفشاون  االبتدائ ة  املحك ة 

لقم  9 .
تاليخ التوقف عن الدفع   بتحديد 

6 ف24اير 2222.
الزفطالي  مح د  الس د  بتع ين 
سع د  مح د  والس د  منتدبا  قاض ا 
فائبا  منتدبا  قاض ا  قاض ا  حجاجي 
سنديكا   الكرطي  اس اع ل  والس د 
الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتض ن  موقعة  قائ ة  ض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل 
هذا  تاليخ  من  ابتداء  شهرين  اجل 
طبقا  الرس  ة  بالجريدة  االشعال 

لل واد 584.
عن لئيس كتابة الضبط

45

املحك ة   التجالية بطنجة
ملف عدد  95/222

ملف)تفويت))أصل)تجالي)عن)
ط8يق)بلب ع

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 
في  2  أفه ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ 
سبت 24  222 باع الس د امين مح د 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العلوي 
ب قت�سى   D94648ر عدد  الوطن ة 
بتاليخ  عليها  ب ع مصادق  عقد  إجازة 
الس د  عن  ف ابة  أكتوار  222    2
لبطاقة  الحامل  بلوق  اس اع ل 
 C962847 عدد  الوطن ة  التعريف 
  7 والساكن بزفقة اح د شوقي لقم 
التجالي  بالسجل  واملسجل  طنجة 
بطنجة تحت عدد 2576  ، مج وع  
A حي  األصل التجالي الكائن بطنجة 
الطابق   568 تجزئة  الولدة  مسنافة 
مو�سى  الس د  لفائدة  األل�سي، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الشع بي 
وحددت   ،GB92289 عدد  الوطن ة 
الب ع  موضوع  التجالي  األصل  ق  ة 
في مبلغ إج الي قدله 5.222.22 دلهم.
التعرضات  ج  ع  فإن  وعل ه 
املحك ة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 
دا ل أجل  5  يوما ابتداء من تاليخ 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يل ه من مدوفة التجالة.
النشرة األولى

 عن لئيس كتابة الضبط

73 مكرر

بملحك ة)بلتجالية)باكادي8
مصلحة كتابة الضبط

التصف ة القضائ ة لشركة الصغي2 
ا وان وشركاؤه

ب ان 
بصدول أمر بالتوزيع

)املادة 668 من مدوفة التجالة (
التصف ة  دائني  علم  في  ل كن 
ا وان  الصغي2  لشركة  القضائ ة 
االجت اعي  مقرها  الكائن  وشركاؤه 

ايت ايعزة فالودافت.
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تفويت  منتوج  بالتوزيع  أمر  أن 

أصول شركة الصغي2 ا وان وشركاؤه 

 27 بتاليخ  الصادل  لقم  ر4- 222 

القا�سي  اوامر  ملف  أكتوار  222 

47 /24ر9/8 22  لقم  املنتدب 

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة  مودع  

صعواات  )مكتب  باكادير  التجالية 

املعن ة  لالطراف  وي كن  املقاولة( 

لالطالع عل ه.

ف ه  الطعن  حقهم  من  واان 

يوما    5 اجل  دا ل  بالستئناف 

بالجريدة  الب ان  هذا  نشر  تاليخ  من 

الرس  ة.
عن لئيس كتابة الضبط

46

املحك ة التجالية باكادير

ملف صعواة املقاولة لقم 
 2/222 ر9/8 

اشعال
  27 لقم  الحكم   ب قت�سى 

أكتوار  222   26 بتاليخ  الصادل 

 : لقم  املقاولة  صعواات  امللف  في 

املحك ة  قضت  9 /2 ر8/ 222، 

التجالية باكادير : 

في املوضوع : تج  ل املسي2 الس د 

النقص  ومؤقتا،  كل ا  املغري  حسن 

الشركة  اصول  باب  في  الحاصل 

ر928,2. 4.29  مبلغ  في  واملحدد 

دلهم.

بتسج ل  الضبط  كتابة  بق ام 

بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 

التجالي للشركة فولا ونشر مستخرج 

من الحكم في صح فة مخول لها نشر 

الجريدة  وفي  القافوف ة  االعالفات 

الرس  ة واتعل قه على اللوحة املعدة 

لهذا الغرض في املحك ة.

بالتصريح بان النفاذ املعجل مقرل 

بقوة القافون.
عن لئيسة مصلحة كتابة الضبط

47

املحك ة  التجالية بأكادير
مكتب السجل التجالي
ملف عدد :  222/ر5

حساب : 2675
تقدي ا أصل تجالي  كحصة

 في الشركة
الج ع ة  محضر  ب قت�سى 
في     املؤلخ  االستثنائي  الع وم ة 
األسا�سي  القافون  أكتوار  222، 
أكتوار  222،  في     املؤلخ 
املؤلخ  الحصص  مراقب  وتقرير 
الشريك  قام  أكتوار  222،   7 في 
 SOUSS PIECES لشركة  الوح د 
 ELECTROMENAGERS S P E
بالزيادة من لاس ال الشركة إلى مبلغ 
تقديم  طريق  عن  دلهم  222. 5ر.  
األصل التجالي امل لوك له كشخص 
 N°2ر RUE DE والكائن  طب عي 
 SOUK LOT KASBAH QUARTIER
واملسجل   INDUSTRIEL AGADIR

بالسجل التجالي 46542.
واذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجالية بأكادير دا ل أجل 
املوال ة   ) 5( يوما  عشرة  الخ سة 
من   84 لل ادة  طبقا  الثاف ة  للنشرة 

مدوفة التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

105 مكرر

املحك ة  التجالية بأكادير
مكتب السجل التجالي
ملف عدد : 54/ 222

حساب : 2679
تنازل عن حقوق مشاعة في أصل 

تجالي
في  مؤلخ  تنازل  عقد  ب قت�سى 
السادة  تنازل   ،22 9 2  سبت 24 
بودلقة مح د J9 552 بودلقة موالي 
موالي  بودلقة   J22828ر البشي2 
ابراه م J252547 عن كافة حقوقهم 
املشاعة ب نهم بج  ع املنافع واملرافق 
األصل  في  والفوائد  الحقوق  وكافة 
التجالي الكائن برقم 2 ع الة ماكواا 

الحسن  شالع  سل ان  فندق  جهة 
الثاني أكادير واملق د بالضريبة املهن ة 
تحت لقم 48422962 لفائدة الس د 
يصبح  واالتالي  9ر4    م لود  بودلقة 
ملك ة  في  املذكول  التجالي  األصل 
الس د بودلقة م لود بنسبة 22 %.

واذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 
مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
التعرضات تسجل ب كتب ضبط  أن 
املحك ة التجالية بأكادير دا ل أجل 
املوال ة   ) 5( يوما  عشرة  الخ سة 
 84 ر8،  لل واد  طبقا  الثاف ة  للنشرة 

و24  من مدوفة التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

106 مكرر

املحك ة  التجالية بأكادير
مكتب السجل التجالي
ملف عدد :  55/222

حساب : 2678
تنازل عن حقوق  مشاعة في أصل 

تجالي
  2 في  مؤلخ  تنازل  ب قت�سى عقد 
بودلقة   الس د  تنازل   ،22 9 سبت 24 
موالي  بودلقة  والس د    J49ر م لود 
28رJ228 عن كافة حقوقهم  البشي2 
املشاعة ب نهم بج  ع املنافع واملرافق 
األصل  في  والفوائد  الحقوق  وكافة 
بلوك    28 برقم  الكائن  التجالي 
أكادير  الصناعي  الحي  فاس  زفقة   4
لقم  تحت  املهن ة  بالضريبة  واملق د 
2728  48 بفائدة الس دين بودلقة 
موالي  واودلقة   J9 552 مح د 
يصبح  واالتالي   J252547 ابراه م 
بين  مشت2كا  املذكول  التجالي  األصل 
 72  % بنسبة  مح د  بودلقة  الس د 
والس د بودلقة موالي ابراه م بنسبة 

2ر%.
واذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  بتعلن  الضبط 
الضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
باملحك ة التجالية بأكادير دا ل أجل 
املوال ة   ) 5( يوما  عشرة  الخ سة 
 84 ر8،  لل واد  طبقا  الثاف ة  للنشرة 

و24  من مدوفة التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحك ة  التجالية بأكادير
مكتب السجل التجالي

ملف عدد :  56/222

حساب : 2689
تفويت أصل تجالي

 في الشركة
من  حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 

املوثق  الوزاني  اح د  األستاذ  طرف 

بتاليخ  ر أغسطس  222،  بالرااط 

 ،SAMEVIO قامت الشركة سام ف و

س ي2  الس د  العام  ب ديرها  م ثلة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  علمي  فلم 

بتفويت   B58294ر لقم  الوطن ة 

األصل التجالي املشت ل على محطة 

بأكادير  الكائن  وس اح ة  فندق ة 

القروية  الج اعة  ودال  ايمي  ادوتنان 
التجالي  بالسجل  واملسجل  التامري 

تحت  بأكادير  التجالية  باملحك ة 

عدد  ر2822 لفائدة الشركة املس اة 

 LES HOTELS السالم  مهد  فنادق 

بالس د  امل ثلة   MAHD SALAM

التعريف  لبطاقة  الحامل  زاكي  حاتم 

الوطن ة لقم FA28768 بث ن اج الي 

قدله 524.52.ر47.97 دلهم.

واذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 

ان  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجالية بأكادير دا ل أجل 

املوال ة   ،) 5( يوما  عشرة  الخ سة 

من   84 لل ادة  طبقا  الثاف ة  للنشرة 

مدوفة التجالة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

108 مكرر

بملحك ة)بلتجالية)بفاس

بلش8كة)بالن8يق ة)لالشغال)

بلك24ى)حاجي
نشر الحكم القا�سي بفتح مسطرة 

التصف ة القضائ ة
يعلن الس د لئيس مصلحة كتابة 

بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

أفه:
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صدل  أكتوار  222،   27 بتاليخ 
بفاس  التجالية  املحك ة  عن  حكم 
امللف  في  ر2  لقم  تحت  بفاس  تحت 
58 /6 ر8/ 222، ق�سى بفتح  لقم 
حق  في  القضائ ة  التصف ة  مسطرة 
الك24ى  لالشغال  االفريق ة  الشركة 
مقرها  القافوني،  م ثلها  شخص  في 
الحي  بوكراع  زفقة   7 برقم  االجت اعي 
واملسجلة  فاس  الدكالات  الصناعي 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 
بفاس تحت لقم  8ر4ر مع ما يت2تب 
واالبقاء  قافوف ة  آثال  من  ذلك  عن 
على االستاذ محسن بولع ون  قاض ا 
بنعدو  القادل  عبد  واالستاذ  منتدبا 
فائبا له والس د عبد العزيز العبودي 
كتابة  واق ام  املسطرة،  في  سنديكا 
عليها  املنصوص  باالجراءات  الضبط 
التجالة  مدوفة  من   584 املادة  في 
املعجل  بالنفاذ  الحكم  وش ول 

واجعل الصوائر امت ازية.
عن لئيس  كتابة الضبط

االمضاء

بشرى العرجي

61

املحك ة التجالية بفاس
ش8كة)بي اني2

نشر االمر القا�سي باملصادقة على 
مشروع التوزيع تطب قا ملقتض ات 

املادة 668 من مدوفة التجالة 
يعلن الس د لئيس مصلحة كتابة 
بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

أفه:
بتاليخ 26 أكتوار  222 صدل أمر 
عن الس د القا�سي املنتدب باملحك ة 
في  2ر2  لقم  تحت  بفاس  التجالية 
امللف لقم 24/224ر8/ 222، ق�سى 
التوزيع  مشروع  على  باملصادقة 
التصف ة  سنديك  طرف  من  املقت2ح 
االمر  وأن  اي افي2  لشركة  القضائ ة 
الضبط  بكتابة  مودع  أعاله  املذكول 
واأن من حق االطراف املعن ة الطعن 
يوم    5 اجل  دا ل  بالستئناف  ف ه 

من تاليخ النشر.
عن لئيس  كتابة الضبط

االمضاء

صفاء واحي

62

املحك ة التجالية بفاس
الشركة لول ي2 سالل

نشر الحكم القا�سي بحصر مخطط 
االست رالية

يعلن الس د لئيس مصلحة كتابة 
بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

أفه:
أكتوار  222،   27 بتاليخ 
التجالية  املحك ة  عن  حكم  صدل 
لقم  امللف  في   24 لقم  تحت  بفاس 
بحصر  ق�سى  54 /6 ر8/ 222، 
شركة  حق  في  االست رالية  مخطط 
لول ي2 سالل الكائن  مقرها االجت اعي 
فاس  ح زة    تجزئة  موزال  بطريق 
باملحك ة  التجالي  بالسجل  واملق دة 
ر454ر  لقم  تحت  بفاس  التجالية 
اال ذ  مع  السنديك  مقت2ح  وفق 
بعين االعتبال تاليخ بدأ سريان تنف ذ 
املخطط وذلك سنة بعد صدول هذا 
الحكم على مدى 2  سنوات وااالبقاء 
على االستاذ محسن بولع ون قاض ا 
بنعدو  القادل  عبد  واالستاذ  منتدبا 
امح د  الس د  على  واالبقاء  له  فائبا 
واستئناف سريان  سنديكا  اجواهري 
الحكم  تاليخ  من  ابتداء  الفوائد 
املعجل  بالنفاذ  الحكم  وش ول 
ولفض  امت ازية  املصاليف  وجعل 

باقي الطلب.
عن لئيس  كتابة الضبط

االمضاء

بشرى العرجي

63

بملحك ة))بلتجالية)بوجدة
ملف عدد :  222/ر2 

حساب : 4ر22
إشهال مستخرج عقد ب ع حق تجالي
مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،22 5 سبت 24   28 بتاليخ  االمضاء 
مسجل بوجدة في 6  سبت 24 5 22، 
بتايخ  االمضاء  مصحح  عقد  وملحق 
بوجدة  مسجل  سبت 24  222،   24
الس دة  فوتت  أكتوار  222،   7 في 
عواطف ماحي القاطنة بوحدة شالع 

البخالي لقم 22.

القاطن  مقول  اح د   : للس د 
 8 لقم  البخالي  شالع   بوجدة 

الشقة 7.
التجالي  للحق   %52 فص بها 
الكائن بوجدة شالع البخالي لقم 22 
الغذائ ة  املواد  لب ع  املستغل  وجدة 
بالتقس ط واملق د بالسجل التجالي 
تحت لقم 52678 بث ن قدله   سة 
وعشرون ألف دلهم 25.222 دلهم.

املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 
أقصاه  أجل  دا ل  بوجدة  التجالية 
للنشرة  املوال ة  يوما  عشرة    سة 
الثاف ة - تطب قا لل ادة 84 من مدوفة 

التجالة.
النشرة األولى

لئيس كتابة الضبط

109 مكرر

املحك ة  التجالية بوجدة
ملف عدد :  24/222 

حساب : 2252
إشهال مستخرج عقد ب ع صدقة

العدالن  حرله  عقد  ب قت�سى 
املحك ة  بدائرة  لإلشهاد  املنتصبان 
قضاء  قسم  بوجدة  االبتدائ ة 
الدين  وفصر  لح اني  ح  د  االسرة، 
 ،2229 أكتوار  2ر  بتاليخ  جلسان 
ديس 24  2ر  بتاليخ  بوجدة  مسجل 

2229، تصدق الس د :
زفقة  سكناه  بوكبي2  الحسن 

الع ون لقم 4  وجدة على السادة :
ابراه م بوكبي2.
داوود بوكبي2.

بوج عة بوكبي2.
فاط ة بوكبي2.
 الد بوكبي2.

 ديجة بوكبي2.
على بوكبي2.

عبد هللا بوكبي2.
فاط ة اكول.

الع ون  بزفقة  ج  عا  السكنون 
في  ب نهم  بالتساوي  وجدة    4 لقم 
الش اع بج  ع اجزائه املقدلة بألبعة 
عشر 4  جزءا من أصل مائة وث اف ة 
في  له  امل لوكة  جزء    28 وعشرون 
للدكان  التجالي  الحق  في  الش اع 

الغذائ ة  املواد  لب ع  املخصص 

زفقة  بوجدة  الكائن  بالتقس ط 

مراكش لقم 55 مكرل املق د بالسجل 

تحل لي   5 862 عدد  تحت  التجالي 

من  بها  املتصدق  االجزاء  وقومت 

أجل التسج ل بإحدى وعشرين ألف 

وث اف ائة دلهم 822 2 دلهم.

املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 

أقصاه  أجل  دا ل  بوجدة  التجالية 

للنشرة  املوال ة  يوما  عشر    سة 

الثاف ة - تطب قا لل ادة 84 من مدوفة 

التجالة.

النشرة األولى

لئيس كتابة الضبط

110 مكرر

املحك ة التجالية بوجدة

ملف صعواة املقاولة لقم : 

26/22 4

ملف التصف ة القضائ ة لقم : 

9 22/ر2ر6/8

ملف لقم :  2/222 ر22/8 

إشعال بقفل مسطرة التصف ة 

القضائ ة

الصادل  الحكم  ب قت�سى 

عدد  تحت  ر2/  / 222  بتاليخ 

مسطرة  قفل  ملف  في   222 / 77

مواجهة  في  القضائ ة  التصف ة 

عدد  ليفواريك  األجول  مع ل  شركة 

التصف ة  )ملف  22 /2 ر8/ 222 

6/ر2ر9/8 22)  عدد  القضائ ة 

بوجدة  التجالية  املحك ة  قضت 

القضائ ة  التصف ة  مسطرة  بقفل 

لشركة مع ل األجول ليفواريك مع ما 

يت2تب عن ذلك من آثال قافوف ة.

حرل بتاليخ : ر2/  / 222
لئيس مصلحة كتابة الضبط

111
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املحك ة التجالية بوجدة
ملف صعواة املقاولة لقم : 

25/22 4
ملف التصف ة القضائ ة لقم : 

9 22/ر2ر5/8
ملف لقم :  2/222 ر8/ 2 
إشعال بقفل مسطرة التصف ة 

القضائ ة
الصادل  الحكم  ب قت�سى 
عدد  تحت  ر2/  / 222  بتاليخ 
مسطرة  قفل  ملف  في   222 / 76
مواجهة  في  القضائ ة  التصف ة 
شركة مع ل األجول أنس بريك عدد 
التصف ة  )ملف   2 /2 ر8/ 222 
5/ر2ر9/8 22)  عدد  القضائ ة 
بوجدة  التجالية  املحك ة  قضت 
القضائ ة  التصف ة  مسطرة  بقفل 
مع  بريك  أنس  األجول  مع ل  لشركة 

ما يت2تب عن ذلك من آثال قافوف ة.
حرل بتاليخ : ر2/  / 222
لئيس مصلحة كتابة الضبط

112

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بالقن ط8ة
 ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 29/ 222
حساب  صو�سي لقم :  84  2

بتاليخ  حرل  موثق  عقد  ب قت�سى 
األستاذ  ب كتب  يول و  222  ر  

أح د يوسف الصغي2 :
ذات  الشركة   »APPA« باعت 
املسؤول ة املحدودة املق دة بالسجل 
التجالي تحت لقم 46299 باملحك ة 
لأس الها  بالقن طرة  االبتدائ ة 
التجالي  األصل  دلهم    22.222
2  زاوية شالع موالي عبد  الكائن ب 
إقامة  الدين  صالح  وزفقة  العزيز 
املستغل  القن طرة،  ر  املحل  إسالم 
بالسجل  واملق د  ومطعم.  ك قهى 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 
والذي   46299 لقم  تحت  بالقن طرة 

تم تقديره ب 22.222ر دلهم.
شركة   »FREINDS CBR« لفائدة 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

واحد في طول التأسيس.

فعلى دائني البائعة املذكولة أعاله 

املحك ة  لدى  بتعرضهم  يتقدموا  أن 

االبتدائ ة بالقن طرة دا ل أجل  5  

الثاف ة  النشرة  تاليخ  من  ابتداء  يوما 

طبقا للفصل 84 من مدوفة التجالة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدلجة امل تازة

23 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة))باملح دية
ملف ب ع : 26/ 222

حساب  صو�سي : 5ر92

تحويل شخص ذاتي الى شخص 
معنوي

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

العرفي  العقد  افه ب وجب  باملح دية 

املسجل بتاليخ 26 ديس 24 9 22، تم 

تحويل الشخص الذاتي :

عق ل  أبو  الرح م  عبد  الس د 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجل    B22682ر

 4648 لقم  باملح دية تحت  التجالي 

الكائن ب : 22  بلوك س املح دية 2 

العال ا املح دية.

الى الشخص املعنوي :

 ABOUAKIL ABDERRAHIM

شركة   ،PHARMACIE ESSALAM

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

 44.54 .222 لاس الها  وح د، 

دلهم، املقر االجت اعي 22  بلوك س 

الحسن ة 2 العال ا املح دية مسي2ها : 

الس د عبد الرح م أبو عق ل الحامل 

.B22للبطاقة الوطن ة لقم 682ر

التعرضات  ج  ع  فان  وعل ه 

كتابة ضبط هذه  الى  تقدم  أن  يجب 

من  يوما    5 أجل  دا ل  املحك ة 

تاليخ النشرة الثاف ة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

فاط ة الهصاك

29 مكرر

بملحك ة))بإلبتدبئ ة)بوزبن
ملف تجالي : لقم  / 222

إعالن عن ب ع األصل التجالي
كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
أفه  اإلبتدائ ة  الضبط لدى املحك ة 
ب قت�سى عقد توث قي مؤلخ بتاليخ 5 
أكتوار  222 منجز من طرف األستاذ 
الرااط  ب دينة  موثق  الوزاني  اح د 
الكائن  التجالي  األصل  تفويت  تم 
مركز  مكرل  لقم  5  الرمان  بتجزئة 

زومي إقل م وزان.
بني  مس اة  ص دل ة  عن  عبالة 
التجالي  بالسجل  املسجلة  مستالة 
هذه  بكتابة    888 عدد  تحت 
فؤاد  الس د  طرف  من  املحك ة 
الرا�سي بطاقته  45رGM4 الساكن 
االفدلس  لياض  الرياض  حي  بالرااط 
قرطبة ر ع الة 24 شقة ر إلى الس د 
 GM 7 9مح ود لويشة بطاقته 2ر
لقم  فوال  شالع  العدير  حي  الساكن 

.  2
املذكول  البائع  دائني  نعلن  وعل ه 
بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
لهذه  التجالي  السجل  مصلحة  إلى 
املحك ة دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
اإلعالن األول وينتهي في يوم الخامس 

عشر من اإلعالن الثاني.
النشرة الثاف ة

إمضاء لئيس مصلحة كتابة الضبط.

39 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بأزيالل
ب ع أصل تجالي

ملف لقم   / 222
حساب لقم : 784ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
ياسين  الس د  باع  سبت 24  222  ر 
التعريف  لبطاقة  الحامل  صافي، 
الساكن   ،BL4585ر لقم  الوطن ة 
 62 شقة  ج  ع الة  ايكم  وادي  بزفقة 
حي الجي2وفد بالدال الب ضاء، لفائدة 
الس دة مريم حوفال الحاملة لبطاقة 
 G527746 لقم  الوطن ة  التعريف 
والساكنة بزفقة وادي ايكم ع الة ج 
شقة 62 حي الجي2وفد بالدال الب ضاء.

الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
هو  والذي  بأزيالل،  تبافت  ب ركز 
عبالة عن ص دل ة واملسجل بالسجل 
التجالي تحت لقم 2222  باملحك ة 
عناصره  بج  ع  بأزيالل  االبتدائ ة 
قدله  ب بلغ  واملعنوية،  املادية 

22.222  دلهم.
أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 
تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل  بأزيالل 
ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
لئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بوبدي)
بلذهب

ب ع حصص بأصل تجالي
ملف التنف ذ لقم 8ر6/ 222
لفائدة ولثة املرفي�سي اح د

ينوب عنهم األستاذ مني2 ايت موهان
ضد

املرفي�سي عبد الح  د املثل القافوني 
لشركة الدا لة بيش

املسجلة بالسجل التجالي باملحك ة 
االبتدائ ة بوادي الذهب

تحت لقم 2427
الصادل  القضائي  األمر  على  بناء 
بوادي  االبتدائ ة  املحك ة  عن لئيس 
يوف و  222  فاتح  بتاليخ  الذهب 
تحت لقم 68 / 222 في ملف األوامر 

لقم 68 / 222 والقا�سي :
بتحويل الحجز التحفظي موضوع 
لقم   5/8 22  القضائي  األمر 
الصادل عن املحك ة التجالية بأكادير 
لشركة  التجالي  بالسجل  املق د 
بقسم   2427 لقم  بيش  الدا لة 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 
تنف ذي  حجز  إلى  الذهب  بوادي 
عبد  للس د  امل لوكة  الحصص  على 
في  ال نا  الرجوع  مع  املرفي�سي  الح  د 

حالة وجود صعواة.
واناء على تقرير الخ24ة املنجز من 
والذي  السعداوي  علي  الخبي2  طرف 
حدد الث ن االفتتاحي لب ع الحصص 
امل لوكة للس د عبد الح  د املرفي�سي 

في مبلغ 252.222 دلهم.
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كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بوادي  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
باملزاد  ب ع قضائي  أفه س قع  الذهب 
للس د امل لوكة  للحصص   العلني 
شركة  في  املرفي�سي  الح  د  عبد 
بالسجل  املسجلة  بيش  الدا لة 
بوادي  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 
2427 واملت ثلة في  الذهب تحت لقم 
5222 حصة وذلك بتاليخ 2ر فوف 24 
مساء  الثالثة  الساعة  على   222 
بقاعة الجلسات باملحك ة االبتدائ ة 

بوادي الذهب.
تسجل  التعرضات  فإن  وعل ه 
باملحك ة  التجالي  السجل  ب كتب 
دا ل  الذهب  بوادي  االبتدائ ة 
األولى  للنشرة  املوال ة  يوما    5 أجل 

والثاف ة.
وعلى الرا�سي عل ه املزاد أن يؤدي 
 % 2 الث ن فاجزا باإلضافة إلى مبلغ 

لفائدة الخزينة.
النشرة الثاف ة

لئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

بملحك ة))بإلبتائ ة)بالصوي8ة
مكتب السجل التجالي

ملف اإلشهال عدد :  72/222
حساب لقم : 2 24

السجل التجالي : 582ر 
إشهال عقد تنازل عن حصة في  أصل 

تجالي
إن لئيس كتابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبتدائ ة 

يصرح :
املحرل  لسمي  عقد  ب قت�سى  أفه 
محام  املعت د  البشي2  ذ.  طرف  من 
أكتوار   4 في  واملؤلخ  آسفي،  بهئ ة 
التسج ل  لسوم  عنه  واملؤدى   222 
أكتوار  222   6 بتاليخ  بالصويرة 
.RE :9748 و OR : 958  تحت عدد

أكراو،  العزيز  عبد  الس د  قام 
مغربي الجنس ة مزداد بتاليخ 972 ، 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوال  والساكن   ،N  9292 عدد 
الصويرة،  أوفاغة  ج اعة  بوجالخ 
في  حصته  ج  ع  عن  بالتنازل 
عناصره  بج  ع  التجالي  األصل 
 44 برقم  الكائن  واملعنوية،  املادية 

الصويرة،  الدلى  حد  ج اعة  سوق 
)جزال(،  نشاط  مل السة  ويستغل 
واملسجل بالسجل التجالي باملحك ة 
لقم  تحت  بالصويرة  اإلبتدائ ة 
 42.222.22 قدله  بث ن  582ر ، 
أكراو،  مح د  الس د  لفائدة  دلهم، 
 5 بتاليخ  املزداد  الجنس ة  مغربي 
لبطاقة  الحامل  أكتوار  97 ، 
 N255 5ر عدد  الوطن ة  التعريف 
الساكن بدوال بوجالخ ج اعة أوفاغة 

الصويرة.
املذكول  البائع  دائني  فعلى  وعل ه 
مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي بهذه املحك ة  دا ل 
اإلعالن  نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني .
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بالصويرة
مكتب السجل التجالي

إشهال عقد هبة أصل تجالي
ملف اإلشهال عدد :  65/222

حساب لقم : 62ر2
السجل التجالي : 2 96

إن لئيس كتابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائ ة 

يصرح :
املحرل  توث قي  عقد  ب قت�سى  أفه 
من طرف ذ/فول الدين  راوش موثق 
بالصويرة، واملؤلخ في 28/25/ 222، 
بتاليخ  التسج ل  لسوم  عنه  واملؤدى 
 :  7298 عدد  تحت  ر /28/ 222، 
.RE : 222 2227672  264 و OR
مغربي شهاب،  ع ر  الس د   قام 
بتاليخ  مزداد  الجنس ة، 
 2/ 978/2 ، بطاقته الوطن ة عدد 
تطوان  بزفقة  الساكن   ،N 52682
حقه  ج  ع  بهبة  الصويرة،   28 لقم 
األصل  من   52% في  املت ثل  املشاع 
املادية  عناصره  بج  ع  التجالي 
لقم  تطوان  بزفقة  الكائن  واملعنوية، 
مل السة  ويستغل  الصويرة،   28
واملسجل  الزلابي(،  )ب ع  )ب ع   نشاط 

بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

لفائدة   ،96 2 لقم  تحت  بالصويرة 

 ،ALYSON HUGGET الس دة 

بتاليخ  املزدادة  الجنس ة،  بريطاف ة 

لبطاقة  الحامل  ر24/2/ر97 ، 

الساكنة   ،N222554T اإلقامة عدد 

بزفقة تطوان لقم 28 - الصويرة.

وعل ه فعلى دائني الواهب املذكول 

مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجالي بهذه املحك ة دا ل 

أجل يبتدئ من تاليخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينتهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

114 مكرر

بملحك ة))بإلبتدبئ ة)ب24ش د
إعالن عن ب ع  أصل تجالي

كتابة  ملصحة  لئيس  يعلن 

الضبط باملحك ة اإلبتدائ ة ب24ش د، 

في  مؤلخ  لسمي  عقد  ب قت�سى  أفه 

مح د  الس د  باع  يوف و  222،    2

التعريف  لبطاقة  الحامل  لوزي، 

ر89رW 8، والساكن  الوطن ة عدد 

ال24وج  ا لوق  بني  الصوالحة  دوال 

سطات، للس د زكرياء بران، الحامل 

عدد  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

ب24ش د  الساكن   ،WA2284ر 

ر8  زفقة عالل بن عبد هللا، األصل 

للحالقة،  ك حل  املستغل  التجالي 

الرقم  التسي2  حي  مكة  بزفقة  الكائن 

بالسجل  املسجل  برش د،   55

ب24ش د  اإلبتدائة  باملحك ة  التجالي 

بث ن  وذلك   ،22596 عدد  تحت 

إج الي قدله 522.22ر5 دلهم.

وعل ه فإن ج  ع التعرضات تقدم 

قسم  املحك ة  بهاته  الضبط  بكتابة 

  5 أجل   دا ل  التجالي     السجل 

يوما من تاليخ النشرة األولى والثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

49 مكرر.

بملحك ة))بإلبتدبئ ة)بإفزكان
ملف لقم : ر2
RC :  6494  
حساب :  885

تفويت أو ب ع هبة أصل تجالي
 M. BENCHAFI ABDELALI  فوت
 C.I.N BJ7987  DEMEURANT A
  RUE 5رر HAY MLY RACHID

 BENCHAFI AIMEN C.I.N  : إلى 
...........  J479 86 DEMEURANT A

..........................
املوجود  التجالي  األصل  مج وع 
 PERSONNE PHYSIQUE  : ب 
 HAD BELFAA CENTRE BELFAA
 CHT AIT BAHA INEZGANE AU
بالسجل  واملسجل   TPI INEZGANE
ANELNEZG تحت عدد  التجالي ب 

. 6494
تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 
التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
)مكتب السجل التجالي( دا ل أجل 
للنشرة  املوالي  يوما  عشرا    سة 

األولى والثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

50 مكرر

بملحك ة))بإلبتدبئ ة)بتطوبن
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجالي
تنازل عن  أصل تجالي

الضبط  كتابة  ملصحة  لئيس  إن 
باملحك ة اإلبتدائ ة بتطوان.

تطب قا ملقتض ات الفصل ر8 من 
مدوفة التجالة القافون لقم 9-95 .

محرل  عقد  ب قت�سى  أفه  يعلن 
اللط ف   عبد  ذ.اللخالح  طرف  من 
فاتح  بتاليخ  تطوان،  به ئة  املحامي 
الس دة   تنازلت  أكتوار  222، 
لبطاقة  الحاملة  ش دود  افط  ة 
 L25 622 عدد  الوطن ة  التعريف 
الكائن  )دكان(  التجالي  األصل  عن 
بحالة السويقة العل ا لقم 6 تطوان، 
وذلك لفادئة الس د بنعي�سى الهرهول  
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L 75626
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ب صلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجالي باملحك ة اإلبتدائ ة 

من  يوما    5 غاية  إلى  وذلك  بتطوان 

صدول اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

51 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجالي

إعالن بتقديم أصل تجالي حصة 
في شركة

الضبط  كتابة  مصلحة  لئيس  إن 

باملحك ة االبتدائ ة بتطوان.

ر8 الفصل  ملقتض ات   تطب قا 

القافون  التجالة  مدوفة  من    24 و 

لقم 9-95 .

القافون  ب قت�سى  أفه  يعلن 

 MOASSASSAT لشركة  األسا�سي 

 OULI ANNOUHA PRIVE SARL

مح د  الشعي2ي  الس د  قرل   AU

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

التجالي  أصله  تقديم   L242828

أعاله  املذكولة  الشركة  في  كحصة 

واملسجل  واملعنوية  املادية  بعناصره 

بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

بتطوان تحت الرقم التحل لي 682ر5 

بتاليخ 22 سبت 24  222 والكائن بـ  7 

تطوان  طابولة  املسا�سي  اح د  شالع 

  .222.222 ب  ق  ته  قدل  والذي 

للتعل م  مدلسة  واملخصص  دلهم 

الخصو�سي.

ب صلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

من  يوما    5 غاية  إلى  وذلك  بتطوان 

صدول اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
لئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بالخ يسات
إعالن عن ب ع األصل التجالي

ملف لقم  2/ 222

حساب لقم 9ر8ر 

بتاليخ توث قي  عقد   ب قت�سى 

الس د اح د  باع  2 أغسطس  222 

عدد  و  ت  ب  لـ  الحامل  العراش 

العراش  سف ان  للس د   B 742 7

 X442 5ر عدد  و  ت  ب  لـ  الحامل 

لقم    بشقة  الكائن  التجالي  األصل 

شالع ابن زيدون حي الوحدة   بقعة 

ألجل  واملستغل  الخ يسات   89 لقم 

واملسجل  الس اقة  لتعل م  مؤسسة 

442ر4  لقم  تحت  التجالي  بالسجل 

بالخ يسات  االبتدائ ة  باملحك ة 

واملعنوية  املادة  عناصره  بج  ع 

واملقدل بث ن 2.222ر دلهم.

لذلك فإن ج  ع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

أجل  دا ل  بالخ يسات  االبتدائ ة 

صدول  تاليخ  من  يوما  عشر    سة 

النشرة الثاف ة.

النشرة األولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر

املحك ة  االبتدائ ة بالخ يسات
ب ع األصل التجالي

ملف لقم :  22/222

حساب لقم :  97ر 

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الزاوية  الس د  باع  4 فوف 24  222، 

عدد  ب.ت.و  ل  الحامل  الدين  فول 

مح د  العزاوي  للس د   X22858ر

 X29667ر  : عدد  ل ب.ت.و  الحامل 

لقم   : ب  الكائن  التجالي  األصل 

الخ يسات،  املنفلوطي  زفقة  ر2 

واملستغل ألجل ب ع الدجاج واملسجل 

 47272 لقم  تحت  التجالي  بالسجل 

بالخ يسات،  االبتدائ ة  باملحك ة 

واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 

)ثالث ائة  22.222ر  بث ن  واملقدل 

ألف دلهم(.

لذلك فإن ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
أجل  دا ل  بالخ يسات  االبتدائ ة 
صدول  تاليخ  من  يوما  عشر    سة 

النشرة الثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

116 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بكل  م
شعبة السجل التجالي

ملف إيداع تقديم أصل تجالي في 
حصة شركة

لقم : 2 / 222
إعالن قضائي عن تقديم أصل 

تجالي حصة في شركة
مراقب  أفجزه  تقرير  ب قت�سى 
AISSA AKHABBAR 2الحسابات الخبي 
تجالي  أصل  تقديم  تم  من  الله 

حصة في شركة.
بلخ اط  املنعم  عبد   : املساهم 
عدد  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
التجالي  لألصل  مالك   D8462رر
 CHIFA اسم  تحت  ص دل ة 
بالسجل  مسجل   GUELMIM
بكل  م  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 
تحت لقم 968ر الضريبة املهن ة لقم 

.496 2495
 الشركة املستف دة من املساه ة :
 SOCIETE CHIFA SMS SARL
دلهم   2.574.222 في  يقدل  لأس الها 
وهي في طول التشك ل والكائن مقرها 
الثاني  الحسن  شالع  82ر  لقم  في 

كل  م.
تم تق  م الحصة املقدمة في مبلغ 
مل وفين  دلهم   2. 74.222 قدله 

ومائة وألبعة وسبعون ألف دلهم.
كتابة  مصلحة  لئيس  فإن  واذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
الضبط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 
شعبة السجل التجالي بهذه املحك ة 
للنشرة  املوال ة  يوما    5 أجل  دا ل 
مدوفة  من   84 لل ادة  طبقا  الثاف ة 

التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

65 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بالفق ه
بن)صالح

شعبة السجل التجالي
ملف عدد 4 / 222

إعالن عن تقديم أصل تجالي 
كحصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يوف و  222    9 بتاليخ  اإلمضاء 
2  أغسطس  222  واملسجل بتاليخ 
صالح  بن  بالفق ه  التسج ل  بإدالة 
الحامل  افنين  الكبي2  الس د  قدم 
 Iر4  رر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
س دي  امراح  اوالد  بدوال  الساكن 
الن ة  اوالد  السبت  سوق  عي�سى 
 PHARMACIE AFNINE لشركة 
املسؤول ة  ذات  شركة   SARL AU
في  الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 
االجت اعي  مقرها  التأسيس  طول 
بني  عي�سى  س دي  الضروة  بقصر 
ج  ع  علي  بن  عي�سي  س دي  مو�سى 
بالسجل  املق د  التجالي  األصل 
التجالي باملحك ة االبتدائ ة بالفق ه 
بج  ع   9922 لقم  تحت  صالح  بن 

عناصره املادية واملعنوية.
فعلى دائني مقدم األصل التجالي 
املذكول أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم 
باملحك ة  التجالي  السجل  قسم  إلى 
دا ل  صالح  بن  بالفق ه  االبتدتئ ة 
اإلعالن  نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

66 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)بتيزفيت
شعبة السجل التجالي
ملف عدد  27/222

حساب  صو�سي : 4522
تفويت أصل تجالي

تجالي  أصل  ب ع  عقد  ب وجب 
املؤلخ في 22 مالس 9 22 :

بفرعون  مح د  الس د  باع 
JE 52297 النائب عنه  وطنيته عدد 
التجالي  كافة األصل  بفرعون  حسن 
برقم  5 شالع موالي  الكائن  لل حل 
لوك ل  واملخصص  تيزفيت  يوسف 
واملسجل  الهاتف  لخدمات  معت د 
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التحل لي  بالسجل   549 عدد  تحت 

بالسجل  الت2ت بي  بالسجل  24ر8  و 

التجالي باملحك ة االبتدائ ة بتيزفيت  

عدد  وطنيته  هنون  مح د  لفائدة 

وطنيته  وعراب  واكرام    JE 4442ر

.JE28عدد 854ر

واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 

قدله  إج ال  بث ن  قوم  والذي 

62.222 دلهم.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  ب كتب 

عشر  الخ سة  أجل  دا ل  بتيزفيت 

الثاف ة  للنشرة  املوال ة   ) 5( يوما 

طبقا لل ادة 84 من مدوفة التجالة.

تحت ج  ع التحفظات.

اإلعالن األول

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

67 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بتيزفيت

شعبة السجل التجالي

ملف عدد  28/222

لقم الحساب : 4557

تفويت أصل تجالي

عن  بالتنازل  اتفاق  عقد  ب وجب 

في  املؤلخ  العرفي  الكراء واإلفراغ  حق 

27 أكتوار 7 22.

بن  بوعدي  مح د  الس د  تنازل 

التعريف  لبطاقة  الحامل  العربي 

حق  عن   J 9558 لقم  الوطن ة 

الكراء للحافون الكائن برقم 2  زفقة 

علي  الس د  لفائدة  تيزفيت  الحدادة 

لبطاقة  الحامل  مح د  بن  أشافي 

التعريف الوطن ة لقم 269رJ5 بث ن 

إج الي قدله 62.222 دلهم.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

االبتدائ ة  املحك ة  ضبط  ب كتب 

عشر  الخ سة  أجل  دا ل  بتيزفيت 

الثاف ة  للنشرة  املوال ة   ) 5( يوما 

طبقا لل ادة 84 من مدوفة التجالة.

تحت ج  ع التحفظات.

النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر

بملحك ة)بالبتدبئ ة)ببني)مالل

تقديم أصل تجالي حصة في شركة

ملف عدد 24/ 222

حساب لقم 28 4 )قصبة تادلة(

من  منجز  لسمي  تقرير  ب قت�سى 

طرف األستاذ مح د الزاكي كيسوس 

 بي2 الحسابات بالدال الب ضاء.

الرامي  مح د  الس د  قدم  فقد 

وعبد الغاني الرامي واملسجل بالسجل 

ببني  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 

 25278 و   24952 لقم  تحت  مالل 

ج  ع األصل التجالي الذي هو عبالة 

كحصة   STATION SERVICE عن 

 STE FUELZA املدعوة  الشركة  في 

التجالي  السجل  في  املسجلة   SARL

527   في شخص م ثلها  تحت لقم 

القافوني لأس الها 422.222 دلهم.

أعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 

السجل  ب كتب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 

يتجاوز   سة  ال  أجل  دا ل  مالل 

عشر يوما املوال ة للنشرة الثاف ة..

النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

71 مكرر

بملحك ة))بالبتدبئ ة)بسال
مصلحة السجل التجالي

ب ع أصل تجالي

ملف لقم :  26/222

حساب لقم : 8796ر

تلقته  توث قي  عقد  ب وجب 

موثقة  الع الي،  مريم  األستاذة 

أكتوار  222،   22 بتاليخ  بالرااط 

الساكن  علي،  بن  ح  د  الس د  باع 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بفرنسا، 

امل ثل   A48572ر عدد  الوطن ة 

علي،  بن  إبراه م  الس د  طرف  من 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A4عدد 2495ر

الس د  الحسن بوملحاف، بسال، 

 2 شقة   7 ع الة  لالأس اء  شالع 

التعريف  لبطاقة  الحامل  تابريكت، 

.X 64258 الوطن ة

األصل التجالي املتكون من محل 

سع د  تجزئة  بسال،  الكائن  بقالة 

 ،F ع الة    5 متجر   6 قطعة  حجي، 

املسجل بالسجل التجالي تحت لقم 

98ر8ر.

ب صلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

بسال إلى غاية الخ سة عشر يوما من 

صدول اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

لئيس كتابة الضبط

115 مكرر

محك ة)بالستئناف)بفاس
ملف جنائي

لقم :    / 264/ 222

ملخص الحكم أو القرال
االسم العائلي : صلحان.

االسم الشخ�سي : عبد هللا.

بنت  ل لى   : وأمه  العلي  عبد   : ابن 

عبد هللا.

أغسطس    2 بتاليخ  املولود 

.222 

ر4 حي  5 الزفقة  الساكن : بالرقم 

األمل باب الس فر فاس.

سبت 24   27 بتاليخ  عل ه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

التغرير  جنحة  أجل  من  بفاس 

عنف  بدون  عرضها  وهتك  بقاصر 

من   484  -  475 للفصلين  طبقا 

القافون الجنائي بعد إعادة التك  ف 

 (6( أشهر  بستة  ذلك  عن  ومعاقبته 

حسبا فافذا وتح  له الصائر واالجبال 

في األدنى.

في الدعوى املدف ة : قبولها شكال.

عل ه  املحكوم  بأداء   : وموضوعا 

املطالب  لفائدة  صلحان  هللا  عبد 

عن  ف ابة  املعلم  اح د  املدني  بالحق 

مدف ا  تعويضا  سالة  القاصرة  ابنته 

دلهم   )7222( آالف  سبعة  قدله 

وتح  له الصائر على النسبة واالجبال 

في األدنى.
الرئيس

م ثل الن ابة العامة

كاتب الضبط

69

محك ة االستئناف بفاس

ملف جنائي
لقم : ر6 /2629/ 222

ملخص الحكم أو القرال
االسم العائلي : زويتن.

االسم الشخ�سي : مديحة.

بنت : عبد الح  د وأمها : سع دة 

بنت الحسين.

  997 مالس   25 بتاليخ  املولودة 

بفاس.

زوين  دلب   28 بالرقم   : الساكنة 

كرفيز املدينة القدي ة فاس.

سبت 24   22 بتاليخ  عليها  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

السرقة  جناية  أجل  من  بفاس 

مشغل  وضد  بالل ل  املوصوفة 

ومعاقبتها عن ذلك بسنتين )2( حسبا 

في  واالجبال  الصائر  وتح  لها  فافذا 

األدنى.
الرئيس

م ثل الن ابة العامة

كاتب الضبط

70



9 )ر) الجريدة الرسميةعدد  569 - 8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222) 

 III.))-))إعالفات)إدبلية

وكالة)بلحوض)بملائي)لسبو
ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   2 بتاليخ  ح.ج  587/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

املسمى ح و الصغي2 موضوع الرسم 

لسم  ذي   67/22572 لقم  العقالي 

  22 ص    55 بعدد  ض  شراء 

املتواجد بالج اعة الت2اب ة آيت حرز 

إقل م  تاوجدات،  عين  دائرة  هللا، 

الحاجب، ابتداء من تاليخ 22 فوف 24 

ديس 24  222  فاتح  غاية  إلى   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتالات   5 مساحة  سقي 

الس د زحوال ادليس الحامل لبطاقة 

.D629624 التعريف الوطن ة

1

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2 فوف 24  222  5869/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جري  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  ر  لخل في 

بالج اعة  املتواجد  42ر67/6 

الت2اب ة إقدال، دائرة الحاجب، إقل م 

الحاجب، ابتداء من تاليخ 22 فوف 24 

ديس 24  222  فاتح  غاية  إلى   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

2228,  هكتال لفائدة  سقي مساحة 

الحامل  معه  ومن  لابح  بلغالي  الس د 

.F 22724 لبطاقة التعريف الوطن ة

2

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 
ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
2 فوف 24  222  5862/ 222 بتاليخ 
الذي س جري على العقالين املس  ين 
القطعة    وكناوة  الع ا�سي  ح و 
العقاليين  الرس ين  ذي  ر  وزيلي 
 R/ 4758 ولقم    6/48972 لقم 
الت2اب ة  بالج اعة  املتواجدين 
ت فلت،  دائرة  اولحسن،  علي  ايت 
تاليخ من  ابتداء  الخ يسات،   إقل م 
فاتح  غاية  إلى  فوف 24  222   22
شأن  في  علني  بحث  ديس 24  222 
مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه ا،  املاء 
بنشقرون  الس د  لفائدة  هكتالات   2
مريم  كوفة  والس دة  علي  بلعباس 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE722و 5 ر X 7458ر
3

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 
ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فوف 24  فاتح  بتاليخ   222 /5859
العقال  على  س جري  الذي   222 
شراء  عقود  ذي  تشنت  املسمى 
ض نت بعدد 66 ص 65 و عدد 279 
66  وعدد  رر2 ص  88  وعدد  ص 
بالج اعة  املتواجد   272 ص   428
الت2اب ة ت حضيت، ق ادة ت حضيت، 
تاليخ من  ابتداء  افران،   إقل م 
29 فوف 24  222 إلى غاية 8 ديس 24 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 
املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2  ص 
املنزلي  االستع ال  أجل  من  منه، 
مساحة  وسقي  املاش ة  وإلواء 
225 ,6 هكتال لفائدة الس د حدوش 
عبد الرزاق الحامل لبطاقة التعريف 

.DA26975 الوطن ة
4

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  رر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

الرسم  ذي   2 م  ون  ايت  املسمى 

املتواجد   57/4727 لقم  العقالي 

ق ادة  ص  م،  بن  الت2اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  افران،  إقل م  الكالون، 

غاية إلى  فوف 24  222  ر2   تاليخ 

2 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس دة  لفائدة  هكتالا    ,4922

لبطاقة  الحاملة  مل كة  سف ان 

.D226275 التعريف الوطن ة

5

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  4ر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

عقد  ذي  نسلي  تكل امت  املسمى 

املتواجد   44 ص   42 عدد  شراء 

ق ادة  تزك ت،  الت2اب ة  بالج اعة 

 تزك ت، إقل م افران، ابتداء من تاليخ

ر2 فوف 24  222 إلى غاية 2 ديس 24 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2  ص 

منه، من أجل سقي مساحة 6577,  

االدلي�سي  الس دة  لفائدة  هكتالا 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  عزيزة 

.DB 846الوطن ة ر

6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  2ر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

املسمى فاط ة ر ذي الرسم العقالي 

بالج اعة  املتواجد   57/8227 لقم 

الكالون،  ق ادة  ص  م،  بن  الت2اب ة 

تاليخ من  ابتداء  افران،   إقل م 

ر2 فوف 24  222 إلى غاية 2 ديس 24 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2  ص 

منه، من أجل سقي مساحة 244ر,2 

هكتالا لفائدة الس دة فاط ة الزهراء 

لبطاقة  الحاملة  الصديق  ديدي 

.DA8875 التعريف الوطن ة

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  8ر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

املسمى بووزكال ذي استخراج واجب 

املتواجد  ص  2   بعدد  ر   ض 

ق ادة  افران،  واد  الت2اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  افران،  إقل م  افران،  واد 

غاية إلى  فوف 24  222  ر2   تاليخ 

2 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإفجاز  الت2  ص  مشروع 

املاء منه، من االستع ال املنزلي وإلواء 

املاش ة لفائدة الس د بوحداوي عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجل ل 

.D228الوطن ة 8 ر

8



عدد  569 -)8  لا ع ار ر ر44  )24 فوف 24  222)الجريدة الرسمية 2))ر)  

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  7ر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

شراء  عقد  ذي  اقصرين  املسمى 

املتواجد   472 ص   587 بعدد  ض 

ق ادة  افران،  واد  الت2اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  افران،  إقل م  افران،  واد 

غاية إلى  فوف 24  222  ر2   تاليخ 

2 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

 2,2922 املاء منه، من سقي مساحة 

حسن  اجغوغ  الس د  لفائدة  هكتالا 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA56874

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ  6ر58/ 222 

العقال  على  س جري  الذي   222 

استخراج  ذي  تامنايت  املسمى 

املتواجد  ر  ص   4 بعدد  ض  واجب 

ق ادة  ت حضيت،  الت2اب ة  بالج اعة 

ابتداء  افران،  إقل م  ت حضيت، 

غاية إلى  فوف 24  222  ر2  تاليخ   من 

2 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا    ,7886

الشريف عبد الرح م الحامل لبطاقة 

.DA22227 التعريف الوطن ة

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   27 بتاليخ   222 /58 8

العقال  على  س جري  الذي   222 

كراء حرل  ذي عقد  بوسالمة  املسمى 

املتواجد  سبت 24  222   27 بتاليخ 

ق ادة  ت حضيت،  الت2اب ة  بالج اعة 

ابتداء  افران،  إقل م  ت حضيت، 

غاية إلى  فوف 24  222  ر2  تاليخ   من 

2 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لطرش  ح  د  الس د  لفائدة  هكتالا 

لبطاقة  الحامل  كعواش  ومصطفى 

IN824576 الوطن ة   التعريف 

.Z45  55و

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

فوف 24  فاتح  بتاليخ   222 /5862

العقال  على  س جرى  الذي   222 

لقم  كراء  لسم  ذي  عرا ة    املسمى 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد  2ر  

الحاجب،  دائرة  بولزوين،  آيت 

  9 تاليخ  ابتداء من  الحاجب،  إقل م 

فوف 24   29 غاية  إلى  فوف 24  222 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتالات   5 مساحة  سقي  أجل  من 

النجال،  العربي  الس د  لفائدة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D852246

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222  ر586/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  مرشيش  فدان 

بالج اعة  املتواجد  بعدد  7  

دائرة  الرزاق،  عبد  س دي  الت2اب ة 

ت فلت، إقل م الخ يسات، ابتداء من 

تاليخ 22 فوف 24  222 إلى غاية فاتح 

شأن  في  علني  بحث  ديس 24  222 

وجلب  بئ2  بإفجاز  الت2  ص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا   2,6857

أمين،  اح د  وسوه ل  بريطل  طالق 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامالن 

.BK8 978و A4265رر

13 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222   586/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

العقالي  الرسم  ض عة سباعي   ذي 

بالج اعة  املتواجد   67/25228 لقم 

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الت2اب ة 

تاوجدات، إقل م الحاجب، ابتداء من 

تاليخ 22 فوف 24  222 إلى غاية فاتح 

شأن  في  علني  بحث  ديس 24  222 

وجلب  بئ2  بحفر  الت2  ص  مشروع 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكتالات لفائدة الس د عراقي مح د، 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C2522رر

14 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222  5864/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  م  ون   

بالج اعة  املتواجد   86رر /67 

الت2اب ة آيت بولزوين، دائرة الحاجب، 

تاليخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقل م 

فاتح  غاية  إلى  فوف 24  222   22

شأن  في  علني  بحث  ديس 24  222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

عزيز،  ملرفه  الس د  لفائدة  هكتالات 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D 4625ر

15 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222   5866/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  اكرو   

بالج اعة  املتواجد   7ر5/58 

أكولاي،  دائرة  جي2ي،  لاس  الت2اب ة 

 22 تاليخ  ابتداء من  الحاجب،  إقل م 

إلى غاية فاتح ديس 24  فوف 24  222 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

الت2  ص بحفر بئ2 وجلب املاء منه من 

أجل سقي مساحة 2,7482 هكتالات 

لفائدة الس د اكرول ادليس، الحامل 

.D9698  لبطاقة التعريف الوطن ة

16 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222   5872/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

الرسم  موضوع  الدولة  ملك 

مع  شراكة  اتفاق ة  ذي  9ر25/825 

52 ر  املتواجد  الدولة مشروع لقم 

دائرة  إقدال،  الت2اب ة  بالج اعة 

الحاجب، إقل م الحاجب، ابتداء من 

تاليخ 22 فوف 24  222 إلى غاية فاتح 

شأن  في  علني  بحث  ديس 24  222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

املنزلي  االستع ال  أجل  من  منه  املاء 

وسقي مساحة 2488,  هكتال لفائدة 

STE AGRIDIL SARL AU في شخص 

م ثلها القافوني.

17 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 5858/ 222 بتاليخ فاتح فوف 24  222 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

بعدد  ض ن  كلي  شراء  ذي  دواول   

بني  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد   6  

فراسن، دائرة واد أمل ل، إقل م تازة، 

ابتداء من تاليخ 9  فوف 24  222 إلى 

علني  بحث  فوف 24  222   29 غاية 

بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن  في 

أجل سقي  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتالات   9,6 92 مساحة 

الرف ع  عبد  الصغ ولي  الس د 

الحامالن  السح ودي،  ومح د 

 Sلبطاقة التعريف الوطن ة 59 82ر

.Z29 927 ولقم

18 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 5848/ 222 بتاليخ فاتح فوف 24  222 

املسمى  بالعقال  س جرى  الذي 

العقالي  الرسم  موضوع  الولاين ة 

لقم  اتفاق ة شراكة  ذي   F/449 لقم 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد  266ر  

تازة،  إقل م  تاهلة،  دائرة  مط اطة، 

ابتداء من تاليخ 9  فوف 24  222 إلى 

غاية 29 فوف 24  222 بحث علني في 

املاء  بجلب  الت2  ص  مشروع  شأن 

من واد ايناون من أجل سقي مساحة 

شركة  لفائدة  هكتالات  2ر7,26 

 STE AARSATE DOUPIC SARL

الحامل  القافوني  م ثلها  شخص  في 

.Z74868 لبطاقة التعريف الوطن ة

19 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

5857/ 222 بتاليخ فاتح فوف 24  222 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

عقد شراء ض ن  ذي  اليهودي  جنان 

املتواجد  لقم  ر  األمالك  بسجل 

بالج اعة الت2اب ة ول لي، دائرة زلهون، 

تاليخ  من  ابتداء  مكناس،   إقل م 

9  فوف 24  222 إلى غاية 29 فوف 24 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2  ص 

 2,7926 أجل سقي مساحة  منه من 

ا ويلي  الد،  الس د  لفائدة  هكتالا 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB 76687

20 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

5842/ 222 بتاليخ 28 أكتوار  222 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  امللك ة  شهادة  ذي  مالي  سافت 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد   K/5457

إقل م  عرمة،  عين  دائرة  عرمة،  عين 

6  فوف 24  مكناس، ابتداء من تاليخ 

فوف 24  222   25 غاية  إلى   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

لفائدة  هكتالات   5 مساحة  سقي 

الحامل  مح د،  باحجي  ايت  الس د 

.AB لبطاقة التعريف الوطن ة ر92رر

21 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

  584/ 222 بتاليخ 28 أكتوار  222 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

إدالية  شهادة  ذي  بوشط ب  س دي 

بالج اعة  املتواجد  لقم  222/ 22 

مول  سل  ان  س دي  الت2اب ة 

الك فان، دائرة احواز مكناس، إقل م 

6  فوف 24  مكناس، ابتداء من تاليخ 

فوف 24  222   25 غاية  إلى   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 5 هكتالات لفائدة الس د 

هشام ماع ومن معه، الحامل لبطاقة 

.D6التعريف الوطن ة ر5 7ر

22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/5845/ 222 بتاليخ 28 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

املسمى بالد حسن الهوالي ذي شهادة 

املتواجد  98ر59/7  لقم  مطلب 

بالج اعة الت2اب ة عين الج عة، دائرة 

ابتداء  مكناس،  إقل م  عرمة،  عين 

غاية إلى  فوف 24  222    6 تاليخ   من 

25 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لكي  الس د  لفائدة  هكتالا    ,9627

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.D 9 276 الوطن ة لقم

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار   28 بتاليخ  ج/5842/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

املسمى لزيزة I موضوع الرسم العقالي 

كراء  عقد  ذي   6 664/25 لقم 

املتواجد  أغسطس  222   2 بتاليخ 

دائرة  املهاية،  الت2اب ة  بالج اعة 

احواز مكناس، إقل م مكناس، ابتداء 

غاية إلى  فوف 24  222    6 تاليخ   من 

في  علني  بحث  فوف 24  222   25

املاء  بجلب  الت2  ص  مشروع  شأن 

أجل  من  الشاهد،  س دي  سد  من 

سقي مساحة  52ر,ر هكتالا لفائدة 

الحامل  الدين  فول  الرزيزة  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.D49729ر

24
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   2 بتاليخ  ح.ج/5874/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

موضوع  عقة  6ر   ايت  املسمى 

92ر /59  لقم  التحف ظ  مطلب 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

تاوجدات،  عين  دائرة  بط ط، 

من  ابتداء  الحاجب،  إقل م 

غاية إلى  فوف 24  222   22  تاليخ 

في  علني  بحث  ديس 24  222  فاتح 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

مساحة  وسقي  املاش ة  وإلواء  املنزلي 

الحاجي  الس د  لفائدة  هكتالا    , 2

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  حسن 

.D45التعريف الوطن ة لقم ر75ر

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2 بتاليخ  ح.ج/ر562/ 222 

على  س جرى  الذي  فوف 24  222 

ذي  92ر  التضامن  املسمى  العقال 

975ر2 /69  لقم  امللك ة  شهادة 

عين  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

الشقف،  عين  باشوية  الشقف، 

من  ابتداء  يعقوب،  موالي  إقل م 

غاية إلى  فوف 24  222   22  تاليخ 

في  علني  بحث  ديس 24  222  فاتح 

بئ2  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

املنزلي وسقي مساحة 2,2262 هكتالا 

لفائدة الس د اغشوي هشام الحامل 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.C42896ر

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   2 بتاليخ  ح.ج/5858/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

املسمى كل فرني 42 ذي شهادة امللك ة 

بالج اعة  املتواجد   69/67785 لقم 

عين  باشوية  الشقف،  عين  الت2اب ة 

الشقف، إقل م موالي يعقوب، ابتداء 

غاية إلى  فوف 24  222   22 تاليخ   من 

في  علني  بحث  ديس 24  222  فاتح 

بئ2  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

لفائدة   2,26 مساحة  وسقي  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  جل ل  بنيس  الس د 

.BE67 82التعريف الوطن ة لقم ر

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   2 بتاليخ  ح.ج/ر587/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

امللك ة  شهادة  ذي  لحسن    املسمى 

بالج اعة  املتواجد   25/64522 لقم 

عين  باشوية  تاوجدات،  عين  الت2اب ة 

ابتداء  الحاجب،  إقل م  تاوجدات، 

غاية إلى  فوف 24  222   22 تاليخ   من 

في  علني  بحث  ديس 24  222  فاتح 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

هكتالات   5 مساحة  وسقي  املنزلي 

لفائدة الس د اهرتان لحسن الحامل 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.D6252ر

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بتاليخ  ح.ج/5856/ 222 

على  س جرى  الذي  فوف 24  222 

ذي  واملرس  زقلم  املسمى  العقال 

أغسطس    7 بتاليخ  كراء  عقد 

بالج اعة  املتواجد   222 

با  قرية  دائرة  الغوازي،  الت2اب ة 

من  ابتداء  تاوفات،  إقل م  مح د، 

غاية إلى  فوف 24  222    9  تاليخ 

29 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإفجاز  الت2  ص  مشروع 

منزل ة  أغراض  أجل  من  منه،  املاء 

لفائدة  هكتال   2,52 مساحة  وسقي 

الحاملة  فاط ة  البهراني  الس دة 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.C487477

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 29 بتاليخ  ح.ج/5847/ 222 

على  س جرى  الذي  أكتوار  222 

امكال    بومرعاز  املسمى  العقال 

ذي  امكال  واومرغاز  وعوينات 

و  529ر4/ 4  لقم  امللك ة  شواهد 

املتواجد  528ر4/ 4  و  9ر296/ 4 

دائرة  العنوصر،  الت2اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقل م  صفرو، 

غاية إلى  فوف 24  222    9  تاليخ 

29 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا    2,7847

بوطهي2 عبد العزيز ومن معه الحامل 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.C6ر2رر

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/5854/ 222 بتاليخ فاتح فوف 24 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

شهادة  ذي  الزيتون  فدان  املسمى 

املتواجد  ر7/7774ر  لقم  امللك ة 

الج عة،  اوالد  الت2اب ة  بالج اعة 

ابتداء  تاوفات،  إقل م  تيسة،  دائرة 

غاية إلى  فوف 24  222    9 تاليخ   من 

29 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

ر  مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتالات لفائدة الس د مح د الشين  

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C96الوطن ة لقم 8ر8ر

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بتاليخ  ح.ج/5722/ 222 

على  س جرى  الذي  فوف 24  222 

ألض ة  قطع  ألبع  املسمى  العقال 

الكائنة ب زالع ازلول لوطى اوفال ذي 

42ر  ص  ر2ر  برقم  ض  شراء  عقد 

اغزلان،  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو،  إقل م  املنزل،  دائرة 

غاية إلى  فوف 24  222    9 تاليخ   من 

29 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا   9,57 2

سنساوي ع اد الدين الحامل لبطاقة 

.Aالتعريف الوطن ة لقم 5 ر5رر

32
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بتاليخ  ح.ج/5852/ 222 

على  س جرى  الذي  فوف 24  222 

ذي  برغوت  فدان  املسمى  العقال 

برغوت  بفدان  واملقال  ب ع  عقد 

برقم  ض  شراء  عقد  فظي2  ذي 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد  رر  

با  قرية  دائرة  الكريم،  عبد  موالي 

من  ابتداء  تاوفات،  إقل م  مح د، 

غاية إلى  فوف 24  222    9  تاليخ 

29 فوف 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

منزل ة  أغراض  أجل  من  منه،  املاء 

لفائدة  هكتالا  ر2,2  مساحة  وسقي 

الحامل  سع د  الحضري  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.C249265

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   4 بتاليخ  ح.ج/ر588/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

الرسم  ذي  أيوسف    املسمى 

املتواجد   67/ 2458 عدد  العقالي 

دائرة  يعزم،  آيت  الت2اب ة  بالج اعة 

ابتداء  الحاجب،  إقل م  أكولاي، 

غاية إلى  فوف 24  222   22 تاليخ   من 

في  علني  بحث  ديس 24  222  فاتح 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

الس د  لفائدة  هكتالات   5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  ايوسف  اوعالي 

.D   98 التعريف الوطن ة لقم

74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24 ر  بتاليخ   ح.ج/5879/ 222 

العقال على  س جرى  الذي   222  

العقالي  الرسم  ذي   7 فرح  املسمى 

بالج اعة  املتواجد  ر54/254  عدد 

إقل م غفساي،  دائرة  كالز،   الت2اب ة 

فوف 24   22 تاليخ  من  ابتداء  تاوفات، 

ديس 24  222  فاتح  غاية  إلى   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتالات   6 مساحة  سقي 

معه  ومن  الك ون  الحسن  الس د 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C268 46 لقم

75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24   5 بتاليخ  ح.ج/5889/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

يسمى  ب وقع  ج اع ة  ألض  املسمى 

اشهاد  عقد  ذي  ع اش  ايت  الرمل 

 22 بتاليخ  محرل  متبادل  بالتزام 

بالج اعة  املتواجد   2222 يوف و 

اي وزال  دائرة  الشكاك،  عين  الت2اب ة 

من  ابتداء  صفرو،  إقل م  كندل، 

غاية إلى  فوف 24  222   26  تاليخ 

8 ديس 24  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

معصرة  تزويد  أجل  من  منه،  املاء 

عبد  الس د  لفائدة  باملاء  الزيتون 

الحاملين  ال وبي واح د زلى  الواحد 

 C7 659 لبطاقتي التعريف الوطن ة 

.C 2686 و

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24  5 بتاليخ   ح.ج/5892/ 222 

العقالين على  س جرى  الذي   222  

املس  ين اول�سي وتولتيت ذي مطلب 

وعقد   57/6827 عدد  التحف ظ  

كراء عدد 7ر5 املتواجدين بالج اعة 

الت2اب ة ت حضيت، ق ادة ت حضيت، 

 24 تاليخ  من  ابتداء  افران،  إقل م 

فوف 24  2ر  غاية  إلى  فوف 24  222 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

وجلب  ثقبين  بإفجاز  الت2  ص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه ا،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالات   8,9869

املني2 مح د الحامل لبطاقة التعريف 

.UA 27262 الوطن ة لقم

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/5867/ 222 بتاليخ 22 فوف 24 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

ذي  ر4  لحسن  او  واحي  ايت  املسمى 

 K/ 9569 عدد  العقالي  الرسم 

س دي  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

املخفي ، ق ادة س دي عدي ، إقل م 

افران، ابتداء من تاليخ  222/  /29 

إلى غاية  2/222 /28 بحث علني في 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من   ، منه  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتالا    ,4822 مساحة 

لهاللي  وفاط ة  ع ر  سردون  الس د 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطن ة 

.Z 454  و DA 246ر

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو لقم 5865/ 222 

س جرى  الذي   222 /  /22 بتاليخ 

الهوتة  تسفت  املسمى  العقال  على  

 466 بعدد  ض  شراء  عقد  ذي 

برد  باب  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

شفشاون،  إقل م   ، برد  باب  دائرة   ،

إلى  تاليخ  2/222 /22  من  ابتداءا 

في  علني  غاية  2/222 /ر بحث 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

الس د  لفائدة  املاش ة  والواء  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  محسن  اعل لوش 

LC 82622 التعريف الوطن ة

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/5882/ 222 بتاليخ ر2 فوف 24 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

املسمى النسينيسة ذي شهادة ادالية 

بالج اعة  املتواجد   242/ 7 عدد 

الت2اب ة عامر ، دائرة أحواز سال، إقل م 

سال، ابتداء من تاليخ  222/  /22 

إلى غاية  2/222 / 2 بحث علني في 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االستع ال 

املنزلي و إلواء املاش ة والسقي مساحة 

ابو  الس د  لفائدة  هكتالا  رر2,68 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ياسر  دقة 

.AB222ر Y الوطن ة

80
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف 24 ر  بتاليخ   ح.ج/ 588/ 222 

العقال على  س جرى  الذي   222  

مطلق  ابراء  ذي  بتطغزازت  املسمى 

املتواجد  428ص65   بعدد  ض 

 ، امداز  سكولة  الت2اب ة  بالج اعة 

ابتداء  بوملان،  إقل م   ، بوملان  دائرة 

غاية  إلى  تاليخ  222/  /22  من 

شأن  في  علني  بحث   2 / 2/222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

املاء منه ، من أجل االستع ال املنزلي 

الس د)ة( لفائدة  املاش ة  وإلواء 

لبطاقة  الحامل)ة(  فاط ة  العربي 

CB التعريف الوطن ة 8229ر

81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/5829/ 222 بتاليخ ر2 فوف 24

العقال  على  س جرى  الذي   222 

الرسم  موضوع  2ر  جان  املسمى 

ذي   R/9 9 ر عدد  العقالي 

ص  5ر  بعدد  ض  وفريضة  الاثة 

الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد   42

دائرة   ، الحجامة  بويحيى  ايت 

ابتداء  الخ يسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية  إلى  تاليخ  222/  /ر2  من 

شأن  في  علني  بحث   22/ 2/222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من   ، منه  املاء 

الوافي  عبد  الس د  لفائدة  هكتالا    2

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  سالمي 

NR826 55 التعريف الوطن ة

82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاليخ2 /28/  ح.ج/5844/ 222 

العقال  على  س جرى  الذي   222 

العقالي  الرسم  ذي  أحالل  املسمى 

بالج اعة  املتواجد   4 /9289 عدد 

دائرة   ، لجروف  السبع  ايت  الت2اب ة 

ابتداء  صفرو،  إقل م  كندل،  اي وزال 

غاية  إلى  فوف 24  222    6 تاليخ  من 

شأن  في  علني  بحث   25/  /222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

منزل ة  أغراض  أجل  من   ، منه  املاء 

وسقي مساحة 2 هكتالا لفائدة الس د 

لبطاقة  الحامل  ع ال  هللا   ايف 

.CB4 882 التعريف الوطن ة

83

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاليخ  ح.ج/5846/ 222  لقم 

على  س جرى  الذي   28/ 2/222 

الكائنة  الض ة  املسمى قطعة  العقال 

ض  شراء  عقد  ذي  اغبال  ب زالع 

بالج اعة  26املتواجد  ررص  بعدد 

لااط  باشوية   الخي2،  لااط  الت2اب ة 

من  ابتداء  صفرو،  إقل م  الخي2، 

غاية  إلى  تاليخ  222/  /6  

شأن  في  علني  بحث   25/  /222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

منزل ة  أغراض  أجل  من  منه،  املاء 

هكتالا  مساحة   ر ,2  وسقي 

عزيز  الفرطوط  الس د)ة(  لفائدة 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطن ة    

.CB 8 42 

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاليخ  ح.ج/ر584/ 222  لقم 

س جرى  الذي   28/ 2/222 

رذي  الحسن ة  املسمى  العقال  على 

66ر4/ 4  عدد  العقالي  الرسم 

كندل  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو  دائرة   ، ا  ال  س دي 

غاية  إلى  تاليخ  222/  /6   من 

شأن  في  علني  بحث   25/  /222 

مشروع الت2  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  أجل سقي  من   ، منه  الب اء 

75,  هكتالا لفائدة الس د)ة( سلوي 

التعريف  لبطاقة  الحامل)ة(  حدو 

 .C  62426 الوطن ة لقم

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

فوف 24  ر  بتاليخ   222 /5875

العقال  على  س جرى  الذي   222 

امللك ة  شهادة  ذي  فص ل  املسمى 

بالج اعة  املتواجد  رر7ر/ 2،  لقم 

تاهلة،  دائرة  مط اطة،  الت2اب ة 

 22 تاليخ  من  ابتداء  تازة،  إقل م 

فوف 24  222 إلى غاية  فاتح ديس 24 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2  ص 

  . 492 أجل سقي مساحة  منه من 

هكتال لفائدة الس د  شاني  ديجة، 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z22274ر

118

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

ر فوف 24  222  5877/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  م نة  ملك 

بالج اعة  املتواجد   ،2 /44852

الت2اب ة مط اطة، دائرة تاهلة، إقل م 

فوف 24   22 تاليخ  من  ابتداء  تازة، 

إلى غاية  فاتح ديس 24  222   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2  ص 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 42ر9.  هكتالا لفائدة 

الس د ق يشو م نة، الحامل لبطاقة 

.Z524455 التعريف الوطن ة

119

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

فوف 24   2 بتاليخ   222 /5852

امللكين  على   س جرى  الذي   222 

ذي  وبس ة«  »نسرين  املس  ين 

و   52/428 لقم  التحف ظ  مطلبي 

بالج اعة  املتواجدين  52/ر42  

الشوافع،  ق ادة  الشوافع،  الت2اب ة 

القن طرة،   اقل م  لالم  وفة،  دائرة 

فوف 24  222   22 تاليخ  من  ابتداء 

إلى غاية  2 ديس 24  222 بحث علني 

ر  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن  في 

أثقاب وجلب املاء منها من أجل سقي 

 LES مساحة 29 هكتالا لفائدة  شركة

في  م ثلة   ،  DOMAINES KENZA

عبد  الس د  القافوني  م ثلها  شخص 

لبطاقة  الحامل  وكرام  ايت  الحل م 

.LBالتعريف الوطن ة 224رر

120.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222  ر585/ 222 بتاليخ 

امل لوك  العقال  على  س جرى  الذي 

الطالب ذي  اوالد  السالل ة  للج اعة 

بتاليخ  لقم  752/222  ايجال  عقد 

62ر6 ،  لقم  ملف  يول و  222،   7

أوالد  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

دائرة  سالمة،  اوالد  ق ادة  سالمة، 

القن طرة،   اقل م  القن طرة،  احواز 

ابتداء من تاليخ 22 فوف 24  222 إلى 

غاية  2 ديس 24  222 بحث علني في 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من أجل سقي مساحة 

عبد  الس د  لفائدة  هكتال    ,9522

لبطاقة  الحامل  كش كش  اللط ف 

.G 6التعريف الوطن ة 784ر

121

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222   585/ 222 بتاليخ 

املسمى  العقال   على  س جرى  الذي 

س دي سل  ان، م م     ذي الرسم 

املتواجد  9279ر/ر   لقم  العقالي 

سل  ان  س دي  الت2اب ة  بالج اعة 

امللحقة  سل  ان  س دي  باشوية 

سل  ان،  س دي  اقل م   ،2 االدالية 

الى  فوف24  222   22 تاليخ  من  ابتداء 

علني  بحث  ديس 24  222،    2 غاية 

بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء  وجلب  بئ2 

لفائدة  هكتالا  2ر2,22  مساحة  

الس د  الفرجي مح د الحامل لبطاقة 

.G 2التعريف الوطن ة 228ر

122

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

2 فوف 24  222  5855/ 222 بتاليخ 

املسمى   العقال   على  س جرى  الذي 

مهدية ر 4  ذي الرسم العقالي لقم 

مهدية  بقصبة  الكائن   ر989/ر  

مهدية،  الت2اب ة  بالج اعة  املتواجد 

القن طرة،  اقل م  مهدية،  باشوية 

الى  فوف24  222   22 تاليخ  من  ابتداء 

غاية 2 ديس 24  222،  بحث علني في 

ثقب  بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من أجل سقي حديقة 

لفائدة  هكتالا  مساحتها   2.2  املنزل 

وفب لة  نشاد  العزيز  عبد  السادة 

التعريف   لبطاقتي  الحامالن  زمولي 

.AB248756 و AD97 22 الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدلته  قرال  ب وجب 
ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
فوف 24  فاتح  بتاليخ   222 /5849
العقال  على  س جرى  الذي   222 
العسكري  لل جال  التابع  الفالحي 
لالستغالل  كراء  عقد  ذي  ايطو  لال 
املتواجد  أغسطس  222،  ر  بتاليخ 
الش ال ة،  عامر  الت2اب ة  بالج اعة 
دائرة  الش ال ة،  عامر  ق ادة 
سل  ان،   س دي  اقل م  القصيبة، 
ابتداء من تاليخ 22 فوف 24  222 إلى 
غاية  فاتح ديس 24  222 بحث علني 
بإفجاز  الت2  ص  مشروع  شأن  في 
أجل  من  منها  املاء  وجلب  أثقاب   4
لفائدة   هكتالا   222 مساحة  سقي 
 FARMING COUNTRY شركة 
شخص  في  م ثلة   ،MOROCCO
اس اع ل  الس د  القافوني  م ثلها 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بنجلون 

.BE79الوطن ة 955ر
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