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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تسح ل اإلدارة أية مسؤولية في ا يسعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE R.A MARKETING
 COSMITIC PRODUCTS

SARL
 DENOMINATION DE LA

SOCIETE
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تأسيس  تم   2221 يوليو   8 بساريخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
 STE R.A.  : التس ية 
 MARKETING COSMITIC

.PRODUCTS SARL
تسويق   : االجس اعي  الهدف 

وتصدير مواد السج يل.
بيع وتسويق مواد السج يل.

بهذا  مرتبطة  اخرى  وأشغال 
النشاط.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل السالي :
أمين راشيدي 822 حصة من فئة 

122 درهم.
222 حصة من فئة  خولة دخاني 

122 درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
الساسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة لبنان   12  : املقر موطنة ب 

حي املحيط الرباط.
املسي2 : أمين راشيدي.

السجاري  بالسجل  السنفيذ  رقم   
154263 باملحك ة السجارية بالرباط.
1 P

 STE GARDNET SERVICES
SARL AU

 SIEGE : ZONE INDUSTRIELLE

 LOT VITA N°29 AVENUE

HASSANE II RABAT

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 

الوحيد  الشريك  قرر   2221 أبريل 

.GARDNET SERVICES لشركة

نقل املقر االجس اعي للشركة من 

شارع الحسن الثاني تجزئة فيسا   29

 13 الحي الصناعي الرباط، الى تجزئة 

الصناعي  الحي   14 رقم   14 وتجزئة 

عين عسيق ت ارة.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 

رقم  تحت   ،2221 سبس 22   2 يوم 

.117179
ب ثابة مقسطف وبيان

2 P

STE GARDENT SERVICES 1
SARL AU

 SIEGE : ZONE INDUSTRIELLE

 LOT VITA N°29 AVENUE

HASSANE II RABAT

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 

الوحيد  الشريك  قرر   2221 أبريل 

.GARDNET SERVICES  1لشركة

نقل املقر االجس اعي للشركة من 

شارع الحسن الثاني تجزئة فيسا   29

 13 الحي الصناعي الرباط، الى تجزئة 

الصناعي  الحي   14 رقم   14 وتجزئة 

عين عسيق ت ارة.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 

رقم  تحت   ،2221 سبس 22   2 يوم 

.117182
ب ثابة مقسطف وبيان

3 P

 STE KIWA LUXURY CARS

SARL AU

 16 بساريخ تسجيل العقد العرفي 

يونيو 2221 بالرياط.

الهدف االجس اعي : كراء السيارات 

بدون سائق.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 

122 درهم للحصة لشريك وحيد :

السيد عبد الحي ايت �سي اح اد 

1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

الطابق االول حي الجدبد   : املقر 

رقم 56 القامرة الش الية حي يعقوب 

املنصور الرباط.

�سي  ايت  الحي  عبد   : التسيي2 

اح اد.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154289

4 P

 STE  AFRICA CITRUS

COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 92 شارع املقاومة 

الدارالبيضاء

رقم السعريف املوحد : 

222892197222217

السجل السجاري رقم : 514559

تكوين شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

واملسجل   ،2221 أغسطس   4

أغسطس   12 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تم تاسيس شركة باملواصفات 

السالية :

 : للشركة  االجس اعية  التس ية 

.AFRICA CITRUS COMPANY

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسيي2   : االجس اعي  الهدف 

واسسغالل االرا�سي الفالحية.

انساج ، تصفيف، تلفيف، تخزين، 

والخارجية  املحلية  السجارة  تث ين، 

لل نسوجات الفالحية.

االالت،  لج يع  الذاتي  االسسي2اد 

النشطة  الالزمة  املواد  املعدات، 

الشركة.

واملواد  املنسوجات  وبيع  شراء 

الفالحية.

ج يع أنواع االرا�سي  وشراء  كراء 

الفالحية.
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املقر االجس اعي : 92 شارع املقاومة 

الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقيدها بالسجل السجاري.

 12.222  : االجس اعي  راس ال 

درهم.

 ANWAR  : النقدية  االنصية 

 GREEN GROUP S.A. 12.222

.DHS

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير الى مسم شهر ديس 22 من 

كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة ملدة غي2 

الهاشمي  السيد  محدودة من طرف 

بوتكراي.

تقييد  تم   : القانوني  االيداع 

السجاري  بالسجل  الشركة 

سبس 22  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791223.
ملخص قصد النشر

املسي2

5 P

STE BIO AFOURER FARM

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 92 شارع املقاومة 

الدارالبيضاء

رقم السعريف املوحد : 

222892222222221

السجل السجاري رقم : 514555

تكوين شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

واملسجل   ،2221 أغسطس   4 بساريخ 

أغسطس   12 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تم تاسيس شركة باملواصفات 

السالية :

 : للشركة  االجس اعية  التس ية 

.STE BIO AFOURER FARM

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسيي2   : االجس اعي  الهدف 

واسسغالل االرا�سي الفالحية.

انساج ، تصفيف، تلفيف، تخزين، 

والخارجية  املحلية  السجارة  تث ين، 

لل نسوجات الفالحية.

االالت،  لج يع  الذاتي  االسسي2اد 

النشطة  الالزمة  املواد  املعدات، 

الشركة.

واملواد  املنسوجات  وبيع  شراء 

الفالحية.

ج يع أنواع االرا�سي  وشراء  كراء 

الفالحية.

شارع   92  : االجس اعي  املقر 

املقاومة الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقيدها بالسجل السجاري.

 12.222  : االجس اعي  راس ال 

درهم.

 ANWAR  : النقدية  االنصية 

 GREEN GROUP S.A. 12.222

.DHS

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير الى مسم شهر ديس 22 من 

كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة ملدة غي2 

الهاشمي  السيد  محدودة من طرف 

بوتكراي.

تقييد  تم   : القانوني  االيداع 

السجاري  بالسجل  الشركة 

سبس 22  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791225.
ملخص قصد النشر

املسي2

7 P

 STE  NATURE  FRESH FRUIT

FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 92 شارع املقاومة 

الدارالبيضاء

رقم السعريف املوحد : 

22289224222222

السجل السجاري رقم : 514557

تكوين شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

واملسجل   ،2221 أغسطس   4

أغسطس   12 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تم تاسيس شركة باملواصفات 

السالية :

للشركة  االجس اعية  التس ية 

 STE NATURE FRESH FRUIT  :

.FARM

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسيي2   : االجس اعي  الهدف 

واسسغالل االرا�سي الفالحية.

انساج ، تصفيف، تلفيف، تخزين، 

والخارجية  املحلية  السجارة  تث ين، 

لل نسوجات الفالحية.

االالت،  لج يع  الذاتي  االسسي2اد 

النشطة  الالزمة  املواد  املعدات، 

الشركة.

واملواد  املنسوجات  وبيع  شراء 

الفالحية.

ج يع أنواع االرا�سي  وشراء  كراء 

الفالحية.

شارع   92  : االجس اعي  املقر 

املقاومة الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقيدها بالسجل السجاري.

 12.222  : االجس اعي  راس ال 

درهم.

 ANWAR  : النقدية  االنصية 

 GREEN GROUP S.A. 12.222

.DHS

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير الى مسم شهر ديس 22 من 

كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة ملدة غي2 

الهاشمي  السيد  محدودة من طرف 

بوتكراي.

تقييد  تم   : القانوني  االيداع 

السجاري  بالسجل  الشركة 

سبس 22  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791224.
ملخص قصد النشر

املسي2

8 P

 STE  HEALTHY CITRUS

FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 92 شارع املقاومة 

الدارالبيضاء

رقم السعريف املوحد : 

222892196222244

السجل السجاري رقم : 514561

تكوين شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

واملسجل   ،2221 أغسطس   4

أغسطس   12 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تم تاسيس شركة باملواصفات 

السالية :

 : للشركة  االجس اعية  التس ية 

.STE HEALTHY CITRUS FARM

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسيي2   : االجس اعي  الهدف 

واسسغالل االرا�سي الفالحية.

انساج ، تصفيف، تلفيف، تخزين، 

والخارجية  املحلية  السجارة  تث ين، 

لل نسوجات الفالحية.

االالت،  لج يع  الذاتي  االسسي2اد 

النشطة  الالزمة  املواد  املعدات، 

الشركة.
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واملواد  املنسوجات  وبيع  شراء 

الفالحية.

ج يع أنواع االرا�سي  وشراء  كراء 

الفالحية.

شارع   92  : االجس اعي  املقر 

املقاومة الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقيدها بالسجل السجاري.

 12.222  : االجس اعي  راس ال 

درهم.

 ANWAR  : النقدية  االنصية 

 GREEN GROUP S.A. 12.222

.DHS

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير الى مسم شهر ديس 22 من 

كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة ملدة غي2 

الهاشمي  السيد  محدودة من طرف 

بوتكراي.

تقييد  تم   : القانوني  االيداع 

السجاري  بالسجل  الشركة 

سبس 22  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791222.
ملخص قصد النشر

املسي2

9 P

STE ELITE D’OR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2222 يوليو   14 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف : تجارة السيارات.

: تجزئة الحاج سلي ان رقم  املقر 

99 يعقوب املنصور الرباط.

: حدد راس ال ب ا قدره  راس ال 

122.222 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 

السيد زكرياء جادي ملدة غي2 محدودة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ فاتح سبس 22 2221، تحت رقم 

السجل السجاري 154373.

10 P

STE  S.H SELECTION CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2221 يوليو   14 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف : تجارة السيارات.

: تجزئة الحاج سلي ان رقم  املقر 

99 يعقوب املنصور الرباط.
ب اقدره  حدد راس ال   : راس ال 

122.222 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسيي2 

طرف السيد حسن سائية ملدة غي2 

محدودة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ فاتح سبس 22 2221، تحت رقم 

السجل السجاري رقم 154375.

11 P

STE BIM INSPIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تاسيس شركة
 11 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أغسطس 2221، تم االيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  الساسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

 STE BIM INSPIRE  : التس ية 

.SARL

 الهدف : الغرض من الشركة هو :

غرض الشركة في املغرب وفي أماكن 

أخرى :

السحول  في  والدعم  االستشارات 

والصناعية  البناء  لع ليات  الرقمي 

والسعدين.

دراسة وتنفيذ ومسابعة املشاريع.

املشورة والسدريب.

الدراسات الفنية في أي تخصص.

السجارة بشكل عام.

شانها  من  التي  الخدمات  ج يع 

تعزيز تن ية النشاط االجس اعي.

وبشكل أعم اداء، ج يع املعامالت 

واملعارض  واالسسي2اد  السجارية 

والعقارية  واملنقولة  والصناعية 

واملالية بشكل مباشر او غي2 مباشرة، 

العناصر  هذه  الحد  جزئيا،  أو  كليا 

التي يحس ل أن تكون لصالح توسيع 

أو تطوير النشاط االجس اعي.

في  تؤدي  أن  للشركة  ي كن 

املغرب وفي الخارج وفي حدود غرضها 

والع ليات  االع ال  املؤس�سي ج يع 

غي2  أو  مباشر  بشكل  تساهم  التي 

مباشر في تحقيق غرضها او التي من 

شانها تعزيز تن يتها.

عبد  شارع   : االجس اعي  املقر 

املومن اقامة سنطرال بارك ع ارة د 

الطابق الثاني رقم 15 املح دية.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  محدد   : االجس اعي  الراس ال 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

للواحدة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح ينيار وتنسهي في 31 ديس 22.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

العدلوني فيصل مسي2 للشركة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

أغسطس   24 بساريخ  باملح دية 

2221، تحت رقم 28735.
ملخص قصد النشر

12 P

 STE ELBO HEAT
SARL

CPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : BOULLEVARD

 ABDELMOUMEN RESIDENCE
 CENTRAL PARK IMM D 2EME

ETAGE
N°15 MOHAMMEDIA

RC N°: 28629
ICE N° : 002889227000017

تعيين مديري الشركة
العام  االجس اع  ملحضر  وفقا 
أغسطس   26 بساريخ  العادي 
في  املح دية  في  املسجل   ،2221
املرجع  تحت   ،2221 أغسطس   32
أو   RE N°2221221697213221

.2221/15239
أخذ الشركاء عل ا ب ا يلي : 

كوثر  الكيساني  السيدة  تعيين 
مديرين  بي2ثا  بوس ان جان  والسيد 
مشاركين للشركة لفت2ة غي2 محدودة.

 6 يسري هذا السعديل اعسبارا من 
اغسطس 2221.

املؤيدة  املستندات  إيداع  تم 
لسكرتارية قسم املحك ة االبسدائية  
سبس 22  فاتح  بساريخ  باملح دية 
ب وجب ايصال االيداع رقم   ،2221

.227111212211447
ملخص قصد النشر

13 P

  STE ALTINNOVA
SARL AU

CAPITAL : 200.000 DHS
 SIEGE : BOULVARD

 ABDELMOUMEN RESIDENCE
 CENTRAL PARK IMM D 2EME

ETAGE
N°15 MOHAMMEDIA

RC N°: 25809
ICE N° : 002573441000036

خسم السصفية
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي  
 : لشركة   2221 يوليو   12 بساريخ 
ALTINNOVA SARL AU شركة ذات 
وحيد،  بشريك  املحدودة  مسؤولية 
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املسجلة  درهم،   222.222 راس الها 

املح دية  ملدينة  السجاري  بالسجل 

تحت رقم 25829.

عبد  شارع   : االجس اعي  مقرها 

املومن اقامة سنطرال البارك ع ارة 

د الطابق 2 رقم 15 املح دية.

قرر ما يلي :

املصادقة على السقرير والحسابات 

وكذلك  املصفي  طرف  من  املقدمة 

االبراء  واعطاء  السصفية  ع ليات 
العبدلوي  السيد  لل صفي  النهائي 

اوسامة.

معاينة خسم السصفية.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

اغسطس   25 بساريخ  باملح دية 

2221، تحت رقم 2222.
ملخص قصد النشر

14 P

  STE ASSAKAROUSS
SARL

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي  

 2221 أغسطس   32 يوم  املنعقد 

 STE ASSAKAROUSS بتزنيت لشركة

SARL  تم املصادقة على ما يلي :

حي ان  الطاهر  السيد  تفويت 

522 حصة اجس اعية لفائدة السيد 

العربي كينوس ب بلغ اج الي 52.222 

درهم.

كينوس  العربي  السيد  تعيين 
تبعا لقبول  ك ساعد مسي2 الشركة 

اسسقالة السيد الطاهر حي ان.

ت ديد ولفت2ة غي2 محدودة تسيي2 

الشركة للسيدة فاظ ة ادكينوس.

العربي  السادة  من  لكل  تفويض 

ت ثيل  ادكينوس  وفاظ ة  كينوس 

االدارات  لج يع  أمام  الشركة 

ماعدا  والخصوصية  الع ومية 

البنكية والسوقيع املنفصل لكل منه ا 

وكذلك السوقيع الوحيد لسيد العربي 

الوثائق  ج يع  مايخص  في  كينوس 

البنكية واملؤسسات املالية.

بكسابة  القانوني  االيداع  أنجز 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
2221 تحت  2 سبس 22  بتزنيت بساريخ 

رقم 543/2221.
السجل السجاري رقم 4735.

15 P

ائس انية لكافيسك
مقرها : سكسور 2 رقم 18 الود مطاع ت ارة

شركة سوث ديلينك
خسم السصفية

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
فاتح  بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  
يونيو 2221 لشركة » سوث ديلينك« 
راس الها  السصفية،  اطار  في  ش.م.م 
 815 تصفيتها  ومقر  درهم   12.222
اتخاذ  تم  ت ارة،  العربي  املغرب  حي 

القرارات السالية :
النهائي  الحساب  على  املصادقة 

للسصفية.
املصفي  الى  االبراء  وصل  منح 

السيد عبد العزيز نويري.
معاينة خسم السصفية.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بالرباط بساريخ 24 أغسطس 

2221، تحت رقم 116954.
للبيان والنشر

16 P

ائس انية لكافيسك
مقرها : سكسور 2 رقم 18 الود مطاع ت ارة

 STE SHELTERS
SARL

 18 بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي  
القانون  تحرير  تم   ،  2221 يونيو 
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

م يزاتها ك ا يلي :
.STE SHELTERS SARL : االسم

االنسعاش   : االجس اعي  الهدف 
بناء  أو  االر�سي  بشراء  العقاري، 
الع ارات أو أي بناء أخر بهدف بيعها 

جزئيا أو كاملة.
االع ال  مركز   : االجس اعي  املقر 
شارع الروز سكسور 11 مكسب 26 حي 
الرياض الرباط. قررت الشركة تعيين 
مشت2ك  ك سي2  أناس  زهري  السيد 

جديد.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 116919.

قصد النشر واالعالن.
قصد النشر واالعالن

17 P

كولومبين أنسيفت
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : اقامة الفسح 217 

شارع ابراهيم الروداني امسداد، 

الطابق االول رقم 3 الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 514927 

الدارالبيضاء

السعريف الضريبي : 52532626

بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

مسجل   ،2221 أغسطس   25

أغسطس   26 بساريخ  بالدارالبيضاء 

 ،RE522941 رقم  تحت   ،2221

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة ذات الخصائص السالية :

التس ية : كولومبين انفيست.

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

الفسح  اقامة   : االجس اعي  املقر 

217 شارع ابراهيم الروداني امسداد، 

الطابق االول رقم 3 الدارالبيضاء.

املساه ات  تلقي   : الغرض 

أو  الشركات  كل  في  والفوائد 

السجارية،  الصناعية،  املقاوالت 

عن  غي2ها  أو  املالية،  العقارية 

او  االسهم  أو شراء  االكسساب  طريق 

االشت2اك  أو  االجس اعية،  الحقوق 

مساه ات  تلقي  أو  السحالف،  أو 

بواسطة السوصية أو منح تسبيقات 

الوسائل  كل  وبواسطة  وقروض 

القانونية االخرى.

شراء، استث ار وتحقيق كل القيم 

املنقولة.

ادارة ج يع محافظ اوراق القيم 

املغربية أو االجنبية.

ادارة كل املشاريع واالستث ارات.

بكل  القيام  عامة،  بصفة 

الصناعية،  السجارية،  الع ليات 

املنقولة أو العقارية املرتبطة  املالية، 

باالنشطة  املباشرة  غي2  أو  املباشرة 

أن  ي كن  التي  او  أعاله  املذكورة 

تساهم في تطوير الشركة.

النشاط   : االجس اعي  النشاط 

يناير  فاتح  بساريخ  يبسدئ  االجس اعي 

كل  من  ديس 22   31 بساريخ  وينسهي 

سنة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

االجس اعي  الرأس ال   : الراس ال 

تم تحديده في مبلغ 122.222 درهم، 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 

اكسسابها  تم  للواحدة،  درهم   122

مرق ة من  نقدا وتحريرها في الربع، 

الشركاء  بين  مجزأة   1222 الى  فاتح 

بالطريقة االتية :

 بالنسبة لشركة كولومبين كروب :

999 حصة، مرق ة من 1 الى 999.

بالنسبة للسيد جان مارك شارل 

بيي2وت : 1 حصة مرق ة ب 1222.

مج وع 1222 ؛

 15 الفصل  ب قس�سى   : التسيي2 

عهد بالتسيي2  من النظام االسا�سي، 

بيي2وت،  شارل  مارك  جان  للسيد 

 28 بساريخ  مزداد  الجنسية،  فرن�سي 

: بيساك، الساكن  1971 ب  سبس 22 

 97192 نينين،  زنقة مورن   25  : ب 

لجواز  الحامل  فرنسا،  كوسيي،  لو 

15D134356 وذلك ملدة  السفر رقم 

غي2 محددة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجاري  بالسجل  الشركة 

سبس 22   3 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 514927.
مقسطف للبيان

املسي2

18 P
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MERCUMA MARINE
SARL AU

رأس الها : 1.222.222 درهم
املقر االجس اعي : 28 زنقة الداكس 

الصخور السوداء الدار البيضاء
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2221 يولو   27 بساريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، خصائصها كالسالي :
 MERCUMA  : التس ية 
MARINE شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.
املعدات  تجارة   : املوضوع 
والصيد  البحرية  واملواد  واملحركات 

والزراعة.
املقر االجس اعي : 28 زنقة الداكس 

الصخور السوداء الدار البيضاء.
يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السقييد بالسجل السجاري.
درهم   1.222.222  : الراس ال 
بقي ة  حصة   12.222 إلى  مقس ة 
122 درهم للحصة الواحدة، محررة 

لفائدة الشريك الوحيد.
السيد  الشركة  يسي2   : اإلدارة 
 MATHIAS MAURICE JAKIE

MEDINA ملدة غي2 محدودة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

غلى 31 ديس 22 من كل سنة.
السجل السجاري رقم 514487.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس   31 بساريخ  بالدار البيضاء 

2221، تحت رقم 32272.
19 P

 
COPAG SHEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 222.222 درهم

مقرها االجس اعي : تارودانت 
COPAG تارودانت

السجل السجاري : 4389
وفقا لقرارات الج ع العام العادي 
والغي2 العادي املنعقد بساريخ 12 ماي 

2221، اتخاذ القرارات السالية :

حل وتصفية الشركة وديا.
 BRUNO السيد  مهام  إنهاء 
 TAOUFIQ والسيد   SPINNER
ك سي2ين   ABDERRAHMANE

للشركة.
 JULIEN السيد  تعيين 
ك صفي   ،SEBASTIEN GARCON
للشركة، وتحديد مهامه وصالحياته.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
العنوان  في  وثائقها  حفظ  ومكان 

السالي COPAG تارودانت،
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بسارودانت بساريخ 4 أغسطس 2221، 

تحت رقم 1763.
20 P

MW PRO
SARL

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : 14 زنقة االشعري 

شقة رقم 4 أكدال الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
.MW PRO SARL : التس ية

مخسلفة  مقاول اشغال،   : الهدف 
أو البناء.

املقر االجس اعي : 14 زنقة االشعري 
شقة رقم 4 أكدال الرباط.

في  حدد   : الشركة  مال  رأس 
122.222 درهم.

املهدي  السيد   : الشركة  تسيي2 
ج22ان.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
 RC رقم  تحت  بالرباط  السجارية 

.154439
21 P

 GRAND TRAVAUX
BAHMAN

بناءا على العقد العرفي املسجل في 
تم الج ع العام   ،2218 سبس 22   18
 GRAND TRAVAUX العادي لشركة
املسؤولية  ذات   ،BAHMAN
 1.222.222 راس الها  املحدودة، 
السجاري  بالسجل  مسجلة  درهم 

تحت رقم 66571، مقرها االجس اعي 

سكسور 1 رقم 684 مرس الخي2 ت ارة.

املقر  تغيي2  الج ع  في هذا  وتقرر 

 1 سكسور  من  للشركة  االجس اعي 

684 مرس الخي2 ت ارة إلى إقامة  رقم 

م22وكة ع ارة رقم 7 شقة رقم 2 عين 

عسيق.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

أغسطس   32 بالرباط  السجارية 

2221، تحت رقم 117252.

22 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ الع ارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب الصخي2ات

 13X01 ARCHITECTURE

WORKSHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك منفرد

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة سعيد 

حجي رقم 1342 الطابق السفلي 

طريق القنيطرة سال

رقم السجل السجاري 34227

تأسيس شركة
 13X21  : التس ية 

.ARCHITECTURE WORKSHOP

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.

عبد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الحكيم محيصر.

مهندس   : االجس اعي  الهدف 

مع اري.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

سعيد  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

السفلي  الطابق   1342 رقم  حجي 

طريق القنيطرة سال.

التسيي2 : سيسم تسيي2 الشركةمن 

الحكيم محيصر  السيد عبد  طرف 

ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بسال.
رقم السقييد في السجل السجاري 

السجاري  السجل  في  السقييد  تم   :

باملحك ة االبسدائية بسال تحت رقم 

34227 بساريخ 16 أغسطس 2221.

23 P

O’PERETTE MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : 12 ساحة 

العلويين شقة 4 الطابق الثاني 

الرباط

رقم السجل السجاري 149723

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة
لشركة  املنفرد  الشريك  قرر 

O’PERETTE MARKET، شركة ذات 

شريك  وذات  محدودة   مسؤولية 

ساحة   12 االجس اعي  مقرها  منفرد 

الثاني  الطابق   ،4 شقة  العلويين 

الرباط واملسجلة في السجل السجاري 

تحت رقم 149723 ما يلي :

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة :

مقر  تغيي2  املنفرد  الشريك  قرر 

العلويين  ساحة   12 من  الشركة 

شقة 4 الطابق الثاني الرباط إلى املقر 

املنطقة   38  ،6 محل رقم   : الجديد 

والطابق  السفلي  الطابق  الصناعية 

تحت أر�سي تامسنة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   9 السجارية بالرباط بساريخ 

2221، تحت رقم 116727.

24 P
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FAUNA AND FLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 122.222 درهم

حي النهضة 2، إضافي رقم 54، 

الرباط

السجل السجاري : 131457

شهادة السعريف املوحد : 

222281241222248

بيع الحصص االجس اعية
غي2  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 

 2221 يوليو   17 بساريخ  العادي 

 FAUNA AND FLORA لشركة، 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأساملها 100.000 درهم.

تقرر ما يلي :

الحصص  بيع  على  املوافقة 

االجس اعية بين :

السيد مح د أمين وحيد والسيد 

علي كحكحني 1222 حصة.

القانون  من  و8   7 الفصل  تغيي2 

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  الرباط  في  السجارية  املحك ة 

29 يوليو 2221، تحت رقم 116525.

25 P

MIND LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 122.222 درهم

49 شارع فال أوالد ع ي2 شقة 

رقم 2، أكدال الرباط

السجل السجاري : 143769

شهادة السعريف املوحد : 

222418425222215

الشعار السجاري
غي2  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 

 2221 يوليو   14 بساريخ  العادي 

ذات  شركة   MIND LAB لشركة، 

املسؤولية املحدودة رأساملها 100.000 

درهم.

تقرر ما يلي :

اسناد العالمة السجارية للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  الرباط  في  السجارية  املحك ة 

رقم  تحت   ،2221 أغسطس   5

.116672

26 P

GRIS HOUSE

SARL AU

تبعا ملقررات عقد مسجل بالرباط 

في 13 يوليو 2221، تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات  وحيد  بشريك  محدودة 

السالية :

التس ية : GRIS HOUSE ش م م 

ش و.

املقر االجس اعي : رقم 161، إقامة 

لعيايدة  النهضة  قطاع  دويبي  رشيد 

سال.

واألشغال  البناء   : املوضوع 

املسعددة ومنعش عقاري.

من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس الفعلي للشركة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

غي2  ملدة  الهشومي  رضوان  السيد 

محددة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

بقي ة  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة في ملكية رضوان 

الهشومي.

السنة االجس اعي : تبسدئ في فاتح 

ديس 22 باسسثناء   31 يناير وتنسهي في 

سنة السأسيس.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2221 أغسطس   26 بساريخ 

رقم 37224.

السجل السجاري رقم 34287.

27 P

BELGAMINA

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأس املال : 12.222 درهم

املقر االجس اعي : 79 شارع ابن سينا 

الطابق الثاني شقة رقم 6 أكدال، 

الرباط

ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

على  االتفاق  تم   ،2221 يوليو   22

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات امل يزات السالية :

 : االجس اعية  التس ية 

مسؤولية  ذات  شركة   belgamina

محدودة بشريك وحيد.

الشركة لها   : املوضوع االجس اعي 

موضوع.

املشورة اإلدارية.

مواد البناء )تاجر بالسقسيط).

ابن  شارع   79  : االجس اعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

رأس املال : 12.222 درهم مقس ة 

درهم   122 حصة من فئة   122 إلى 

للواحدة محررة كليا وموزعة كاآلتي :

السيدة ان جاكلين س جوسيس 

من أجل 122 حصة.

التسيي2 : تم تعيين مسي2ة للشركة 

ملدة غي2 محدودة.

السيدة ان جاكلين س جوسيس 

مزدادة بساريخ  من جنسية بلجيكية، 

1974، حاملة لبطاقة  18 أغسطس 

قاطنة   ،A273355G التسجيل رقم 

بركة  بن  املهدي  شارع   1 بالرباط 

وراين  بني  زنقة  الشرطة  تجزئة 

السوي�سي الرباط.

بالكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2221 سبس 22   3 بساريخ 

.117228
28 P

AFRAA HOLDING
SARL

تأسيس  تم  ب قس�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ش ذ 

م م لها امل يزات السالية :
 AFRAA HOLDING  : الشركة 

شركة محدودة املسؤولية.
: عين السيد زياد مرزاق  التسيي2 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A375722 رقم
راس املال : حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم.
النشاط : االسسي2اد والسصدير.

مدة الشركة : حددت في 99 سنة 
ابسداءا من تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
 31 فاتح يناير من كل سنة وتنسهي ي 

ديس 22 من نفس السنة.
 21 PLACE  : االجس اعي  املقر 
 ABOU BAR ESSEDIK APPART N°

.8 AGDAL RABAT
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السقييد  رقم  بالرباط  السجارية 

بالسجل السجاري 8231.
29 P

KSL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : الشقة رقم 4 
الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2 

ت ارة
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
2221، ت ت املصادقة  18 أغسطس 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :
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 KSL  : السجارية  التس ية 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

االشغال  في  مقاول   : الهدف 

دهانات  مقاول  البناء  أو  املخسلفة 

البناء.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

السجارية بصفة عامة ج يع الع ليات 

مباشرة بصفة  املرتبطة   السجارية 

أو غي2 مباشرة بنشاط الشركة.

 4 رقم  الشقة   : االجس اعي  املقر 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2 

ت ارة.
درهم   122.222  : املال  رأس 

مقس ة إلى 1222 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

بنوزنة  العربي  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سبس 22   6 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2221، تحت رقم 134111.

30 P

JOURI & ARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : الشقة رقم 4 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2 

ت ارة

تأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

2221، ت ت املصادقة  18 أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص االتية :

 JOURI &  : السجارية  التس ية 

.ARIS

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أو  املخسلفة  األشغال   : الهدف 

البناء.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 
مباشرة بصفة  املرتبطة   السجارية 

أو غي2 مباشرة بنشاط الشركة.
 4 رقم  الشقة   : االجس اعي  املقر 
الطابق األول أقامة قادر مرس الخي2 

ت ارة.
درهم   122.222 املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة من السأسيس.

مح ود  خالد  السيد   : التسيي2 
حسين حبيب ملدة غي2 محدودة.

قد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 22   6 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 
بس ارة  السجل  رقم  تحت   ،2221

.134113
31 P

 ECOLE PRIVEE EDEN
GARDENS JUNIORS

SARL
تأسيس ش ذ م

ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة 
تحرير  تم   2221 ماي   24 بساريخ 
ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي :
 ECOLE PRIVEE EDEN: التس ية

.GARDENS JUNIORS SARL
الهدف : للشركة الهدف السالي :

السعليم األولي والسعليم االبسدائي 
الخاص.

تجزئة فسح أبي رقراق رقم   : املقر 
72 ت ارة.

درهم   122.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 
122 درهم للواحدة اكسسبت وحررت 

كلها من طرف :
 522 الفر�سي  عزيزة  السيدة 

حصة.
السيدة مريم الفر�سي 522 حصة.
تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
مريم  السيدة  طرف  من  محدودة 

الفر�سي أو السيدة عزيزة الفر�سي.
السنة ا ملالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 ديس 22.

يوم  من  تبسدئ  سنة   99  : املدة 
تقييد الشركة بالسجل السجاري.

تقييد  تم   : السجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
تحت رقم 134119 بساريخ 6 سبس 22 

.2221
اإلمضاء : تسند مه ة السوقيع مع 
املؤسسات  وج يع  البنكية  الوكالة 
الواحد  السوقيع  خال  من  املالية 
للسيدة  أو  الفر�سي  مريم  للسيدة 

عزيزة الفر�سي.
32 P

FID GESTION SARL AU

 TRAVAUX DIVERS
ZAMANINE

SARL
تأسيس ش ذ م م

ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة 
تحرير  تم   ،2221 أغسطس   24 في 
م،  م   ذ  ش  األساسية  القوانين 

م يزاتها كالسالي :
 TRAVAUX DIVERS  : التس ية 

.ZAMANINE SARL
الهدف : للشركة األهداف السالية :
تنظيف املباني : املحالت السجارية 

والشقق.
والسنظيف  البستنة   خدمات 

وإدارة امل سلكات.
و�سي مباني.

املقر : الشقة رقم 4 الطابق األول 
اقامة قادر مرس الخي2 ت ارة.

درهم   122.222  : املال  رأس 
 122 فئة  حصة   1222 على  مقسم 
درهم للواحدة اكسسبت وحررت كلها 

من طرف :
السيد اح د زمنين 222 حصة.
السيد ايوب زمنين 422 حصة.

 222 املحرزي  نزهة  السيدة 
حصة.

السيد مروان زمنين 222 حصة.
تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
اح د  السيد  طرف  من  محدودة 
السيد  أو  املحرزي  نزهة  السيدة 

مروان زمنين.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في 31 ديس 22.

يوم  من  تبسدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

االمضاء : تسند مه ة السوقيع مع 

املؤسسات  وج يع  البنكية  الوكالة 

املشت2ك  السوقيع  خالل  من  املالية 

ايوب  والسيد  زمنين  مروان  للسيد 
املحرزي  نزهة  السيدة  أو  زمنين 

والسيد ايوب زمنين.

تقييد  تم   : السجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

تحت رقم 134117 بساريخ 6 سبس 22 

.2221

33 P

SOINS CHEZ SOI
SARL AU

رأس الها : 122.222 درهم

عند نيدوم بالرباط ديور الجامع 

422 شارع الحسن الثاني، ع ارة 

بدر، شقة 5

ICE N° 002903961000093

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

 25 بساريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 

بالرباط  ومسجل   ،2221 أغسطس 

بساريخ 32 أغسطس 2221، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 

كالسالي :

: سوان �سي صوا شركة  التس ية 

محدودة املهام بشريك وحيد.
السيدة بن الوافي زهور   : الشركة 

 BE439665 عدد  وطنية  بطاقة 

شريكة وحيدة.
رعاية وموافقة   : أهداف الشركة 

تطبيب  املنزل،  في  االشخاص 

االسسي2اد  منزلية  خدمات  وت ريض 

والسصدير.

نيدوم  عند   : االجس اعي  املقر 

شارع   422 الجامع  ديور  بالرباط 

الحسن الثاني ع ارة بدر شقة 5،.
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من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.

درهم   122.222  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم مكستبة كاملة من طرف   122

الشريكة الوحيدة السيدة بن الوافي 
زهور.

التسيي2 : عينت السيدة بن الوافي 
زهور مسي2ة لس ثيل وتسيي2 الشركة 

كافة  إعطائها  مع  محددة  غي2  ملدة 

وما   16 للفصل  تبعا  الصالحيات 

بعده من القانون األسا�سي.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 22.

األرباح : 5% مخصصة لالحسياطي 

للشريك  ي نح  والباقي  القانوني 

حسب  بالشركة  يبقى  أو  الوحيد 

قرارات الج وع العامة للشركة.

لدى  تم  السجاري  السجل 

السجارية  باملحك ة  كسابةالضبط 

 ،2221 6 سبس 22  ملدينة الرباط يوم 

تحت رقم 117222.

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

السجاري تحت رقم 154445.

34 P

STE HORIZONIA A J B
SARL

تحويل املقر  االجس اعي
توسيع الهدف االجس اعي

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 22 االسسثنائي املوقع في ت ارة بساريخ 

لشركة ذات مسؤولية   2221 أبريل 

محدودة HORIZONIA A J B ش ذ م 

م قرر الشركاء ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

تجئة بلخي2 الع ارة رقم   5 من انس 

 3 الحسن االول شقة رقم  شارع   9

 12 الطابق الثاني إلى العنوان السالي 

انكل شارع فال ولد ع ي2 وزنقة جبل 

مو�سى شقة رقم 23 الرباط.

توسيع الهدف االجس اعي للشركة 

مل ارسة االنشطة السالية :

االستشارة القانونية.
االشهار.

نجارة.
نقل البضائع.

تعديل أنظ ة الشركة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
يونيو   14 بساريخ  بس ارة  السجارية 

2221، تحت رقم 152885.
35 P

SABEV
SARL

رأس ال الشركة : 122.222 درهم
مقرها : 45 شارع فرنسا الشقة 28 

أكدال الرباط
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
.SABEV SARL : اس ها

هدفها : انجازات مخسلفة.
عالل  مح د  الحبيب   : إدارتها 

اللحية ونادية بناني.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 22.
مدتها : 99 سنة.

السجل السجاري : 154423.
36 P

ALMADECO
SARL AU

 27 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس شركة  تم   2221 أغسطس 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية: 
 ALMADECO SARL  : التس ية 

.AU
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجس اعي :
ترميم تجديد.

النسيج والنجارة.
السص يم واألثاث.

درهم   12222  : رأس ال الشركة 
مقس ة إلى 122 حصة من فئة 122 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

السيدة أس اء واكوز 122 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
 31 إلى  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديس 22 عن كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجس اعي : إقامة ملياء 2 عين 

عسيق ت ارة.
املسي2ة : السيدة أس اء واكوز.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.134123

37 P

WORLD BELLE
SARL AU

 27 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس شركة  تم   2221 أغسطس 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية:
 WORLD BELLE  : التس ية 

.SARL AU
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجس اعي :
وأشغال  البناء  أع ال  في  مقاول 

أخرى.
درهم   12222  : رأس ال الشركة 
مقس ة إلى 122 حصة من فئة 122 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :
 122 الدايم  عبد  اح د  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99 املدة: 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديس 22    31 إلى 
تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل .
تجزئة   257  : اإلجس اعي  املقر 

لطيفة عين عودة ت ارة.
املسي2 السيد اح د عبد الدايم.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.134217

38 P

TECH PALACE
تكوين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
 13 تبعا لعقد عرفي بالرباط يوم 

ذات  شركة  إنشاء  تم   2221 يوليو 

واحد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات امل يزات السالية :

اسم  أخذت  الشركة   : اإلسم 

.TECH PALACE

األهداف :

وبيع وتوزيع ج يع املعدات  شراء 

نوع  أي  من  واملنسجات  واألثاث 

لل كاتب  املخصصة  تلك  وخاصة 

علوم الك بيوتر واإلتصاالت.

املالية،  السجارية،  الع ليات  كل 

املرتبطة  والصناعية،  والعقارية 

بأهداف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

الشركة.

 3 رقم  محل   : اإلجس اعي  املقر 

رشيد  موالي  شارع   13/14 ع ارة 

ت ارة.

تاريخ  ابسداءمن  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

 122.222 في  حدد   : الرأس ال 

حصة   1.222 إلى   مقس ة  درهم 

إجس اعية كلها محررة نقدا من طرف 

عبد  خالد  السيد  الوحيد  الشريك 

االمل ع ارة  زهرة  بإقامة  مقيم  هللا 

19 شقة 8 ت ارة.

السنة   : اإلجس اعية  السنة 

اإلجس اعية تبسدئ من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديس 22 من كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

السيد خالد عبد هللا.

األرباح : بعد خصم 5 % لإلحسياط 

القانوني الباقي يوزع أو يؤجل حسب 

قرارات الج عية العامة   العادية.

تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 

املحك ة  لدى  القانوني  اإليداع 

أغسطس   18 يوم  بس ارة  اإلبسدائية 

2221 تحت رقم 6318.
عن النسخة والنص

39 P
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 DISLOT
SARL AU

الحل املسبق
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
فاتح  بساريخ  املنعقد  العادي  غي2 
2221 باملقر اإلجس اعي لشركة  يوليو 

DISLOT  SARL AU   تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد هشام الغاني مصفي 
للشركة.

بالرباط  السصفية  مقر  تحديد 
12، حسان  24 شارع العلويين شقة 

الرباط.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117168.
40 P

AUTO HR2 SERVICES
SARL

الحل املسبق
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
فاتح  بساريخ  املنعقد  العادي  غي2 
2221 باملقر اإلجس اعي لشركة  يوليو 
   AUTO HR2 SERVICES  SARL AU

تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد رشيد الذهبي مصفي 
للشركة.

تحديد مقر السصفية بالرباط حي 
النهضة 1 اإلضافي رقم 58.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117169.
42 P

KINTEH AND BROTHERS
SARL AU

رأس ال الشركة : 52.222 درهم
مقر الشركة : 15 شارع األبطال شقة 

رقم 4 أكدال الرباط
السجل السجاري : 132287

ب قس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد بساريخ 26 يوليو 2221 قررت 

الشركة ما يلي:

شارع   15 الشركة من  تغيي2 مقر 

الرباط  أكدال   4 األبطال شقة رقم 

أكدال   1 زنقة تانسيفت رقم   54 إلى 

الرباط.

بيع 152 سه ا ي لكها السيد كيبا 

درهم   122 اإلس ية  قي تها  دكنتيه 

لكل سهم لصالح السيد ألو كوليبالي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة   SARL AU ملساهم واحد 

.SARL ذات مسؤولية محدودة

تعديل املواد رقم 3، 4، 6 و7 من 

النظام األسا�سي.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 فاتح سبس 22  يوم 

.117119

43 P

 INSURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر الرئي�سي : الدارالبيضاء ، 26 

شارع القا�سي عياض الطابق األول

ب قس�سى مداولة مدونة ب حضر 

نورالدين  األسساذ  تلقاه  رسمي 

 16 بساريخ  اسكوكد املوثق بالبيضاء 

أغسطس 2221 قرر الشريكان تغيي2 

تس ية الشركة من تأمين إخوان إلى 

املسؤولية  محدودة  شركة  انسورا 

رأس مالها 122.222.22 درهم مقرها 

شارع   26  ، الدارالبيضاء  الرئي�سي 

القا�سي عياض الطابق األول، ونقل 

زنقة   14 وجدة،  من  الرئي�سي  املقر 

إلى  األول  الطابق  بلعباس  سيدي 

العنوان الحالي والسالف الذكر تأكيد 

السيد نبيل الطواف ك سي2 وحيد.

: من تأمين إخوان  تغيي2 التس ية 

إلى انسورا.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

تحت املواصفات السالية :

.INSURA SARL : التس ية

الهدف :

الوساطة في السأمين.

املقر الرئي�سي : الدارالبيضاء ، 26 

شارع القا�سي عياض الطابق األول.

الشركة  رأس ال   : املال  رأس 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

مرق ة  درهم،   122 فئة  من  حصة 

من 1 إلى 1222 لفائدة كل من السيد 

أنس الطواف والسيد نبيل الطواف 

بسعر 522 حصة لكل منه ا.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  سيدير   : اإلدارة 

نبيل الطواف ملدة غي2 محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 22   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري  للديوان  السجاري 

 2221 31 أغسطس  للدارالبيضاء في 

تحت عدد 791131.
األسساذ نورالدين اسكوكد

44 P

AODM HELP CENTER
ش.م.م

رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : 4 زنقة واد زيز 

الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدال 

الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع   2221 يوليو   12 بالرباط في 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

 AODM HELP  : التس ية 

CENTER ش.م.م.

الهدف : 

مركز اتصال.

زيز  واد  زنقة   4  : الرئي�سي  املقر 

أكدال   7 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

مقسم  درهم   122.222 قدره  ب ا 

درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 

للواحدة.

األرباح  من   5% تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس اإلحسياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 

غي2  ملدة  الطرش  وداد  السيدة 

محدودة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبس 22   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 
السجاري  السجل  رقم  تحت   2221

.154457
للبيان والنشر

ست2اك ا

45 P

3D VISIBILITY
SARL AU

رأس الها : 12.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : 18 شارع فال ولد 

ع ي2 شقة رقم9 أكدال الرباط

الحل املسبق للشركة
 25 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالرباط  واملسجل   2221 أغسطس 

قرر املسي2 والشريك الوحيد للشركة 

اإلسسثنائي  العام  الج ع  خالل 

أعاله باملقر  الساريخ   املنعقد بنفس 

اإلجس اعي للشركة املذكورة ما يلي :

 3D لشركة  ألوانه  السابق  الحل 

من  ابسداء   VISIBILITY SARL AU

تاريخ 25 أغسطس 2221.

عين السيد رشيد الغربي ك صفيا 

للشركة باملقر اإلجس اعي الكائن برقم 

 9 18 شارع فال ولد ع ي2 شقة رقم 

أكدال الرباط.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط لدى كسابة الضبط 

رقم  تحت   2221 سبس 22   3 بساريخ 

.117226
 للخالصة والبيان

3D VISIBILITY

S.A.R.L. AU

46 P
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STE. PEPINIERE JFIRI
SARL

سجل تجارية ملكناس رقم 42381

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي :رقم42 تعاونية 

الكبي2ة أيت يعزم الحاجب

قفل السصفية.
العام  الج ع  محضر  إثر  عىل 

اإلسسثنائي املنعقد بساريخ 5 أغسطس 

2221 بالحاجب، تقرر ما يلي :

للشركة  اإلدارية  السصفية  قفل 

وحذفها من السجل السجاري.

العسري  السيد  املصفي  ت22ئة 

.D516543 ب.ت.و   يوسف 

كسابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  باملحك ة السجارية ب كناس 

2221 تحت رقم  24 أغسطس  بسايخ 

.284

47 P

COSMA LUB
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222.22 درهم

تأسيس شركة
 6 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يوليو 2221 بسال  تم تأسيس شركة 

بالصفات  محدودة  مسؤولية  ذات 

السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.COSMA LUB SARL

در   25 رقم  اإلجس اعي:  املقر 

دويسليم بوقنادل سال.

الهدف :

 تعليب زيوت السيارات.

توزيع زيوت السيارات.

ب بلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 

على  مقس ة  درهم   122.222.22

1222 حصة، قي ة الحصة الواحدة 

122 درهم ي سلكها :

بقي ة  هللا  عبد  العورف  السيد 

522 حصة.

السيدة دح اني مريم بقي ة 522 

حصة.

: مدة الشركة محددة في  التسيي2 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

: مدة الشركة محددة في  التسيي2 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

التسيي2: يسي2 الشركة السيدان :

العورف عبد هللا.

دح اني مريم.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

لل حك ة اإلبسدائية بسال تحت رقم 

.34229

48 P

MYHER LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس املال : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : بناية ما يهي2 

القابضة مبنى أم سعد شقة 2 
لعيون

تفويت الحصص اإلجس اعية.
العادي  الغي2  العام  الج ع  إن 

MYHER LOGISTIC شركة  لشركاء 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم املقر   122.222.22 رأس املال 

اإلجس اعي بناية ما يهي2 القابضة مبنى 

أم سعد شقة 2 لعيون.
 28231 السجاري  السجل  رقم 

قررت بساريخ 12 ف22اير 2221 ما يلي :

العام  الج ع  تشكيل  إعالن  يسم 

قانونا لذلك ي كن أن يكون مسداوال 

من  السحقق  بعد  صحيح  بشكل 

أن  الرئيس  السيد  يذكر  الوثائق، 

لغرض  تنعقد  الحالية  الج عية 

السحرير على جدول األع ال السالي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

 MYHER من طرف : نقل األسهم من

 HOLDING A MYHER BEST

الع ومية  الج عية   HOLDING

من  سهم   999 بيع  على  توافق 

 MYHER HOLDING A MYHER

.BEST HOLDING

تم اإليداع القانوني : في  املحك ة 

بالعيون بساريخ 19 ف22اير 2221 تحت 
رقم 555/2221.

49 P

MYHER HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس املال : 1.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : بناية ما يهي2 
القابضة مبنى أم سعد لعيون

إعالن عن بيع األسهم
العادي  الغي2  العام  الج ع  إن 

 MYHER HOLDING لشركاء شركة

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
املقر  درهم   1.222.222 املال  رأس 

اإلجس اعي بناية ما يهي2 القابضة مبنى 

أم سعد لعيون.
 24897 السجاري  السجل  رقم 

قررت ما يلي :

بيع 9697 سه ا من السيد موالي 

السيد  لصالح  الرشيد  ولد  ح دي 

 4899 الرشيد  ولد  مح د  سيدي 

سه ا.

السيدة اللة توحجلب ولد الرشيد 

2399 سه ا.

الرشيد  ولد  آنها  اللة  السيدة 

2399 سه ا.

تم اإليداع القانوني : في  املحك ة 

 2221 أغسطس   5 بساريخ  بالعيون 

تحت رقم 2652/2221.
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MYHER BEST HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس املال : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : بناية ما يهي2 
القابضة مبنى أم سعد لعيون

إعالن عن بيع األسهم
العادي  الغي2  العام  الج ع  إن 

 MYHER BEST شركة  لشركاء 

املسؤولية  ذات  شركة   HOLDING

 122.222.22 املال  رأس  املحدودة 

يهي2  ما  بناية  اإلجس اعي  املقر  درهم 

القابضة مبنى أم سعد لعيون.

 33887 السجاري  السجل  رقم 

قررت ما يلي :

السيد  من  سه ا   969.997 بيع 

الرشيد  ولد  ح دي  موالي  السيد 

ولد  مح د  سيدي  السيد  لصالح 

الرشيد 489.999 سه ا.

السيدة اللة توحجلب ولد الرشيد 

239.999 سه ا.

الرشيد  ولد  آنها  اللة  السيدة 

239.999 سه ا.

تم اإليداع القانوني : في  املحك ة 

 2221 أغسطس   5 بساريخ  بالعيون 

تحت رقم 2651/2221.
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NOMIOS شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

2221 قد تم تأسيس  6 يوليو  بساريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بامل يزات السالية :

.NOMIOS SARL AU : التس ية

السجارة   : االجس اعي  الهدف 

معدات  ج يع  وصيانة  وتركيب 

وتقنية  اإللكت2ونية  الشبكات 

املعلومات واالتصاالت.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 إلى  موزعة  درهم   122.222

درهم،   122 حصة اجس اعية بقي ة 

وإسنادها  بأك لها  تحريرها  تم  قد 

للسيدة لبنى وسعيد.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 أكدال الرباط.
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: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة لبنى وسعيد الحاملة لبطاقة 

 AD252523 السعريف الوطنية رقم 

وذلك ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط : 154441.
مقسطف من أجل اإلشهار
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HORIZON VEGETAL شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قد   2221 أغسطس   24 بساريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزات السالية :

 HORIZON VEGETAL : التس ية

.SARL AU

البستنة   : االجس اعي  الهدف 

والسنظيف والحراسة.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 إلى  موزعة  درهم   122.222

درهم،   122 حصة اجس اعية بقي ة 

وإسنادها  بأك لها  تحريرها  تم  قد 

للسيد عزيز وداود.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

لبطاقة  الحاملة  وداود  عزيز  السيد 

 JM6422 رقم  الوطنية  السعريف 

وذلك ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط : 154443.
مقسطف من أجل اإلشهار
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 GENERALE INGENIERIE
METALLIQUE

SARL
CAPITAL SOCIAL : 2.000.000

 SIEGE SOCIAL : Temara Mers EL
 Kheie Lots 2 et 2 Bis T 73212 et

73211/R
RC N° 84961

االسسثنائي  العام  للج ع  طبقا 
 2221 ماي   26 بساريخ  انعقد  الذي 

فقد تقرر ما يلي :
العالي  عبد  السيد  اسسقالة 
السعريف  لبطاقة  الحامل  لوداري 
املزداد  د717417،  رقم  الوطنية 
مكناس،  في   1984 ماي   12 بساريخ 
الساكن بسجزئة الوفاق إقامة 2396 
شقة رقم 6 ت ارة. ب نحه إعفاء كامال 

ونهائيا وبدون تحفظ عن إرادته.
تعيين السيد عث ان بنع ار ك سي2 
لبطاقة  الحامل  للشركة،  قانوني 
السعريف الوطنية رقم أأ52315، من 
الرباط،  في   1989 يونيو   27 مواليد 
الساكن بقطاع 19 زنقة االمندا بلوك 

ك 5 رقم 5 حي الرياض الرباط.
األسا�سي  القانون  تحديث 
املسي2،  تعيين   11 املادة  للشركة : 
املادة 12 صالحيات املسي2، املادة 13 
حقوق   14 املادة  املسي2،  مسؤولية 

والتزامات املسي2.
ب حضر  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة  العادي  غي2  العام  الج ع 
يوليو   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 6459.
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ائس انية أسفار كونساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 25.37.72.97.62
الهاتف النقال : 26.62.74.43.37

LES MARCHES VERTS
SARLAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس  ب قس�سى عقد عرفي، 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

 LES  : االجس اعي  اللقب 

MARCHES VERTS SARLAU
السيد املهدي بالخي2ي   : الشركاء 

ب.و.ط CT825158 ب 122 سهم.

املسي2 : السيد املهدي بالخي2ي.
رأس املال : 12.222 درهم.

النشاط :

تسويق وتجهيز املنسجات الغذائية.

ض ان تسليم املنسجات الغذائية 
املنزل  في  وجبات خفيفة  على شكل 

وفي أماكن الع ل.

الخفيفة  الوجبات  وبيع  تحضي2 

الشركة  غالف  في  واملشروبات 

للع الء.

تسويق أي مواد أو آالت أو معدات 

لل طابخ واألجهزة.

الضيافة  منسجات  تسويق 

والعطور.

أدوات مكسبية وتسويق.

الشقة   ،32 ع ارة رقم   : العنوان 
زنقة موالي اح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط يوم 21 يونيو 2221 
السجاري  السجل   ،6322 رقم  تحت 

رقم 153219.
للبيان
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 SOCIETE SHM
 CONSTRUCTION A HAUTE

ADHERENCE DU MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،2221 يوليو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص السالية :

 SOCIETE SHM  : التس ية 

 CONSTRUCTION A HAUTE

 ADHERENCE DU MAROC SARL

.AU

الهدف االجس اعي :

 Travaux divers ou

construction

 Etude de structure béton

armé et lots techniques

 Coordination ; pilotage et

.suivi des chantiers
زنقة   13 رقم   : االجس اعي  املقر 

مزاب حي الوحدة القرية سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة   1222 على  موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم   122 فئة   من 

ك ا يلي :

 1222 رضوان  أشاريط  السيد 

حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

التسيي2 : تم تعيين السيد أشاريط 
رضوان ك سي2 للشركة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.34343
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أوريانتيس أنفست
شركة مساه ة

رأس الها : 852.322.222 درهم

املقر االجس اعي : مارينا الدار 

البيضاء، شارع سيدي مح د

بن عبد هللا، برج العاج 1

الطابق 7، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 142937

تحويل املقر االجس اعي للشركة

قررت الج عية العامة املخسلطة، 

في   2222 يونيو   8 بساريخ  املنعقدة 

املقر  تحويل  االسسثنائية،  مداولتها 

االجس اعي للشركة من الدار البيضاء، 

مارينا  محج الحسن الثاني إلى    ،52

شارع سيدي مح د  البيضاء،  الدار 

الطابق   ،1 برج العاج  بن عبد هللا، 

7، الدار البيضاء وعدلت بذلك كسابة 

املادة 4 من النظام األسا�سي للشركة.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 16 يونيو 2221 تحت 

رقم 782927.
ب وجز وإشارة
مجلس اإلدارة
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SOCIETE PANNEAU TIF
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 
وإقامة  إنشاء  تم   2221 يوليو   8
قانون الشركة التي تسصف ك ا يلي : 

 SOCIETE PANNEAU : التس ية
TIF SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.
الخشبية  األلواح  بيع   : الهدف 

بالسقسيط.
املقر االجس اعي : تجزئة فرانسواز 

رقم 76 تيفلت.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 12.222 درهم مقس ة 
درهم   122 بقي ة  حصة   122 في 

لفائدة سناء الخبيزي.
الخبيزي  سناء  السيد   : التسيي2 
 ،XA75324 الوطنية  البطاقة  رقم 

ملدة غي2 محددة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بتيفلت بساريخ 3 أغسطس 
السجل  رقم   197 رقم  تحت   2221

السجاري 973.
58 P

AMARINA GEST
السجل السجاري رقم 132773 ت ارة

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
 2221 أغسطس   16 بساريخ  املنعقد 

ما يلي :
تغيي2 املقر االجس اعي للشركة إلى : 
الرقم 2 ع ارة 41 تجزئة مرس الخي2 

ت ارة.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

: سلم من طرف  اإليداع القانوني 

بساريخ بس ارة  االبسدائية   املحك ة 

.D6389 3 سبس 22 2221 تحت رقم

59 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 Immb. ATLAS B, Appt. 7, Avenue Houcine

Ben Ali VN. MEKNES

TELAO TRANSPORT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT. THAMI

RUE 108 N°7 2ETAGE, EL HAJEB

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 ،2221 أغسطس   24 في  ب كناس 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة، وذلك على 

األسس السالية :

TELAO TRANSPORT : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

الهدف االجس اعي :

ودوليا  وطنيا  البضائع  نقل 

لحساب الغي2.

تصدير واسسي2اد.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

السجاري،  الصناعي،  الهدف  ذات 

املسعلقة  والعقاري،  السجهيزي  املالي، 

بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

أو يحس ل أن تساهم في  االجس اعي، 

تن ية الشركة.

املدة : 99 سنة.

: تجزئة التهامي زنقة  مقر الشركة 
128 رقم 7 الطابق الثاني الحاجب.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

إلى  مقسم  نقدا،  درهم   122.222

 122 قي ة كل حصة  حصة،   1222

درهم.

الشركة  ويدير  يسي2   : التسيي2 

وذلك ملدة  السيد طارق العبدالوي، 

غي2 محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديس 22.

رئيس  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 ،2221 سبس 22   2 بساريخ  ب كناس، 

وسجل تجاري رقم 54225.
مقسطف للنشر
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MARCHICA STONE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 5.222.222 درهم

املقر االجس اعي : شقة رقم 18

ع ارة 27 فاضيسا حي النهضة

الرباط

الرقم السجاري : 129471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

الرباط بساريخ 25 يونيو 2221 مسجل 

بساريخ فاتح يوليو 2221 قرر ما يلي :

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة :

من : كلم 4.5 طريق عكراش الحي 

الصناعي دوار الدوم الرباط.

 27 ع ارة   18 رقم  شقة   : إلى 

فاضيسا حي النهضة الرباط.

الرفع من رأس ال الشركة :

إلى  درهم   122.222  : من 

 52.222 درهم ب ج وع   5.222.222

حصة مجزأة كالسالي :

 16668  : بالل  ابراهيم  السيد 

حصة ب بلغ 166.668 درهم.

 16666  : بالل  مح د  السيد 

حصة ب بلغ 166.666 درهم.

السيد هشام بالل : 16666 حصة 

ب بلغ 166.666 درهم.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 24 أغسطس 2221 تحت رقم 

.116964
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NADINE TRAVAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : شقة رقم 3 ع ارة 

1429 الوفاق ت ارة

رقم السجل السجاري : 149239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

الرباط بساريخ 8 يوليو 2221 مسجل 

قرر  2221 يوليو   22 تاريخ   تحت 

ما يلي :

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة :

 32 ع ارة   8 رقم  الشقة   : من 

شارع موالي اح د الوكيلي، حسان، 

الرباط.

 1429 ع ارة   3 رقم  شقة   : إلى 

الوفاق ت ارة.

بيع الحصص الشركة :

جزء  نقلت  زينب  بالل  السيد 

من حصتها للسيد حسن أبو الباس 

موزعة  الحصص  تصبح  وبذلك 

كالسالي :

حصة   522  : السيدة بالل زينب 

ب بلغ 52.222 درهم.

 522  : الباس  أبو  حسن  السيد 

حصة ب بلغ 52.222 درهم.

إضافة نشاط للشركة :

السسخراج  املقالع  اسسغالل 

مع  والحجر  والجرانيت  الرخام 

تصنيعها.

الت2ويج العقاري واكس ال البناء.

)األرا�سي،  والشراء  البيع 

املقالع.......)، االسسي2اد والسصدير.

تغيي2 الوضع القانوني للشركة :

من شركة ذات مسؤولية محدودة 

ب سي2 وحيد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 24 أغسطس 2221 تحت رقم 

.116963

62 P
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THALAFORME
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 1.222.222 درهم

املقر االجس اعي : كلم 3.5 شارع 
مح د السادس ع ارة السعادة 

السوي�سي، الرباط
الرقم الضريبي 23315582

 السجل السجاري رقم 44299
اسس رار الشركة

الوحيدة  الشريكة  قررت   : أوال 
بساريخ   THALAFORME شركة  في 
2221 عدم فسخ الشركة  يونيو   24
على الرغم من كون األموال الذاتية 
الرأس ال  ربع  عن  تقل  أصبحت 

االجس اعي.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 
رقم  تحت   2221 أغسطس   26

.117225
ملخص من أجل النشر

املسصرفة

63 P

 STE SALE FLEUR DAR
BELAMRI

SARL
السجل السجاري رقم : 19869

حل الشركة
ب قس�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
ب دينة سال،   2221 ماي   4 في يومه 
 STE SALE شركة  شركاء  قرر  لقد 

.FLEUR DAR BELAMRI SAR
حل الشركة وتحديد السيد ربيع 
الفهمي ب هام الفسخ النهائي للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
 2221 سبس 22   2 االبسدائية بسال في 

تحت رقم 37281.
64 P

STE DECO ANNAS
SARL AU

السجل السجاري رقم : 19151
حل الشركة

ب قس�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
2221 ب دينة سال،  5 يوليو  في يومه 
 STE لقد قرر الشريك الوحيد لشركة

DECO ANNAS SARL AU

السيد  وتحديد  الشركة  حل 
الفسخ  ب هام  الخبوري  عزالدين 

النهائي للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
 2221 سبس 22   2 االبسدائية بسال في 

تحت رقم 37275.
65 P

ALMIOR
SARL AU

تأسيس شركة
 ALMIOR SARL  : الشركة  اسم 

AU
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.

العرفي يوم  العقد  تاريخ تسجيل 
16 يوليو 2221 بسال.

السصدير   : االجس اعي  الهدف 
واالسسي2اد - السجارة. 

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
122 درهم للحصة الواحدة للشريك 

الوحيد على الشكل السالي :
 1222 العنسوري  السيدة سامية 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : حي الرح ة قطاع 

س رقم 844 سال.
سامية  السيدة   : التسيي2 

العنسوري.
السجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

34335 باملحك ة االبسدائية بسال.
66 P

SOCIETE SOHBA
SARL

حل مبكر للشركة
عام  ج ع  محضر  ب قس�سى 
 SOHBA شركة  لشركاء  اسسثنائي 
 2221 أغسطس   6 بساريخ  واملنعقد 

تقرر ايجاد حل مبكر للشركة.

مقر السصفية وهو املقر االجس اعي 
للشركة : 16 شارع 4 تجزئة س احية 

طريق القنيطرة القواس سال.
سليسة  حسن  السيد  تعيين  وتم 

ك صفي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
 37274 رقم  تحت  سال  االبسدائية 

بساريخ 2 سبس 22 2221.
67 P

FABRE CAR
SARL AU

رأس الها : 122.222 درهم
سجل تجاري رقم : 134129 ت ارة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
ب قس�سى عقد موثق مؤرخ في 26 
القانون  إعداد  تم   2221 أغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك بامل يزات السالية :
 FABRE  : االسم القانوني للشركة

CAR SARL AU
الهدف االجس اعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
122 درهم ؛ حكيم الحيسوني 1222 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 6 انجل   ،2 رقم   : املقر االجس اعي 
مدخل م ا ج 17 )173) ت ارة صنت2، 

ت ارة.
املسي2 : حكيم الحيسوني.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2221 2 سبس 22  بس ارة بساريخ 

رقم 6392.
ب قس�سى مقسطف وبيان

املسي2

68 P

LE PETIT MARCHAND
SARL-AU

رأس الها : 12.222 دره ا

سجل تجاري )الرباط) 154369

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

بساريخ 8 يونيو 2221 ت ت صياغة 

 LE PETIT لشركة  األسا�سي  النظام 

شركة   ،MARCHAND SARL-AU

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
دره ا،   12.222 رأس الها  واحد، 

مقرها االجس اعي، 15 شارع األبطال، 

شقة 4، أكدال، الرباط.

: السيدة مريم  الشريكة الوحيدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الغرميلي 
رقم AD225542 ؛ ب 122 حصة.

شراء  بيع،   : السجاري  النشاط 

اسسي2اد  والسقسيط،  بالج لة 

الغذائية،  املنسجات  وتصدير 

األق شة،  السج يل،  مسسحضرات 

وج يع املنسوجات من أصل بيولوجي 

وطبيعي.

غي2  ملدة  الشركة،  تسيي2  فوض 

الغرميلي  مريم  للسيدة  محددة، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

. AD225542

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

 2221 بساريخ فاتح سبس 22  بالرباط، 

تحت رقم 117132.

69 P

NIZO & ELY FARM
SARL

رأس الها : 122.222 دره ا

سجل تجاري الرباط 154367

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بساريخ 2 يوليو 2221 ت ت صياغة 

 NIZO & لشركة  األسا�سي  النظام 

شركة محدودة   ،ELY FARM SARL
 122.222 رأس الها  املسؤولية، 

شارع   15 مقرها االجس اعي،  دره ا، 
األبطال، رقم 4، أكدال، الرباط.
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الشركاء :

الحاملة  أسكور  ماجدة  السيدة 

؛   AB728592 للبطاقة الوطنية رقم 

ب 333 حصة.

الحاملة  بدران  نرجس  السيدة 

؛   AB722151 للبطاقة الوطنية رقم 

ب 333 حصة.

الحامل  بدران  الياس  السيد 

؛   AE122627 للبطاقة الوطنية رقم 

ب 333 حصة.

الطفل نزار ال22وزي املزداد بساريخ 

طرف  من  وامل ثل   2222 يونيو   12

أمه السيدة ماجدة أسكور الحاملة 

؛   AB728592 للبطاقة الوطنية رقم 

بحصة واحدة.

صناعة،   : السجاري  النشاط 

ومسسحضرات  منسجات  وشراء  بيع 

السج يل الجلدية.

بصفة  الشركة  تسيي2  فوض 

للسيد  محددة،  غي2  وملدة  مزدوجة 

للبطاقة  الحامل  بدران  الياس 

.AE122627 الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بساريخ   117131 رقم  تحت  بالرباط 

فاتح سبس 22 2221.

70 P

 ADVISOR TRAVAUX

PUBLICS
SARLAU

ب قس�سى املحضر الشفوي   : أوال 

بساريخ االسسثنائي  العام   للج ع 

 ADVISOR لشركة   2221 يونيو   24

ش.م.م.ش.و   TRAVAUX PUBLICS

الكائن مقرها بالشقة رقم 1، الع ارة 

شارع الحاج عم رطريق املهدية   ،52

حي ش اعو بسال، رقم س ت 28519 

سال، قرر الشريك الوحيد ما يلي :

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 

 ،1 رقم  محل  الياس ين،  تجزئة   :

الع ارة رقم 36، طريق املهدية، سال.

ي سلكها  حصة   1222 ونقل  بيع 

السيد ملويهي أنور الذي اسسقال من 

التسيي2 إلى السيدة بقوس نادية والتي 

أصبحت مسي2ة للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

بساريخ بسال  االبسدائية   باملحك ة 

2 سبس 22 2221 تحت رقم 37272.

71 P

AFRIQUE STONE

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 1.222.222 درهم

املقر االجس اعي : كيلومت2 11

طريق القنيطرة، والد العيا�سي عامر

سال

املساه ين  ملداوالت  طبقا 

املجس عين بالج ع العام غي2 العادي 

بساريخ 28 يونيو 2221، قد تقرر رفع 

 1.222.222 بقي ة  رأس ال الشركة 

درهم   1.222.222 من  ليصل  درهم 

إلى 2.222.222 درهم، بخلق 12.222 

حصة من قي ة 122 درهم للواحدة.

 7 والبند  )الحصص)   6 البند 

األسا�سي،  القانون  من  )رأس ال) 

قد تغي2ا باملناسبة وأصبح السقسيم 

كاآلتي :

السيد الجياللي بل22كة 1.692.222 

درهم أي 16922 حصة.

 212.222 بل22كة  مري ة  السيدة 

درهم أي 2122 حصة.

 122.222 بل22كة  مها  السيدة 

درهم أي 1222 حصة.

أي  درهم   2.222.222  : املج وع 

22222 حصة.

الباقي بدون تغيي2.

بكسابة  القانوني  الوضع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   ،2221 سبس 22   2 بسال بساريخ 

رقم 37279.
قصد النشر

72 P

RYAD HAMIDOU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
برأس ال قدره : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : رقم 3 شارع سيدي 
فاتح املدينة العسيقة الرباط
السجل السجاري : 154387

تم  قد  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

السالية :
RIAD HAMIDOU : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

اسسغالل   : االجس اعي  الهدف 
اإلنساج  الرياض،  أو  الضيافة  دار 
البصري،  والس عي  السين ائي 
أو  )الساجر  والسصدير  االسسي2اد 

الوسيط).
رأس املال : 122.222 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   3 رقم   : االجس اعي  املقر 
سيدي فاتح املدينة العسيقة الرباط.

التسيي2 : السيدة فاط ة الش الي 
L826962 ملدة غي2 محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117153.
عن النسخة والنص

73 P

شركة جلوبال دياكنوستيك 
ديستريبسيون

ش.ذ.م.م
نقل املقر االجس اعي

بناءا على قرار الج ع العام في تاريخ 
»جلوبال  لشركة   2221 أبريل   32
دياكنوستيك ديست2يبسيون« ش.م.م 
قرر  درهم   1.222.222  رأس الها 

ما يلي :
نقل املقر االجس اعي للشركة الكائن 
ب زنقة موليي2، إقامة البسسان، شقة 
5، الطابق الخامس، شارع أنفا،  رقم 

الدار البيضاء.

تجزئة والد   : إلى العنوان الجديد 
والد   2-1 رقم   248-2 قطاع  مطاع 

مطاع، ت ارة.
قانون  من   4 رقم  املادة  تعديل 

الشركة.
تبني القانون الجديد للشركة ذات 

مسؤولية محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2221 بساريخ فاتح سبس 22  البيضاء 

تحت رقم 32452.
74 P

ديوان األسساذ مح د كريم دوليزال
موثق بالدار البيضاء

465 شارع السفي2 ابن عائشة، الطابق الرابع
2522 42 25 58

الفاكس : 59 25 42 2522

 STE NBO CAPITAL
INVESTISSEMENT

SARL AU
تأسيس شركة

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
األسساذ مح د كريم دوليزال املؤرخ 
27 أغسطس 2221 تم وضع القانون 
الخصائص  ذات  للشركة  األسا�سي 

السالية :
 NBO CAPITAL  : التس ية 
INVESTISSEMENT SARL AU شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد.
إمام  زنقة   4  : االجس اعي  املقر 

مسلم وازيس، الدار البيضاء.
الهدف االجس اعي :

واسسغالل أع ال  تأسيس وشراء 
البناء ؛

اإلنعاش العقاري ؛
واسسغالل أع ال  تأسيس وشراء 

البناء ؛
اإلنعاش العقاري ؛

ج يع  واسسغالل  وشراء  تأسيس 
املؤسسات التي لها نفس الهدف ؛

الع ليات  ج يع  الع وم  وعلى 
املسعلقة  مباشرة  والغي2  املباشرة 

بالهدف االجس اعي للشركة.
املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.
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إلى  الشركة  حصص   : الحصص 
122 حصة اجس اعية مسجلة كالسالي :

 12.222 بوزوبع  ناصر  السيد 
درهم ؛

املج وع 12.222 درهم.
يحدد   : االجس اعي  الرأس ال 
رأس ال الشركة في مبلغ 12.222 درهم 
مقسم إلى 122 حصة اجس اعية قي ة 
كل حصة 122 درهم محررة ومسجلة 

ج يعها على الشكل السالي :
حصة   122 بوزوبع  ناصر  السيد 

اجس اعية ؛
املج وع 122 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
محددة من طرف السيد ناصر بوزوبع 

ك سي2 للشركة.
عقودها  ج يع  في  الشركة  تلتزم 
بالسوقيع الوحيد للسيد ناصر بوزوبع.
تم تقييد الشركة باملركز الجهوي 
يوم  البيضاء  بالدار   لالستث ار 
3 سبس 22 2221 تحت رقم 514855.

للخالصة والبيان
األسساذ مح د كريم دوليزال

75 P

MAMOUN AND SON
SARL AU

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : رقم 22، حي النصر، 

سيكسور 2، عين عودة، ت ارة
ب قس�سى عقد عرفي بس ارة بساريخ 
23 أغسطس 2221 قرر شركاء شركة 
ش.و  ش.ذ.م.م  سون«  اند   »مامون 

ما يلي  :
بإلغاء  الشركة  هدف  تقليص 
العامة  السغذية  السجاري،  النشاط 
بيع السلع  وإضافة نشاط، اسسي2اد، 

بنصف الج لة.
تعديل القانون األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 6397 رقم  تحت  بس ارة  االبسدائية 

بساريخ 6 سبس 22 2221.
76 P

PROVET
شركة مساه ة

تعيين مسي2 جديد
بساريخ  العرفي  العقد   ب قس�سى 

قرر الج ع العام   2221 سبس 22   22

ملجلس اإلدارى لشركة ما يلي :

مجلس اإلدارة  مهام أعضاء  إنهاء 

مجلس اإلدارة جدد  وتعيين أعضاء 

مساه ة  شركة   PROVET للشركة 

باجس اع  تنسهي  سنوات  ست  ملدة 

املالية  للسنة  العادي  العام  الج ع 

2221 كالسالي :

ح دون بالقاسم، طبيب بيطري، 

مغربي، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

 6.6 B353315، القاطن بالرباط كم 

شارع إمام مالك، زنقة الساهل ؛

مغربي،  صيدالني،  ح دون وليد، 

 ،A723847 حامل للبطاقة الوطنية رقم

شارع إمام   6.6 القاطن بالرباط كم 

مالك، زنقة الساهل ؛

مغربي،  بيطري،  مني2،  الهواري 

 ،A662291 حامل للبطاقة الوطنية رقم

بساتين املنزه   84 القاطن ت ارة فيال 

كم 22 طريق زعي2.

اإليداع القانوني باملحك ة السجارية 

 116941 رقم  تحت  الرباط  ملدينة 

بساريخ 23 أغسطس 2221.

77 P

D.K.M CAR
SARL AU

AU CAPITAL DE 50.000 DHS

 IMM JMEL 2ème ETAGE

 AVENUE MANSOUR DAHBI

MECHRAA BEL KSIRI

السجل السجاري رقم 151

تعيين مسي2 جديد
ب قر  املنعقد  العام  للج ع  تبعا 

 2221 أغسطس   9 بساريخ  الشركة 

ادقيش  يسي2  السيد  بحضور 

 والسيد سعيد الصاط واملسجل يوم 

26 أغسطس 2221 مض ونه :

تعيين السيد يسي2 ادقيش مسي2 

خلفا  محدودة  غي2  ملدة  للشركة 

للسيد سعيد الصاط الذي قدم امام 

مجلس اإلدارة اسسقالسه من منصب 

التسيي2.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية ب شرع 

بلقصي2ي بساريخ 26 أغسطس 2221 

تحت رقم 376.

78 P

OBFIT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رأس املال : 12.222 درهم

شارع موالي ادريس األول، رقم 89، 

مشرع بلقصي2ي

تصريح بالسأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

بساريخ  واملسجل   2222 يوليو   12 

شركة  تأسيس  تم   2222 يوليو   22

تح ل الخصائص السالية :

.OBFIT SARL AU : التس ية

وتكوين  للرياضة  قاعة   : الهدف 

األجسام.

املقر االجس اعي : شارع موالي ادريس 

األول، رقم 89، مشرع بلقصي2ي.

رأس ال الشركة : حدد في 12.222 

درهم.

برقية،  وسيم  السيد   : التسيي2 

.GN218529 بطاقسه الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : السجاري  السجل 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

 9 االبسدائية ب شرع بلقصي2ي بساريخ 

بالسجل  والتسجيل   2222 سبس 22 

السجاري رقم 285.

79 P

STE TECPOD
 SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :

.TECPOD : التس ية

برمجيات،  اإلعالميات،   : الهدف 

الصيانة  املعلوماتية،  الهندسة 

والسجهيزات.

املقر : رقم 48 شقة 1، شارع فال 

ولد ع ي2، أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة من تاريخ السأسيس.

درهم   122.222  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم موزعة كالسالي :

السيد عالمي ياسين 522 حصة ؛

السيد عالمي معاد 522 حصة.

وعالمي  ياسين  عالمي   : التسيي2 

معاد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية الرباط تحت رقم 154391.
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STE SAMA AL KHALIJ
SARL AU

شركة س ا الخليج شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك واحد

املقر االجس اعي : 11 إقامة مروة، 

ع ارة أ، محل 27، حي الرح ة، 

تابريكت، سال

السجل السجاري رقم 23737

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

الشركة  مقر  في  املنعقد  االسسثنائي 

يوم 15 يونيو 2221 تقرر ما يلي :

تعيين  للشركة،  املسبق  الحل 

بسصفية  مكلفة  مادا  ليلى  السيدة 

في  السصفية  مكان  وتحديد  الشركة 

مقر الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 السجارية بالرباط يوم 2 سبس 22 2221 

تحت رقم 37271.
عن املسي2

ائس انية غريس

81 P
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 ADI MULTIMEDIA
SERVICES

SARL.AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد 
حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى  أوال: 
تم   2221 يوليو   2 بساريخ  سال  في 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي :
 ADI MULTIMEDIA  : التس ية 

.SERVICES
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.                                                            
الغاية من الشركة هي : الوساطة، 

الع ولة والس سرة.
بسجزئة  الكائنة  الشقة   : املقر 

سكني الرقم 811 ع ارة E8 سال.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعسبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الج اعي : 122.222 درهم 

املوزع ك ا يلي : 
 122.222 القادري  عادل  السيد 

درهم 1222 حصة.
تسي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 
غي2  ملدة  القادري  عادل  السيد 

محددة.
السنة الج اعية ما بين فاتح يناير 

إلى مسم ديس 22.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
تحت  بسال  االبسدائية   باملحك ة 

رقم 832.
82 P

STE AMEX CERAME
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرر 
 2221 يونيو   25 بساريخ  املنعقد 
لشركة AMEX CERAME شركة ذات 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،   122.222 ورأس الها 
: شارع الساقية الح راء،  االجس اعي 
سال  بطانة،   ،24 رقم  زنقة الكوفة، 

تقرر ما يلي :

بعد املوافقة على تقرير املصفي، 

تقرر إنهاء ع لية السصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال بساريخ 6 سبس 22 2221 

تحت رقم 37298.

83 P

فاص جستيون

مكسب املحاسبة والدراسات والخدمات

CAPITAL BUSINESS INVEST
SARLAU

س ت رقم: 154235

تأسيس
1 - ب قس�سى عقد عرفي بالرباط، 

تأسيس  تم   2221 يوليو   16 بساريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد وذات امل يزات 

السالية :

 CAPITAL BUSINESS التس ية: 

.INVEST SARL AU

الغرض : 

بيع شراء كراء لكل أرض أو بناية ؛

املساحات  تهييئ  عامة  أشغال 

الخضراء والطرقات ؛

وتجهيز  املشاريع  وإنجاز  دراسة 

األرا�سي ؛

اسسي2اد وتصدير.

32 زنقة موالي    : املقر اإلجس اعي 

حسان،   8 أح د الوكيلي شقة رقم 

الرباط.

من تاريخ  سنة إبسداًء   99  : املدة 

السأسيس.

قام   الوحيد  الشريك   : املحاصة 

 
ً
نقدا املكستبة  الحصص  بسقديم 

واملوزعة على الشكل اآلتي:

السيد مراد بنعال 122.222 درهم 

)حصص نقدية).

)1222 حصة إجس اعية من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة.)

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

مقس ة  درهم   122222 في  الشركة 

حصة اجس اعية من فئة   1222 إلى 

122 درهم للحصة الواحدة.

5% من األرباح  : تخصص  األرباح 
لإلحسياط القانوني والباقي يوزع على 

الشريك الوحيد.
مراد   بنعال  السيد  عين  التسيي2: 
 للشركة.

ً
 وحيدا

ً
 وموقعا

ً
 وحيدا

ً
مسي2ا

السنة املالية: تبسدئ السنة املالية 
شهر  مسم  في  وتنسهي  يناير  فاتح  في 

ديس 22 من نفس السنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالرباط   السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت    2221 أغسطس   25  بساريخ 

رقم 116983.
للخالصة والبيان
ذ. بن ليح س ي2

84 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار، ع ارة 5 رقم 6، املحيط، الرباط

 AGENCE DIGITAL
MAATAOUI

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات شريك منفرد

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : ع ارة 32 الشقة 8 
زنقة موالي أح د الوكيلي، حسان، 

الرباط
رقم السجل السجاري : 154295

تأسيس شركة
 AGENCE DIGITAL  : التس ية 

.MAATAOUI
ذات  شركة   : القانوني  الصفة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
الشريك الوحيد : السيد املعطاوي 

نصر الدين.
دراسة   : االجس اعي  الهدف 
غي2ها،  أو  الويب  مواقع  وتص يم 

مقاول إعالنات.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
املقر االجس اعي : ع ارة 32 الشقة 
الوكيلي،  أح د  موالي  زنقة   ،8

حسان، الرباط.

املج وع 122 حصة.

التسيي2 : سيسم تسيي2 الشركة من 

الدين  نصر  املعطاوي  السيد  طرف 

ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط.
 رقم السقييد في السجل السجاري : 
السجاري  السجل  في  السقييد  تم 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

154295 بساريخ 32 أغسطس 2221.

85 P

AZIESS-TRAVAUX
ش.م.م

أشغال مخسلفة، مفاوضة، مقهى 

حي النهضة ايت اسحاق القباب،

خنيفرة

نص السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2221 أغسطس   13

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :    

AZIESS- شركة   : التس ية 

.TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة. 

حي النهضة ايت  املقر االجس اعي: 

اسحاق القباب،خنيفرة.

مخسلفة،  اشغال   : الغرض 

مفاوضة، مقهى.

الرأس ال : حدد في 122.222 درهم 

حصة موزعة على   1222 إلى  موزع 

الشكل السالي :

عزيز الس اني 522 حصة ؛

سعيد اكجداد 522 حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيد عزيز الس اني وذلك ملدة غي2 

محددة.       

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية   باملحك ة 

2 سبس 22 2221 تحت رقم 324/2221 

السجل السجاري رقم 3997.

86 P
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ATLAS ANFAS
ش.م.م

اشغال مخسلفة - مفاوضة 
رقم 17 زنقة 12 حي الصناعي 

خنيفرة

نص السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

2 أغسطس 2221 تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة  باملواصفات 

السالية :   

.ATLAS ANFAS التس ية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
: رقم 17 زنقة 12  املقر االجس اعي 

حي الصناعي ،خنيفرة.  

مخسلفة،  اشغال   : الغرض 

مفاوضة.

الرأس ال : حدد في 122.222 درهم 

حصة موزعة على   1222 إلى  موزع 

الشكل السالي :

نادية بريكي 1222 حصة.

التسيي2 :   تسيي2 الشركة من طرف 

بريكي وذلك ملدة غي2  نادية  السيدة 

محددة.       

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   2221 أغسطس   19

رقم  السجاري  السجل   316/2221

.3983

87 P

 GRANDE ENTREPRISE DES

TRAVAUX D’ATLAS
ش.م.م

اشغال مخسلفة 

الحجرة املسقوبة كلم 6 طريق كاف 

النسور، خنيفرة

نص السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2221 يونيو   28

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

السالية :    

 GRANDE شركة   : التس ية 
 ENTREPRISE DES TRAVAUX

.D’ATLAS
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
املقر االجس اعي : الحجرة املسقوبة 

كلم 6 طريق كاف النسور، خنيفرة.
الغرض: اشغال مخسلفة.

الرأس ال : حدد في 122.222 درهم 
حصة موزعة على   1222 إلى  موزع 

الشكل السالي :
يوسف بوكلو 522 حصة ؛
عزيز تكركورت 522 حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 
السيد يوسف بوكلو وذلك ملدة غي2 

محددة.       
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 
بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2221 أغسطس   25
رقم  السجاري  السجل   318/2221

.3987
88 P

OPAL ERGO
ش.م.م

السجارة اإللكت2ونية لج يع لل عدات 
املكسبية وملحقاتها، تأثيث وتزيين 

وتص يم املساحات االحت2افي
 زنقة 3 رقم 19 حي النجاح 

خنيفرة
نص السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم   2221 أغسطس   12
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :   
.OPAL ERGO التس ية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة. 

   19 رقم   3 زنقة   : املقر االجس اعي 
حي النجاح،خنيفرة.

اإللكت2ونية  السجارة   : الغرض 
لج يع لل عدات املكسبية وملحقاتها، 
املساحات  وتص يم  وتزيين  تأثيث 

االحت2افي .

الرأس ال : حدد في 122.222 درهم 

حصة موزعة على   1222 إلى  موزع 

الشكل السالي :

محسين اكساس 1222 حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

وذلك ملدة  السيد محسين اكساس  

غي2 محددة.       

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   2221 أغسطس   32

رقم  السجاري  السجل   2221/321

.3991
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LE RELAIS DE TIGHSSALINE
ش.م.م

أشغال مخسلفة محطة الخدمات 

خنيفرة

نص السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2221 أغسطس   24

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :     

 LE RELAIS DE : شركة  التس ية 

.TIGHSSALINE

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

مركز  تغسالين    : املقر االجس اعي 

القباب،خنيفرة.

الغرض : محطة الخدمات.                                                                           

الرأس ال : حدد في 122.222 درهم 

حصة موزعة على   1222 إلى  موزع 

الشكل السالي :

فطومة فاز 1222 حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيدة منية صبان وذلك ملدة غي2 

محددة.       

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بخنيفرة بساريخ فاتح 

 323/2221 تحت رقم   2221 سبس 22 

السجل السجاري رقم3995.
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 STE ATLAS FINITION
SARL

إعالن بيع حصص في شركة
على إثر القرار الذي اتخذه شركاء 

الشركة أعاله تم ما يلي : 
باع   : الحصص  بيع   - 1
وعبد  تدارت  أيت  معاد  السيدان 
التي  الحصص  ج يع  كارح  العزيز 
حصة   252 ي لكانها في الشركة وهي 
 122 قدره  بث ن  منه ا،  واحد  لكل 

درهم للحصة، للسادة : 
ح زة كارح  83 حصة ؛

الحسين أيت تدارت 83 حصة ؛
ج ال كارح 334 حصة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
باملحك ة  السجاري  السجل  مصلحة 
رقم  تحت  بخنيفرة  االبسدائية 
2221/326 بساريخ 3 سبس 22 2221، 

السجل السجاري عدد 2687.
ب ثابة إعالن وبيان

91 P

ائس انية أسفار كونساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1، الرباط

الهاتف : 62 97 72 2537
الهاتف النقال : 37 43 74 2662

VIA TRALOC
SARL

رأس ال : 122.222 درهم
العنوان : 27 شارع كندافة، 
اليوسفية الشرقية، الرباط

تغيي2ات في شركة 
االسسثنائي  العام  الج ع  إطار  في 
لشركة VIA TRALOC SARL املنعقد 
األعضاء  قرر   2221 ماي   6 بساريخ 

وباإلج اع السغيي2ات السالية :
بعقد  اإلقامة  مكان  تغيي2   -  1

إيجار :
في  الشركة  مقر  يقع   :  تذكي2 
 ،4 رقم  األبطال،  شارع   15 رقم 

أكدال، الرباط.
تغيي2  وباإلج اع  األعضاء  قرر 
عقد  ب وجب  الشركة  إقامة  مكان 
األبطال،  شارع   ،15 رقم  من  إيجار 
27 شارع  الرباط إلى  أكدال،   ،4 رقم 
كندافة، اليوسفية الشرقية، الرباط.
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تحديث القانون األسا�سي للشركة.
الجديدة  السعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   16 بالرباط يوم  السجارية 

2221 تحت رقم 8222.
للبيان

92 P

STE TRAUMATEC
 Avenue Hassan II, KM 5.9 Route

de Casa Rabat
تأسيس

في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   ،2221 ماي   6 بساريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :
.TRAUMATEC : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تسويق   : االجس اعي  الهدف 
املعدات الطبية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة اجس اعية ب 

122 درهم للحصة الوحيدة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديس 22 من كل سنة ما عدا   31  إلى 
تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة 

التسجيل بالسجل السجاري.
الحسن  شارع   : االجس اعي  املقر 
الثاني، كلم 5.9، طريق الدار البيضاء، 

الرباط.
الشركة  بإدارة  تسكلف   : اإلدارة 
ملدة غي2 محدودة الشريكة الوحيدة 
الحاملة  صوفيا،  صورة  السيدة 
رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

.A699868
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بكسابة  السجاري  السجل  في  الشركة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2221 يونيو   3 يوم   بالرباط 

رقم 152459.
93 P

HANOUN’S DECO
SARL

تعديالت في النظام األسا�سي للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
الذي انعقد باملقر االجس اعي للشركة 
566 ع ارة  الكائن ب إقامة الصباح 
املنصور،  يعقوب  حي   236 دمنات 
تقرر   2221 ماي   24 بساريخ   الرباط 

ما يلي :
 : للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 
قرر الج ع العام االسسثنائي للشركة 
إقامة  من  االجس اعي  مقرها  تغيي2 
236 حي  566 ع ارة دمنات  الصباح 
بلوك   23 إلى رقم  يعقوب املنصور، 

31 ت ارة، شاطئ كازينو.
 توسيع الهدف االجس اعي للشركة : 
قرر الج ع العام االسسثنائي للشركة 
دار  كذلك  ليش ل  نشاطها  توسيع 

السج يل وعالجات السج يل.
النظام  من  و4   3 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 
رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

.8547
94 P

EMERGENCE TECHNIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
سال بساريخ 9 يونيو 2221 تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  تح ل  وحيد  بشريك 

السالية :
 EMERGENCE  : التس ية 

.TECHNIQUE SARL AU
السباكة   : االجس اعي  الهدف 

وأشغال الت2كيب الكهربائي وغي2ها.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة :
ياسي2 عينان : 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 85 رقم  سبعة  بلوك   : املقر 

اليوسفية غرب الرباط.

تسي2 الشركة من السيد   : املسي2 

ياسي2 عينان ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 
رقم   ،2221 أغسطس   23 بساريخ 

السقييد بالسجل السجاري 154217.

95 P

AVALUE CONSULTING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2221 يونيو   28 بساريخ  املنعقد 

 AVALUE« شركة  قررت  بالرباط 

CONSULTING SARL« السالية :

يونيو   28 بساريخ  الشركة  حل 

.2221
برهون  اناس  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

حدد مقر السصفية ب 379 شارع 
مكرر   1 الشقة  الخامس  مح د 

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 116491.

96 P

SMART BEE HIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2221 يونيو   12 بساريخ  املنعقد 

 SMART BEE« بالرباط قررت شركة

HIVE SARL« السالية :

يونيو   12 بساريخ  الشركة  حل 
.2221

الرا�سي  يوسف  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد 
املخسار الجزولي الرقم 125 الشقة 5 

اقامة الزهور املحيط الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 116492.
97 P

ADEN DEV
SARL AU

تغيي2 املقر االجس اعي
 ADEN DEV SARL : اسم الشركة

.AU
 26 من  االجس اعي  املقر  تغيي2 
ع ر  شارع  كريم  اح د  قيسارية 
الشنكيطي  الرح ان  وعبد  سالوي 
ابن  شارع   79 إلى  الرباط  القبيبات 
 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
السجارية بالرباط تحت رقم 117113.
98 P

BR BERRY
SARL AU
تأسيس

 BR BERRY SARL : اسم الشركة
.AU

الهدف االجس اعي : السجارة.
السغذية  منسجات  في  السجارة 

العامة.
السجارة في منسجات الحلويات.

املقر االجس اعي : 11 مكسب رقم 5 
الطابق الثاني زنقة ضاية عوة أكدال 

الرباط.
رأس ال الشركة : 52.222 درهم 
حصة   522 بيضار  يوسف  مقس ة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

التسيي2 : يوسف بيضار.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154345
99 P
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ARABICA SINCE 1976
SARL AU
تأسيس

 ARABICA SINCE : اسم الشركة
.1976 SARL AU

الهدف االجس اعي : مقهى.
مخ2زة.

االسسي2اد والسصدير.
األمي2  شارع   : االجس اعي  املقر 
باليا  بي2ال  إقامة  هللا  عبد  موالي 

السجاري رقم 2 هرهورة ت ارة.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فالح  للسيد  حصة   1222 مقس ة 
السوالمي من فئة 122 درهم للحصة 

الواحدة.
التسيي2 : فالح السوالمي.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
 : بس ارة  االبسدائية  املحك ة  لدى 

.133963
100 P

 STE GREEN EXPERTISE ET
PERFORMANCE

(GEP(
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
الرأس ال االجس اعي للشركة : 

122.222 درهم
السجل السجاري رقم 473323

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املنعقد ب قر الشركة يوم 
18 أغسطس 2221 : قد تقرر اتخاذ 

القرار بالسعديل السالي :
 46  : االجس اعي  املقر  تغيي2   -  1
الشقة   2 الطابق  الزرقطوني  شارع 
السالي  العنوان  إلى  البيضاء.  الدار   6
 ،6 رقم  ع ارة   ،2 الصفاء  إقامة   :

الشقة 4 تابريكت - سال.
القانون  من   4 البند  تعديل   -  2

األسا�سي للشركة.
ب كسب  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2221 سبس 22   2 بساريخ  البيضاء 
تحت رقم اإليداع القانوني 791375.
101 P

WENO PROTECTION
SARL

»وينو بروتيكسيو ش.م.م«

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   2221 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات السالية :

 WENO«  : التس ية 

»وينو   »PROTECTION SARL

مسؤولية  ذات  شركة  بروتيكسيو« 

محدودة.

إطفاء   : االجس اعي  الهدف 

بالسفصيل،  والبيع  اسسي2اد  الحرائق 

السوزيع والت2كيب والسحقق من ج يع 

معدات مكافحة الحرائق.

املقر االجس اعي : طريق الخ يس 

ج اعة والد برحيل تارودانت.

سنة   99  : االجس اعية  املدة 

ابسداء من تاريخ تسيجلها في السجل 

السجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

الس ديد.

يسكون من  الرأس ال االجس اعي : 

122.222 درهم.

تسيي2 الشركة : تم تعيين السيدة 

الهام ازايط.

املوافقة على تحويل األسهم :

 522 السيد اإلدري�سي مح د يبيع 

سهم للسيدة الهام ازايط.

اسسقالة املدير : اإلدري�سي مح د.

الهام   : امل نوحة  الصالحيات 

ازايط.

تعيين مدير جديد : الهام ازايط.

األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

الجديد.

السجل  في  السقييد  تم   : السقييد 

االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

بسارودانت رقم 7147 في 8 أغسطس 

للسجل   1127 رقم  تحت   2221

السحليلي.

102 P

 OUM CHGAG TRAVAUX ET

 SERVICES
تفويت حصص

 OUM CHGAG  : التس ية 

.TRAVAUX ET SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�سي : البقعة 727 ت ديد 

شارع الفرسان رقم 223، العيون.

الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 ،2221 2 سبس 22  الغي2 عادي بساريخ 

قرر املشاركون ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  في  زيادة 

 4.222.222 إلى  درهم   122.222

درهم.

تعيين السيد مح د عبان ك سي2 

للشركة.

الزيادة في نشاط الشركة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 سبس 22   3 بساريخ 

 .2833/2221

103 P

 VECTRA STAR
تفويت حصص

.VECTRA STAR : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
املقر الرئي�سي : رقم 13 زنقة بوملان 

حي خط الرملة 1، العيون.

الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

سبس 22  فاتح  بساريخ  عادي  الغي2 

2221، قرر املشاركون ما يلي :

طرف  من  حصة   5122 تفويت 

السيد  إلى  محوش  الحبيب  السيد 

املصطفى بودالية.

الحبيب محوش  السيد  اسسقالة 

من منصبه ك سي2.

بودالية  املصطفى  السيد  تعيين 

ك سي2 وشريك وحيد للشركة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 سبس 22   3 بساريخ 

 .2832/2221

104 P

SOCIETE NOVAMEDIC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 522.222 درهم

املقر االجس اعي : رقم 91 حي أناس، 

طريق عين الس ن، فاس

تفويت الحصص
ب قس�سى تقرير الج ع العام   -  1

 2221 أغسطس   25 بساريخ  املنعقد 

تقرر املصادقة على ما يلي :

املوافقة على بيع الحصص كاآلتي :

والسيد عبد القادر ع يي2 للسيد 

مح د فوبيلي.

للسيد  أصيل  حسنية  السيدة 

مح د قوبيلي.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 سس 22   6 بساريخ 

.2221/4227
للخالصة واإلشارة - اإلدارة

105 P

SOCIETE NOVAMEDIC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 522.222 درهم

املقر االجس اعي : رقم 91 حي أناس، 

طريق عين الس ن، فاس

تس ية مسي2 جديد
ب قس�سى تقرير الج ع العام   -  1

 2221 أغسطس   25 بساريخ  املنعقد 

تقرر املصادقة على ما يلي :

فوبيلي  مح د  السيد  اسسقالة 

مسي2ان  ع يي2  القادر  عبد  السيد 

للشركة وتعيين السيد مح د فوبيلي 

غي2  لفت2ة  للشركة  الوحيد  املسي2 

محدودة.
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2 - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 
بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2221 سس 22   6 بساريخ 

.2221/4227
للخالصة واإلشارة - اإلدارة

106 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 25 28-81-96-42
FAX: 05 28-81-96-41

 STE PARADIS
PRODUCTION

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
قوانين  حررت   2221 أغسطس   23
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالسالي :
 STE PARADIS شركة   : االسم 

 .PRODUCTION
 / الفالحي  االسسغالل   : األهداف 

االسسي2اد والسصدير.
املقر االجس اعي : زنقة سيدي بيبي 
حي السوامة بيوكرى اشسوكة ايت باها.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائي.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
1222 حصة بث ن 122 درهم للواحد 

موزع كالسالي :
السيد زكرياء خالد 342 حصة.

الحسن  بال  ايت  توفيق  السيد 
332 حصة.

السيد امين فهد 332 حصة.
املج وع : 1222 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
ديس 22 من كل   31 يناير و تنسهي في 

سنة.
الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 
زكرياء  السيد  محدودة  غي2  وملدة 

خالد.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
خالد أو  إما للسيد زكرياء   : البنكية 
السيد توفيق ايت بال أو السيد أمين 

فهد.

للسيد  االجس اعية  واإلمضاءات 
زكرياء خالد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
سبس 22   3 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1868/2221.
107 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 25 28-81-96-42
FAX: 05 28-81-96-41

STE KAWSOU IMMO
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
قوانين  حررت   2221 أغسطس   17
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالسالي :
 STE KAWSOU شركة   : االسم 

 .IMMO
العقاري  اإلنعاش   : األهداف 
أع ال   /  Promotion immobiliere
 Travaux de construction البناء 

.divers
462 ع ارة  رقم   : املقر االجس اعي 
1 املخسار السو�سي حي الوفاء أكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 
السأسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
1222 حصة بث ن 122 درهم للواحد 

موزع كالسالي :
 1222 الدرقاوي  مح د  السيد 

حصة.
املج وع : 1222 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
ديس 22 من كل   31 يناير و تنسهي في 

سنة.
الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 
مح د  السيد  محدودة  غي2  وملدة 

الدرقاوي.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
مح د  للسيد  واالجس اعية  البنكية 

الدرقاوي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 22   6 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126338/2221.

108 P

مكسب الخ22ة واالستشارة القانونية

األسساذ فؤاد قازوز

ARSENAL PRESSING
SARL

نقل املقر االجس اعي للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2221 يوليو   22 بساريخ  املنعقد 

لشركة  االجس اعي  املقر  نقل  تقرر 

 »ARSENAL PRESSING SARL«

كالسالي :

من : الطابق السفلي - زاوية زنقة 

املرابطين وزنقة البخاري - وجدة.

زنقة   - السفلي  الطابق   : إلى 

املرابطين - وجدة.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2221 أغسطس   2 بساريخ  بوجدة 

رقم  تحت  السجاري  بالسجل  مقيد 

.2765

109 P

ETAPEX INTERNATIONAL
ش.م

السجل السجاري 17219 أكادير

 15 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

اجس اع  محضر  قرر   ،2221 يونيو 

املس اة  للشركة  اإلداري  املجلس 

 »ETAPEX INTERNATIONAL«

ش.م، ما يلي :

السيد  نظرا السس رار غياب   -  1

ت ديد  تم  مراش  مسعود  كاي 

السفويضات املخولة لتسيي2 الشركة 

باإلمضاء املقت2ن واملزدوج على الشكل 

السالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أح د بن عباس السعارجي ؛

مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 

عباس  اسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس السعارجي ؛

عباس  بن  أح د  السيد  أو 

السعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛

عباس  اسكندر  جليل  السيد  او 

رشيد  والسيد  السعارجي  بنعباس 

الهبطي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2221 يوليو   12 بأكادير بساريخ 

رقم 126219.
للخالصة والبيان

110 P

TIKIDA BAY
ش.م

السجل السجاري 12325 أكادير

 15 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

اجس اع  محضر  قرر   ،2221 يونيو 

املس اة  للشركة  اإلداري  املجلس 

»TIKIDA BAY« ش.م، ما يلي :

السيد  نظرا السس رار غياب   -  1

ت ديد  تم  مراش  مسعود  كاي 

السفويضات املخولة لتسيي2 الشركة 

باإلمضاء املقت2ن واملزدوج على الشكل 

السالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أح د بن عباس السعارجي ؛

مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 

عباس  اسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس السعارجي ؛

عباس  بن  أح د  السيد  أو 

السعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛

عباس  اسكندر  جليل  السيد  او 

رشيد  والسيد  السعارجي  بنعباس 

الهبطي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2221 يوليو   9 بساريخ  بأكادير 

رقم 125997.
للخالصة والبيان

111 P
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 STE DE TOURISME ET

D’ANIMATION
»Par abréviation »SOTA

ش.م

السجل السجاري 1591 أكادير

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

محضر  قرر   ،2221 يونيو   15

للشركة  اإلداري  املجلس  اجس اع 

 STE DE TOURISME« املس اة 

باخسصار   »ET D’ANIMATION

»SOTA« ش.م، ما يلي :

السيد  نظرا السس رار غياب   -  1

ت ديد  تم  مراش  مسعود  كاي 

السفويضات املخولة لتسيي2 الشركة 

باإلمضاء املقت2ن واملزدوج على الشكل 

السالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أح د بن عباس السعارجي ؛

مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 

عباس  اسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس السعارجي ؛

عباس  بن  أح د  السيد  أو 

السعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛

عباس  اسكندر  جليل  السيد  او 

رشيد  والسيد  السعارجي  بنعباس 

الهبطي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2221 يوليو   12 بأكادير بساريخ 

رقم 126222.
للخالصة والبيان

112 P

STE SOGEFICOM

STE CAFE BATIFLAM
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

فاس  في  وحيد  بشريك  املحدودة 

ذات   2221 أغسطس   3 بساريخ 

الخصائص السالية :

.STE CAFE BATIFLAM : التس ية

 1 رقم  مسجر   : االجس اعي  املقر 

العليا  زواغة   14 رقم  جهان  تجزئة 

فاس.

الهدف : مقهى.

املدة : 99 سنة.

رأس ال : 122.222 درهم مقس ة  

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

لكل واحدة.

لزعر  السيد   : الوحيد  الشريك 

 122.222 حصة ب   1222  : امح د 

درهم.

لزعر  للسيد   : واإلمضاء  التسيي2 

امح د.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 3757 رقم  تحت  بفاس  السجارية 

بساريخ 18 أغسطس 2221.

113 P

 SOCIETE FAMILY MARKET

LASTAH

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N° 244 LOT

NAJAH LASTAH - TAROUDANT

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسست الشركة   2221 6 أغسطس 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

 SOCIETE FAMILY MARKET

مسؤولية  ذات  شركة   LASTAH

محدودة.

املوضوع : الشركة لها كهدف 

الغذائية  املواد  بيع  الشراء، 

املنسجات  ج يع  تسويق  العامة، 

املواد  ج يع  توزيع  والبضائع، 

السج يل،  مسسحضرات  الغذائية، 

األجهزة، البستنة، املنسجات املنزلية.

األصناف  كافة  وبيع  شراء 

بج يع  والسوريد  واإلكسسوارات 

أنواعه ومن أي مصدر يسعلق بنشاط 

الشركة.

املشاركة في الصفقات الع ومية 

سواء تعلق األمر بالقطاع الع ومي أو 

القطاع الخاص.

املشاركة املباشرة او غي2 املباشرة 

للشركة في ج يع املعامالت السجارية 

التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 

أعاله أو عن طريق إنشاء فرع.

السجارة واالسسي2اد والسصدير.

املقر  يوجب   : االجس اعي  املقر 

تجزئة النجاح   244 رقم   : االجس اعي 

السطاح تارودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة للواحدة. 

الشركاء :

 522 يوسف  طوحاني  السيد 

حصة.

 522 هللا  ناصر  االصفر  السيد 

حصة.

ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد طوحاني يوسف.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية في فاتح يناير لسنسهي في 31 

ديس 22.

القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم   2221 أغسطس   31 يوم 

.1824

تم التسجيل في السجل السجاري 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 يوم 

.8243

114 P

SOCIETEَ AAMRANNE PARA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : IMM AAMRANE
 RUE AL MASJED FERK LAHBAB

- TAROUDANT
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تأسست الشركة   2221 9 أغسطس 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص السالية :
اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 
ذات  شركة   AAMRANNE PARA

مسؤولية محدودة.
املوضوع : الشركة لها كهدف 

إنشاء وتشغيل شركة لبيع األدوية 
ومسسحضرات  الصيدالنية،  شبه 
السج يل،  ومنسجات  السج يل، 
واملنسجات  والنظافة،  والعطور، 
واملعدات الطبية وشبه  البيولوجية، 
واألطراف  وامللحقات،  الطبية، 
األطفال  ومنسجات  الصناعية، 
البصريات،  ومنسجات  وملحقاتهم، 
السأهيل  وإعادة  الس ع،  وأجهزة 
وأجهزة العضالت. وبشكل عام ج يع 
منسجات الراحة أو املسعلقة بالنظافة 

والحفاظ على جسم اإلنسان.
املقر  يوجب   : االجس اعي  املقر 
زنقة  ع ران  ع ارة   : االجس اعي 

املسجد فرق لحباب، تارودانت.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.
الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   122.222 االجس اعي محدد في 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة للواحدة. 
الشركاء :

السيدة ع ران نجيبة 522 حصة.
السيد اجع وم صالح الدين 522 

حصة.
ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد اجع وم صالح الدين.
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية في فاتح يناير لسنسهي في 31 

ديس 22.
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القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم   2221 أغسطس   31 يوم 

.1823
تم التسجيل في السجل السجاري 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 يوم 

.8245

115 P

 EL GHAIT POUR

 FOURNITURES ET

TRAVAUX DIVERS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 27 زنقة 

عبد املومن حسان الرباط

رقم السقيد بالسجل السجاري : 

58827

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم اتخاذ   2221 يوليو   12 املؤرخ في 

القرارات السالية :

الذي ينص على رفع   :  1 قرار رقم 

 922.222.22 رأس ال الشركة ب بلغ 

درهم.  1222.222.22 درهم ليصبح 

الذي ينص على ما يلي   :  2 قرار رقم 

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي للشركة.

الشريك  يساهم   :  7 رقم  بند 

باملبلغ  الشركة  هذه  في  الوحيد 

لحسين  املودن  السيد  وهو  نقدا 

1222.222.22 درهم.

بند رقم 8 : يرفع رأس ال الشركة 

ل  ويقسم  درهم   1222.222.22 ل 

درهم   122 بقي ة  حصة   12.222

للحصة الواحدة.

 12.222 لحسين  املودن  السيد 

درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   9 السجارية بالرباط بساريخ 

2221 تحت رقم 8119.

 116 P

ALLSINONE
SARL

السصفية النهائية للشركة
الج اعي  القرار  محضر  ب وجب 

 ALLSINONE SARL للشركاء شركة 

تحت  السجاري  بالسجل  املسجلة 

 31 بساريخ  واملنعقد   421225 الرقم 

على  املصادقة  ت ت   2221 يوليو 

القرارات السالية :

ت ت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات السصفية.

والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

بإقفال ع ليات السصفية .

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 22   6 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221 تحت الرقم 791662.

117 P

 FIRST LEVE SERVICE

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

وضع  تم   ،2221 أغسطس   19

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

 FIRST  : اإلجس اعية  التس ية 

.LEVE SERVICE MAROC

الهدف اإلجس اعي :

تشغيل مركز اإلتصال الهاتفي.

اإلستشارات اإلدارية.

 ،24 محل رقم   : املقر اإلجس اعي 
زاوية  بوعبيد،  الرحيم  عبد  شارع 

املدينة املهنية سال  اح د الجي2اري، 

الجديدة -سال.

املدة اإلجس اعية : 99 سنة.

:حدد  اإلجس اعي  الرأس ال 
رأس ال الشركة في مبلغ 122.222.22 
درهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :
 1222 هشام  بنكي2ان  السيد 

حصة.
التسي2 : تم تعيين السيد بنكي2ان 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  هشام، 

محدودة.
تم التسجيل في السجل السجاري 
باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

اإلبسدائية بسال تحت رقم 34331.
118 P

CHAKIB BRUG STORE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LLIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL SOCIAL :

100.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY ELQODS
 BD. EL MAQDISS MAGASIN

N°5
R.C : N°37207
IF : 50202097

تعديل
إضافة نشاط تجاري

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
لشركة   2221 يونيو   16 بساريخ 
شركة   CHAKIB BRUG STORE
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
 122.222.22 في  رأس الها  وحيد، 
درهم، مقرها اإلجس اعي بحي القدس 
تقرر  5، وجدة،  شارع القدس الرقم 

ما يلي :
للشركة  تجاري  نشاط  إضافة 

وامل ثل في :
السج يل  منسجات  تاجر 

بالسقسيط.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بوجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 26 أغسطس 2221 تحت رقم 

.3256
119 P

WIND ODYSSEY
SARL

 2222 أغسطس   31 بساريخ  تم 

ب وجبه  اسسثنائي  عام  اجس اع 

النقاط اآلتية:

شركة  تصفية  قفل  تم   : أوال 

ت ت  أن  بعد   WIND ODYSSEY

وإبراء  املصفي  تقرير  على  املصادقة 

ذمسه اعسبارا من31 أغسطس 2221.

ثانيا : تم اإليداع القانوني يوم 21 

السجارية  املحك ة  لدى   2221 يناير 

بفاس تحت رقم 352/2221.

120 P

STE. I-PROSTORE
SARL

اجس اع   2221 يونيو   7 تم بساريخ 

عام اسسثنائي حدد ب وجبه النقاط 

اآلتية:

بسفويت  ركوش  ع ر  السيد  قام 

الشركة  رأس ال  من  حصة   622

للسيد مح د علي طه و1222 حصة 

للسيد يوسف طه.

ركوش  صالح  السيد  قام  ك ا 

رأس ال  من  حصة   622 بسفويت 

الشركة للسيد مح د علي طه.

الجديد  السقسيم  ليصبح 

للحصص كاآلتي:

السيد صالح ركوش 1222 حصة.

 1222 طه  علي  مح د  السيد 

حصة.

السيد يوسف طه 1222 حصة.

مح د  السيد  من  كل  تعيين  تم 

علي طه والسيد يوسف طه مسي2ين 

إضافيين للشركة ملدة غي2 محدودة.

تم توسيع نشطا الشركة بإضافة 

للداخل  الديكور  وتص يم  تهيئة 

والخارج.

تم اإليداع القانوني يوم 6 سبس 22 

السجارية  املحك ة  لدى   2221

ب راكش تحت رقم 127176.

121 P
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STE. HW LABEL
SARL

اجس اع   2221 يوليو   8 تم بساريخ 

عام اسسثنائي ب وجبه النقاط اآلتية:

بسفويت  كنو  ح يد  السيد  قام 

الشركة  رأس ال  من  حصة   522

ليصبح  الحبو�سي  زكرياء  للسيد 

 : السقسيم الجديد للحصص كاآلتي 

السيد ح يد كنو 522حصة.

 522 الحبو�سي  زكرياء  السيد 

حصة.

من  القانوني  الشكل  تغيي2  تم 

شركة محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.

تم تحويل املقر الرئي�سي للشركة 

إقامة  املنصور  يعقوب  شارع  من 

جليز   28 الشقة   3 الطابق   3 االمي2ة 

مراكش إلى مسلقى شارع موالي عبد 

السالم  ع ارة  يناير   11 وشارع  هللا 

باب دكالة   3 الطابق   13 شقة   144

مراكش.

ت ت املصادقة على توسيع نشاط 

الشركة بإضافة النشاط السالي:

إسسي2اد وتصدير.

تم اإليداع القانوني يوم 6 سبس 22 

السجارية  املحك ة  لدى   2221

ب راكش تحت رقم 127183.

122 P

مكسب املحاسبة فاكسيون فينانص

شارع إقامة الض ان رقم 3 ع اة 46 عين الشق 

البيضاء

لكنطوار دو باتيمو أي 

دوكونسريكسيو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها : 122222.22 درهم

 12RUE LIBERTE : املقر اإلجس اعي

 ETAGE 3 N°6 CASABLANCA

املؤرخ  الج اعي  القرار  ب قس�سى 

 2221 أغسطس   16 في  بالبيضاء 

تقرر ما يلي :

السابقة  الشركة  نشاط  إيقاف 

الذكر.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة السجارية بالبيضاء 
رقم  تحت   2221 سبس 22   7 بساريخ 

.791776
123 P

 INNOVATION MEDICAL
 RADIATION TECHNIQUE

IMRT
شركة محدودة املسؤولية ب ساهم 

وحيد
 12 في  العقد  تسجيل  تاريخ 
تح ل  والتي  بالرباط   2221 يوليو 

الخصائص السالية :
الهدف اإلجس اعي : 

االسسي2اد والسصدير.
استشارات.

رأس ال الشركة : 122222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل السالي :
السيدة وشام ع ر 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 119 شقة رقم   : املقر اإلجس اعي 

تجزئة 3 ع ارة ل الوفاق ت ارة.
مح د  وشام  السيد   : التسيي2 

املخسار.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.134115
124 P

WAVES TRADE
SARL

عنوان الشركة: تجزئة اماني مسجر 
رقم 4 ت ارة

السجل السجاري : 129781 
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 2221 يوليو   2 في  اإلسسثنائي 
WAVES TRADE مؤسسة  ب ؤسسة 
ذات مسؤولية محدودة قرروا ما يلي :

بيع األسهم .
من  القديم  الشريك  اسسقالة 

الشركة.
من  القديم  املسي2  اسسقالة 

الشركة.
تس ية مسي2ين للشركة.

تغيي2 العقد السأسي�سي للشركة.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 6422 رقم  تحت  بس ارة  اإلبسدائية 

وتحت الرقم الت2تيبي 1822.
125 P

 ENTREPRISE BENNANI
SALAH

SARL
العادي  الغي2  العام  الج ع  قرر 
 2221 ماي   17 بساريخ  املنعقد 
 ENTREPRISE BENNANI لشركة 
SALAH SARL شركة ذات املسؤولية 
 122.222.22 رأس الها  املحدودة 

درهم 
مقرها اإلجس اعي : تجزئة الرياض 
ت ارة   45 رقم   3 أوالد مطاع القطاع 

ما يلي :
املصفي  تقرير  على  املوافقة  بعد 

تقرر إنهاء ع ليةالسصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 
وتحت   117249 رقم  تحت   2221

الرقم الت2تيبي 8623.
126  P

BRONO JARDINIER
SARL

46 شارع عقبة الطابق األول الشقة 
2 الرباط أكدال

السصفية
اإلغالق

IF :34497214
T.P : 25102990
RC : 137765

ICE : 002265448000037
ب وجب محضر اجس اع الج عية 
 32 في  املنعقد  العادية  غي2  العامة 

يونيو 2221، تقرر ما يلي :

عن  املصفي  تقرير  على  املوافقة 

وكذلك  السصفية  ع ليات  ج يع 

أسفر  م ا  النهائي  السصفية  حساب 

عن رصيد صفر درهم.

تصفية  حساب  واعس اد  فحص 

السفريغ لل صفي وتصريف واليسه.

اإلغالق  عن  العام  الج ع  يعلن 

هذا  من  اعسبارا  للسصفية  النهائي 

إدارتها  من  املصفي  وتخرج  اليوم 

وت نحه إبراء ذمة نهائيا من واليسه.

مع األخذ  تقرر الج عية العامة، 

النهائي  السصفية  االعسبار حساب  في 

الذي يظهر رصيد مكافأة ب بلغ قدره 

م ا يجعل من امل كن   ،40.809,52

ومشاركة  األسهم  سداد  بالسالي 

املكافأة املذكورة.

أو  نسخة  لحامل  صالحيات 

ج يع  السسك ال  منها  مقسطف 

اإلجراءات.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

برقم  بالرباط  السجارية  املحك ة 

117211 بساريخ 6 سبس 22 2221.

127 P

ارس دروكري كانكيوري
 16 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم  قد   2221 يوليو 

ذات املسؤولية املحدودة التي تح ل 

الخصائص السالية :

التس ية : ارس دروكري كانكيوري.

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف اإلجس اعي :

املشت2ك  العقاقي2  تاجر 

بالسفصيل.

السجارة.

مقاول أع ال مخسلفة.
درهم   122.222.22  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم.

الشركاء :

السيدة بوخ2زة أمل 822 حصة.

 222 محسن  مساري  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة   1 محل   : اإلجس اعي  املقر 
النسيم 1 رقم 721 عين عودة ت ارة.

التسيي2 : السيدة بوخ2زة أمل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بس ارة بساريخ 12 أغسطس 

2221 تحت رقم 6292 .
مقسطف للنشر واإلشهار

128 P

STE. NOIYTI HM
العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 

يوليو   27 الغي2 العادي املنعقد يوم 

مقرها   NOIYTI HM لشركة   2221

حي  ب  بلوك   318 رقم  اإلجس اعي 

وفاق زواغة العليا فاس.

حصة من السيدان   122 تفويت 

إلى  هشام  والنوايتي  املخسار  النوايتي 

الذي  اس اعيل  العبودي  السيد 

قدرها  حصة   122 ي سلك  أصبح 

12.222.22 درهم.

للسيد العبودي  التسي2 واإلمضاء 

اس اعيل.

تغيي2 الشكل القانوني من شركة 

شركة  إلى  املحدودة  املسؤولية  ذت 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 3972 رقم  تحت  بفاس  السجارية 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

السجل السجاري 33847.

129 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

BOBO SOYAH DIALLO
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تأسيس  ب قس�سى عقد عرفي،تم 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 BOBO  : اإلجس اعي  اللقب 

.SOYAH DIALLO SARL AU

الشريك واملساهم : السيد ديالو 

  222642342 ج.س  بوبو  م ادو 

1222 سهم.

املسي2 الوحيد : ديالو م ادو بوبو.

رأس املال : 122.222.22 درهم.

النشاط :

الخياطة وتص يم املالبس.

املدة : 99 سنة.

العنوان : رقم 56 شارع ابراهيم 

 2 رقم  الطابق   56 ع ارة  الروداني 

املحيط الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 27 أغسطس 

السجاري  السجل  رقم  تحت   2221

.154287
للبيان

130 P

SM CAPITAL
SARL

العادي  الغي2  العام  الج ع  قرر 

 2221 أغسطس   12 بساريخ  املنعقد 

لشركة SM CAPITAL S.A.R.L شركة 

رأس الها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

122.222.22 درهم مقرها اإلجس اعي 

يعقوب  اج  بلوك   1 مسي2ة   13 رقم 

املنصور الرباط ما يلي :

الشركة  رأس ال  من  الرفع 

إلى  درهم   122.222.22 من 

قدرها  بزيادة  درهم   1222.222.22

حصة   9222( درهم   922.222.22

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة).

السوزيع الجديد لرأس ال الشركة 

1222.222.22 درهم كالسالي :

 ATLANTIC CAPITAL شركة 

5222 حصة.

 MRIMEE NEGOCE شركة 

5222 حصة.

املج وع : 12222 حصة.

النظام  و7من   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117183.

131 P

THODEX شركة
شركة محدودة املسؤولية

رأس مالها : هو 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح.ي.م الرباط

بالجريدة  وقع  خطأ  اسسداركا 

الرس ية عدد 5671 بساريخ 26 شوال 

1442 املوافق )7 يونيو 2221).

.....................................................

...........................................................

..........................................................

بدال من : 

من  مكون  الشركة  رأس ال 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقس ة على الشكل السالي :

 252 ياسين  حفيظة  السيدة 

حصة.

السيد خالد عليوي 752 حصة.

.....................................................

...........................................................

...........................................................

يقرأ : 

من  مكون  الشركة  رأس ال 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقس ة على الشكل السالي :

 252 يسين  حفيظة  السيدة 

حصة.

السيد خالد عليوي 752 حصة.

.....................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

)الباقي بدون تغيي2)

132 P

ش س الحسابات ائس انية املحاسبة

شقة 3 ع ارة 2 )شركة السبغ) طريق القنيطرة 

سال

AKFIX CHEMICALS MAROC

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 7 في  ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ 

يونيو 2221 بسال.

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 AKFIX CHEMICALS  : التس ية 

.MAROC

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجس اعي : 

إسسي2اد وتصدير.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

مجزئة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 22   31 إلى  

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

حي  سال   : اإلجس اعي  املقر 

املنطقة   1874 رقم   E الرح ة قطاع 

الصناعية.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

االدري�سي ياسين ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة اإلبسدائية بسال.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.34311
اإلشارة والنشر

ش س الحسابات ائس انية املحاسبة

133 P
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BAYOFS LOGISTICS

SARL

السأسيس
بالبيضاء  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم   2221 يوليو  فاتح  بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص السالية:

BAYOFS LOGISTICS : اإلسم

.SARL

الهدف:

النقل وتخزين البضائع.

اإلست2اد والسصدير.

العقارية  املالية  الع ليات  ج يع 

غي2  أو  مباشرة  بصفة  املسعلقة 

مباشرة بهدف الشركة

ص22ي  زنقة   12  : الرئي�سي  املقر 

 22122 6- الرقم   1 بوج عة الطابق 

الدارالبيضاء.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

على  مقس ة  للواحدة  درهم   122

الشركاء على الشكل السالي :

 122 الشيخاوي  سهام  السيدة 

حصة.

الشيخاوي  حليم  يوسف  السيد 

322 حصة.

 322 الشيخاوي  فيصل  السيد 

حصة.

 322 الشيخاوي  بغداد  السيد 

حصة.

املج وع : 1222 حصة.

من  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

طرف: 

السيد بغداد الشيخاوي. 

والسيد يوسف حليم الشيخاوي.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

في  بالدارالبيضاء  لإلستث ار  الجهوي 

فاتح يوليو 2221.
من أجل الخالصة والبيان

املسي2

134 P

 SOCIETE AGRI MOHAMAD

SALEM

تأسيس شركة محدودة مسؤولية 
بشريك وحيد

الواحد  الشريك  قرار  ب وجب 

تقرر   2221 أغسطس   23 بساريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

فإنها  لذلك  وتبعا  واحد،  بشريك 

بن يوسف فسحي  السيد  تسكون من 

وتس يز بالخصائص السالية :

 SOCIETE AGRI : تس ية الشركة

.MOHAMAD SALEM

نشاط الشركة :

ج يع األع ال املسعلقة بالفالحة.

إنساج وتسويق املواد الفالحية.

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

والعقارية  والصناعية  السجارية 

واملنقولة التي لها عالقة مباشرة أو 

غي2 مباشرة ب وضوع الشركة وكذلك 

من  التي  أو  املشابهة  النشاطات  كل 

شأنها أن تسهل ن وها بأي شكل من 

األشكال.

52 حي العرش  مقر الشركة : رقم 

عين عودة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحدثها الفعلي.

رأس املال : حدد 122.222 دره ا 

مقسم على 1222 حصة بقي ة 122 

درهم للواحدة .

التسيي2 : السيد بن يوسف فسحي 

مسي2 وحيد.

السوقيع : السيد بن يوسف فسحي 

توقيع فردي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 2 بساريخ  بس ارة  اإلبسدائية  املحك ة 

سبس 22   2 تحت رقم   2221 سبس 22 

2221تحت رقم 134299.
 وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

135 P

 DEGHMOUS IMMOBILIER

SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

برأس ال قدره : 222.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : شارع مح د 6 

إقامة كوارت دوليفي2ناج رقم 16 

الطابق الثاني مراكش

تفويت الحصص
الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 22 بساريخ  املنعقد  العام اإلسسثنائي 

يناير 2221 تقرر ما يلي :

 122 حصة بقي ة   2222 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح  عصام  الدغ وس  السيد 

السيد خدروف يوسف.

الدغ وس  السيد  املسي2  عزل 

عصام من منصبه ك سي2.

يوسف  خدروف  السيد  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  جديد  ك سي2 

محدودة مع إمضائه الفردي.

وضع نظام أسا�سي جديد مرفق 

ب ا سبق من السعديالت.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2221 ب راكش بساريخ فاتح سبس 22 

تحت رقم 127111.
 وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

136 P

ASS PRESTIGE

SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رأس الها : 122.222 درهم

املقر اإلجس اعي : 17 شارع األبطال 

رقم 9 أكدال الرباط

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 

اإلجس اعي  باملقر  املنعقد  اإلسسثنائي 

بساريخ 15 يوليو 2221 تقرر ما يلي :

يوليو   15 حل الشركة ابسداء من 

.2221

العلوي بطرني ياسر  منح السيد 

تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما  إبراءا 

يومنا  حتى  الشركة  نشاط  بداية 

بالعنوان  هذا.تعيين مكان السصفية 

السالي  17 شارع األبطال رقم 9 أكدال 

الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

السجارية بالرباط بساريخ في 7 سبس 22 

2221 تحت رقم 117262.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

137 P

E-CARR
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : 12 مكرر زنقة 

لبنان الشقة رقم 3 املحيط الرباط

تفويت الحصص
الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 19 بساريخ  املنعقد  العام اإلسسثنائي 

يوليو 2221 تقرر ما يلي :

 122 بقي ة  حصة   522 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد  لصالح  عث ان  زاكور  السيد 

نجيم عبد اإلله.

اسسقالة السيد زاكور عث ان من 

منصبه ك سي2.

نجيم  للسيد  الفردي  اإلمضاء 

عبد اإلله.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

وضع نظام أسا�سي جديد مرفق 

ب ا سبق من السعديالت.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بساريخ 7 سبس 22 2221 تحت 

رقم 117259.
 وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

138 P
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 HALA ELEC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  ب وجب 

2221 تقرر تأسيس  28 يونيو  بساريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  وتبعا  واحد،  بشريك 

رشيدة  الفائز  السيدة  من  تسكون 

وتس يز بالخصائص السالية :

نشاط الشركة :

ج يع األع ال املسعلقة بالكهرباء.

أع ال البناء وأع ال مخسلفة.

عزوز  اوالد  داور   : الشركة  مقر 

اوالد مي ون براشوة صندوق ال22يد 

رقم 86 الرماني.

  HALA ELEC  : الشركة  تس ية 

.SARL AU

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

رأس املال : حدد في  222.222.22 

حصة   2222 على  مقسم  دره ا 

بقي ة 122 درهم للواحدة .

التسيي2 : السيدة الفائز رشيدة.

السوقيع : السوقيع الفردي للسيدة 

الفائز رشيدة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 22   7 بساريخ  بس ارة  اإلبسدائية 

2221 تحت رقم 355.
 وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

139 P

SATYA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 252.222 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة الزهراء

رقم 24 الولجة سال

تصفية الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 

االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

للشركة بساريخ 8 أكسوبر 2222، تقرر 

ما يلي :

بعد االسس اع للسقرير حول ج يع 

ع ليات السصفية فقد وافق املصفى 

السقرير  حول  حسن  لياس  السيد 

وكذلك الحساب النهائي للسصفية.

الج ع  قرر  فقد  سبق،  ملا  تبعا 

الصالحيات  ج يع  منح  العام 

لل صفي السيد لياس حسن كي ينهى 

مسطرة السصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 ،2221 2 سبس 22  االبسدائية بسال في 

تحت رقم 37282.

140 P

SAFIRI LILKHADAMATE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

راس الها : 12.222 درهم

املقر االجس اعي : زنقة واد سبو، 

إقامة مع ورة، الع ارة رقم 4، 

الطابق األول، الشقة رقم 3 سال 

الجديدة

تصفية الشركة
الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

باملقر  املنعقد  االسسثنائي  العام 

يونيو   24 بساريخ  للشركة  االجس اعي 

2221، تقرر ما يلي :

حول  للسقرير  االسس اع  بعد 

ج يع ع ليات السصفية فقد وافقت 

نهاد حول  السيدة سفي2ي  املصفية 

النهائي  الحساب  وكذلك  السقرير 

للسصفية.

الج ع  قرر  فقد  سبق،  ملا  تبعا 

الصالحيات  ج يع  منح  العام 

كي  نهاد  السيدة سفي2ي  لل صفية  

تنهي مسطرة السصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 ،2221 2 سبس 22  االبسدائية بسال في 

تحت رقم 37283.

141 P

STE BOMARO
SARL

املقر االجس اعي : ع ارة 2 شقة 26 

تجزئة قرطبة مكناس

RC : 38769

تعديالت بالشركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

مساه وا  قرر   ،2221 13 يونيو 

شركة STE BOMARO SARL ما يلي :
السنازل  السيد بوزيان رحبو  قرر 

فئة  اجس اعية من  حصة   422 عن 

امبارك  السيد  لفائدة  درهم   122

السعريف  لبطاقة  الحامل  وعديد 

.UB 12739 الوطنية رقم

الجديد  السقسيم  أصبح  وبالسالي 

للرأس ال االجس اعي للشركة كالسالي :

السيد امبارك وعديد 122 حصة 

بقي ة 422 درهم.
الع ري  املهدي  موالي  السيد 

علوي 122 حصة بقي ة 422 درهم.
رفع الرأس ال االجس اعي للشركة : 

رأس ال  من  الرفع  الشريك،  قرر 

إلى  درهم   82.222 من  الشركة 

قدرها  بزيادة  أي  درهم   5.222.222

وذلك عن طريق  درهم   4.922.222

املوجودة  الشركاء  حسابات  ادماج 

بحساب الشركة.

تم قبول اسسقالة املسي2 وشريك 

السيد بوزيان رحبو الحامل لبطاقة 

 D438296 رقم  الوطنية  السعريف 

امبارك  السيد  جديد  مسي2  وتعيين 

السعريف  لبطاقة  الحامل  وعديد 

.UB12739 الوطنية رقم

وإعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة.

السيدان   : والتسيي2  السوقيع 

موالي املهدي الع ري علوي والسيد 

الوثائق  لج يع  وعديد  امبارك 

املسعلقة بالشركة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبس 22   7 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221، تحت رقم 4224.

142 P

 AUDIT & QUALITY
PROGRESS OFFICE

SARL AU
تبعا ملقررات عقد مسجل بالرباط 
في 12 يوليو 2221، تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
بامل يزات  وحيد  بشريك  محدودة 

السالية :
 AUDIT & QUALITY  : التس ية 

PROGRESS OFFICE ش م م ش و.
املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.
في  والسكوين  االستشارة  املوضوع 

املجال االجس اعي االنساجي والجودة.
من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس الفعلي للشركة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة رجاء بلعباس.
الراس ال : 12.222 درهم مقس ة 
درهم   122 بقي ة  حصة   122 إلى 

للحصة في ملكية الشريك الوحيد.
السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 
ديس 22 باسسثناء   31 يناير وتنسهي في 

سنة السأسيس.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 7 أغسطس 2221، تحت رقم 

.117241
السجل السجاري رقم 154459.

143 P

محمد رفعي الشاوي

موثق

شركة زوال
ش م م

ب قس�سى عقد توثيقي مؤرخ بالدار 
تلقاه األسساذ رقعي الشاوي  البيضاء 
مح د بساريخ 26 يوليو و23 أغسطس 
2221، قرر الشركاء في شركة زوال ش 
م م رأس الها 122.222 درهم، مقرها 
زنقة   19 البيضاء  بالدار  االجس اعي 
راصين،  حي  السيوطي  الدين  جالل 
السيد  املسي2ين  صالحيات  تجديد 
الوزاني  والسيد  السو�سي  بوزيان 
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سنوات  ثالث  ملدة  العرب  عز  تهامي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
25 أغسطس 2021، تحت رقم 790680.

144 P

STE LAND WAY
SARL

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  االسساذ 
تم   ،2221 يوليو   7 بساريخ  البيضاء 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة بامل يزات السالية :
التس ية : شركة الند واي ش م م.
اسسي2اد   : االجس اعي  املوضوع 
تصنيع،  غرض،  تجارة،  وتصدير، 
تأجي2، تسويق، تركيب وصيانة ج يع 
واملنسجات  األشياء  املواد،  املعدات، 

من ج يع األنواع.
بيع  أو  اسسغالل  شراء،  حيازة، 
العالمات  االخت2اع،  براءة  ج يع 
مسعلقة  الخدمات  أو  السجارية، 

باملوضوع أعاله.
ت ثيل ج يع املنسجات، البضائع، 

املحالت السجارية.
واسسغالل  تأجي2،  شراء،  إنشاء، 
املصانع  السجارية،  املنشآت  ج يع 
واألصول السجارية باملسعلقة باملوضوع 

االجس اعي.
طريق  عن  العقارات  في  املساجرة 
أو  البيع  إعادة  السأجي2،  الشراء، 

السبادل.
االنعاش العقاري.

القيام بكل أع ال البناء.
الدار البيضاء،   : املقر ا الجس اعي 
املحل  مول،  غاندي  غاندي،  شارع 

.21
املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداءا 
باسسثناء  تأسيس الشركة  تاريخ  من 
الس ديد  أو  املسبق  الحل  حاالت 
املنصوص عليها في القانون األسا�سي.

تم تحديد   : الراس ال االجس اعي 
درهم   122.222 رأس ال الشركة في 
بقي ة  حصة   1222 على  مقس ة 
سند  الواحدة،  للحصة  درهم   122
الشركاء  بين  وزعت  نقدا  اكسسابها 

وفقا ملساه تهم النقدية.

 STE DESTINY INVEST : الشركاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد، رأس الها 122.222 
بالدار  االجس اعي  مقرها  درهم، 
البيضاء، شارع غاندي، غاندي مول، 

املحل 21.
ذات  شركة  كروب،  واي  شركة 
رأس الها  محدودة،  مسؤولية 
9.255.222 درهم، مقرها االجس اعي 
الحرية،  زنقة   ،12 البيضاء،  بالدار 

الطابق الثالث، الشقة 12.
 STE انفيست  بلحاج  شركة 
ذات  شركة   ،BELHAJ INVEST
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد، رأس الها 6.522.222 درهم، 
البيضاء،  بالدار  االجس اعي  مقرها 

القريعة سيدي معروف 5، رقم 21.
ك سي2ين  تعيين  تم   : التسيي2 

للشركة ملدة غي2 محددة.
القاطن  سهم،  رضوان  السيد 
 148 سيدي معروف  بالدار البيضاء 

تجزئة منظرونا .
بيح دن  نيت  يونس  السيد 
الرميطاج  البيضاء  بالدار  القاطن 

13، م ر في2سو.
السيد حسن كزول القاطن بالدار 
البيضاء عين الشق، حي ياس ينة 3، 

زنقة 76، رقم 74.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22.
يسم اقسطاع   : االحسياط القانوني 
سنويا  الخاصة  األرباح  من   %5

لس ويل االحسياط القانوني.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
فاتح سبس 22  بساريخ  البيضاء  بالدار 

2221، تحت رقم 791221.
بالسجل  الشركة  تقيد  وتم 

السجاري تحت رقم 514563.
145 P

ناليا كونسيلت
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2221 17 ماي 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد، وخصائصها ك ا يلي :

االسم : ناليا كونسيلت.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مرس  محج   26  : الرئي�سي  املقر 
 ،3 الشقة  األول،  الطابق  السلطان 

الدار البيضاء.
النشاط : االستشارة.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : 12.222 درهم.

املسي2 : السيدة هناء ياسف.
لدى كسابة   : تم اإليداع القانوني 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2221 يوليو   32 بساريخ  البيضاء 

تحت 784795.
146 P

Z & N VENTURE CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : 4 زنقة واد زيز 

الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدال، 
الرباط

تأسيس رشكة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 Z & N لشركة  األسا�سي  القانون 
ذات  VENTURE CAPITALشركة 
تسصف  والتي  محدودة  مسؤولية 

ك ا يلي :
 Z&N VENTURE  : اس ها 

.CAPITAL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 4RUE OUAD : مقرها االجس اعي
 ZIZ 3EME ETAGE APP 7 AGDAL

.RABAT
أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب وخارجه إلى :
السداول.

املساعدة في إدارة املشروع.
البيئة  في مجال  الع ليات  ج يع 
والسكك  والجوية  الجوية  واملالحة 

الحديدية والبحرية.
ع ليات الصرف الصحي.

السنظيف.
السنظيف والبستنة.

ج يع النفايات ومعالجتها.

ملكونات  الصناعي  السوزيع 

ومستهلكات الطي2ان.

صيانة املقصورة ومراقبة الجودة.

ع ليات السدقيق.

توفي2 املوظفين.

والتسويق،  والسصنيع  السطوير 

بشكل رئي�سي لل صنعين واملج عين 

و أو موردي املعدات في قطاع الطي2ان 

لج يع املحركات املوجهة والوظائف 

املرتبطة  امليكانيكية  أو  االلكت2ونية 

بها.

وبيع  وشراء  السجاري  الس ثيل 

الخام  املواد  وتصدير  واسسي2اد 

والسامة  املصنعة  شبه  واألجزاء 

الصنع واملكونات وامللحقات واألدوات 

واآلالت واملواد واملعدات واآلالت وأي 

للدراسة  اسسخدامه  ي كن  منسج 

السحليل  والت2كيب،  والسج يع 

والجرعة والخلط واملناولة والصيانة 

ألي نظام ووحدة ووحدة وتركيب.

ج يع الخدمات.

واملشورة  واملساعدة  الدراسة 

والسدقيق والخ22ة واإلدارة والت2كيب 

والنقل والسعاقد من الباطن واملناولة 

والت2كيب  واإلصالح  والصيانة 

والسوزيع لدوائر الطاقة الكهربائية.

صيانة املساحات الخضراء.

مكسب تص يم وشركة استشارية 

في االست2اتيجية واإلدارة.

الخ22ة املالية أو املنقولة أو العقارية.

تقديم خدمات مسنوعة.

املشاريع السن وية والعقارية.

ت رين.

على  الخاص  والسعليم  السعليم 

ج يع املسسويات.

بناء وإنشاء وتشغيل دور الحضانة 

االبسدائية  واملدارس  والحضانات 

والكليات واملدارس الثانوية.

السعليم الجامعي الخاص.

نقل الطالب.

االعالن واالتصال.

التسويق الرقمي والفعاليات.
تطبيقات الهاتف املح ول  إنشاء 

في ج يع قطاعات االع ال.
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نقل البضائع والنفايات واألشخاص.
اسسي2اد وتصدير البضائع وج يع 

املنسجات واملعدات.,
أو  مع  اآلالت  أو  املعدات  تأجي2 

بدون موظفين.
السفر،  )تنظيم  السياحة 

االقامة).
الس وين وتجارة السجزئة.

خدمات شخصية.
وتشغيل  وتأجي2  وحيازة  إنشاء 
الصناعية  املنشآت  ج يع  وتأجي2 
بالع ليات  املسعلقة  والسجارية 

املذكورة أعاله.
االخت2اع  براءات  ج يع  دراسة 
والعالمات  والع ليات  والت2اخيص 
وبيعها  وشرائها  وحيازتها  السجارية 
والسنازل  واسسغاللها  وتبادلها  ونقلها 

عنها في املغرب وخارجه.
وتشغيل  وتأجي2  وحيازة  إنشاء 
الصناعية  املنشآت  ج يع  وتأجي2 

والسجارية.
االسسحواذ على مصلحة على وجه 
أو  املساه ة  طريق  عن  الخصوص 
االكسساب  أو  املشاركة  أو  االندماج 
األوراق املالية أو  في االسهم أو شراء 
شركة  أي  في  االجس اعية  الحقوق 
أو شركة لها هدف مشابه أو مرتبط 
وبشكل أعم ج يع الع ليات السجارية 
املنقولة واملالية،   والصناعية 
مباشر بشكل  املرتبطة  العقارية   أو 
الرئي�سي  بنشاطها  مباشر  غي2  أو 

والثانوي أو التي قد تعزز تطويرها.
وبصفة عامة فإن ج يع املعامالت 
والصناعية  والسجارية  املالية 
تسعلق  التي قد  واملنقولة والعقارية، 
بال�سيء  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
م اثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله  املذكور 
تعزز  أن  املرجح  من  صلة،  ذات  أو 

تطويره  أو توسيعه.
يوم  من  تبسدأ  سنة   99  : أمدها 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 
ال22دعي نزار، حامل الجنسية املغربية 
 ،AE137434 والبطاقة الوطنية رقم 
حي   16 الساكن بشارع بلعباس رقم 

املزرعة سال.

حاملة  بريسول  زينب  السيدة 
الجنسية املغربية وللبطاقة الوطنية 
زنقة   47 الساكنة ب   ،CD482238

واد سبو، أكدال، الرباط.
كل  في  الشركة  تلتزم   : االمضاء 
املسي2  بإمضاء  معامالتها  يخص  ما 

السيد ال22دعي نزار.
راس الها : 122.222 درهم موزعة 
بقي ة  اجس اعية  حصة   1222 إلى 

122 درهم للواحدة، ك ا يلي :
522 حصة للسيد ال22دعي نزار.

522 حصة للسيدة زينب بريسول.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
شهر  مسم  في  وتنسهي  يناير  فاتح 
ديس 22 من كل سنة اسسثنائيا السنة 
تأسيس  تاريخ  من  سسبسدئ  األولى 
من  ديس 22   31 في  وتنسهي  الشركة 

السنة الجارية.
لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
 7 بساريخ  بالرباط  السجارية  املحك ة 
تجاري  تحت سجل   ،2221 سبس 22 

رقم 154485.
147 P

FONCIERE 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
بسال  موثق  السريتي  خالد  األسساذ 
تأسيس  تم   ،2221 و32   26 بساريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالسالي :
التس ية : فونسيو 2222.
الهدف : االنعاش العقاري.

املقر االجس اعي : الرباط 21، زنقة 
دكار، رقم 13.

املدة : 99 سنة.
 32.222.222  : الشركة  رأس ال 
درهم   622.222 إلى  مقس ة  درهم 
قي ة كل واحدة 52 درهم تم تحريرها 

بالكامل وموزعة ك ا يلي :
السيدة فخيسة املذكوري 75.222 

حصة.
 65.625 حكم  وفاء  السيدة 

حصة.
 65.625 حكم  زهراء  السيدة 

حصة.

 65.625 حكم  هناء  السيدة 
حصة.

 65.625 حكم  اقبال  السيدة 
حصة.

حكم  الكريم  عبد  السيد 
131.252 حصة.

حكم  الجواد  عبد  السيد 
131.252 حصة.

: تم تعيين السيدة زهراء  التسيي2 
السيد  اقبال حكم،  والسيدة  حكم 
للشركة  مسي2ين  حكم  الجواد  عبد 

ملدة غي2 محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
السجاري لل حك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم 154495.
148 P

ZETO
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس مال الشركة : 12.222 درهم
املقر االجس اعي للشركة 74 شارع 

القناصل الرباط
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تحرير  تم   ،2221 يونيو   7 بساريخ 
محضر الج عية االسسثنائية لشركة 
ZETO شركة ذات مسؤولية محدودة 

الذي تقرر فيه ما يلي :
لصالح  حصة   22 بيع  إقرار 

السيدة كنزة الشوافني.
اشعار السغيي2 في الشكل القانوني 
مسؤولية  شركةذات  من  للشركة 
محدودة من شركة وحيدة إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة.
ت ديد  الوحيد  الشريك  يقرر 

هدف الشركة على النحو السالي :
اسسي2اد وتصدير.

بيع املالبس.
االشياء الزخرفية.
أي نشاط تجاري.

تحويل املقر االجس اعي.
24 شارع واد زيز الطابق  من رقم 
 74 أكدال الرباط إلى   7 3 شقة رقم 

شارع القناصل الرباط.
من   7  ،6  ،4  ،3  ،1 تعديل املادة 

النظام األسا�سي.

االعس اد الكامل للقوانين املحدثة.

الصالحيات امل نوحة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط   السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2221 سبس 22   7 بساريخ 

.117274

149 P

STE EL SABROUTY TRANS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2221 ماي   18 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف : النقل السياحي.

نقل البضائع.

املقر : شارع موالي اح د الوكيلي 

ع ارة 32 شقة 8 حسان الرباط.
ب ا  املال  راس  حدد   : املال  رأس 

قدره 122.222 درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف السيد الص22وتي 

مصطفى.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 23 يونيو 2221.
رقم السجل السجاري : 153117.

150 P

P.I.OUMGHAR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قد   ،2221 أبريل   5 بساريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

P.I.OUMGHAR : التس ية

.SARL AU

االنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري.

البناء  أع ال  بكافة  املقاولة 

واألشغال العامة واملسنوعة.
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رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 222 أومغار  مصطفى  السيد 

حصة.
 222 بندح ان  نزيهة  السيدة 

حصة.
السيد مح د اومغار 222 حصة.
السيدة مريم أومغار 222 حصة.
السيد رشيد أومغار 222 حصة.

املج وع : 1222 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عذا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
بزاوية زنقة الكرم وشارع   : املقر 
حي  األول  الطابق  ب  بلوك  األرز 

الرياض الرباط.
املسي2 : السيد مصطفى اومغار.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.153897

151 P

FLOWER TOWN
SARL

في  االسسثنائي  العام  للج ع  تبعا 
املحدودة  للشركة  االجس اعي  املقر 

املسؤولية قرر شركاؤها ما يلي :
مهليل  انوار  السيد  اسسقالة 
إدارة  من  مهليل  امي ة  والسيدة 
الشركة وتعيين السيدة بديعة شرف 

مديرة لها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221، تحت الرقم 116329.
152 P

TRANS MEDVITE
ش م م

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 4 
العروي الناظور

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي ليوم 16 يوليو 2221، تم 

ما يلي :

 522 ت ت املصادقة على تفويت 

املداني  السيد  ي سلكها  التي  حصة 

 TRANSMEDVITE شركة  في  ع اد 

لفائدة السيد اكراش مح د.

يصبح السيد كراش مح د املالك 

واملسي2 الوحيد للشركة.
وتعديل البنود 1-6-7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

وتبعا تم اإليداع القانوني محك ة 

االبسدائية بالناظور يوم فاتح سبس 22 

2221، تحت رقم 3847.

153 P

STE EXPEDIMEX
SARL

دوار أيت رحو امهاجر دريوش

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

تم   ،2221 يوليو   2 االسسثنائي ليوم 

ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

EXPEDIMEX ش م م إلى :

دوار ايت رحو امهاجر دريوش.

تعيين السيد بردان عبد الصادق 

ك سي2ان  مراد  سجيل  والسيد 

شريكان للشركة.

اسسقالة السيد الحفياني بنعي�سى 

من الشركة.
4-13 من القانون  وتعديل البنود 

االسا�سي للشركة.

ب حك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناظور يوم فاتح سبس 22 

2221، تحت رقم 3848.

154 P

SIE EL JARROUDI CARS
SARL AU

بالناظور  عرفي  عقد  ب وجب 

وضع  تم   ،2221 يوليو   19 بساريخ 

 SIF EL لشركة  األسا�سي  القانون 

ذات  شركة   JARROUDI CARS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 SIE EL JARROUDI  : التس ية 

.CARS SARL AU

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

وبصفة عامة كل الخدمات ذات 
إليها  باألهداف املشار  صفة مباشرة 
أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير 

الشركة.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تأسيسها  تاريخ  من  ابسداء  سنة   99

النهائي.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
موزع على 1222 حصة من فئة 122 

درهم كالسالي :
الجرودي  الدين  سيف  السيد 

1222 حصة.
املج وع : 1222 حصة.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 
سيف الدين الجرودي ك سي2 وحيد 

للشركة ملدة غي2 محددة.
شارع خالد بن   : املقر االجس اعي 

الوليد رقم 166-174 الناظور.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناظور يوم 11 أغسطس 

2221، تحت رقم 3676.
155 P

AUDEXAL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
ب قس�سى عقد عرفي حرر بالدار 
البيضاء بساريخ 32 أغسطس 2221، 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات امل يزات السالية :
.AUDEXAL : االسم

الهدف : خبي2 محاسب.
45 زنقة السابعة   : املقر االجس اعي 
الطابق  السابق  بازاس  الدوبياني 

الرابعة الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

 12.222  : االجس اعي  الراس ال 
درهم مقس ة إلى 122 حصة من فئة 
122 درهم موزعة على الشكل االتي 

السيد يوسف صالحي 122 حصة.
يوسف  السيد  عين   : التسيي2 

صالحي مسي2 للشركة.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 
تحت   ،2221 سبس 22   3 بساريخ 

.RC514851 السجل السجاري رقم
156 P

ISMALEM
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالدار  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   ،2221 يناير   26 بساريخ  البيضاء 
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

السالية :
 ISMALEM : التس ية االجس اعية

.SARL
شراء   : االجس اعي  الهدف 
وتأجي2  وتبادل  وبيع  واستئجار 
وتشغيل  وتطوير  وتجديد  وتحويل 
املبنية،  غي2  أو  املبنية  املباني  ج يع 
مباشرة،  غي2  أو  مباشرة  بصورة 

واسسخدام وتطوير هذه املباني.
تجارية،  ع لية  اي  في  املشاركة 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  بصورة  إما 
جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
واالشت2اكات  والرعاية  واملساه ات 
واالندماجات  األسهم  شراء  أو 

والسحالفات.
املقر االجس اعي : 64 زنقة عبد هللا 
املديوني الطابق 1 شقة رقم 2 الدار 

البيضاء.
املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.
 122.222  : االجس اعي  الراس ال 
حصة من   1222 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت ك ا   122 فئة 

يلي :
رؤوف عرباني 222 حصة.
ملياء س اعلي 222 حصة.
ياسين عرباني 222 حصة.

اس اعيل عرباني 222 حصة.
ريم عرباني 222 حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 
يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.
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عرباني  رؤوف  السيد   : التسيي2 
مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 
للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2221 ف22اير   25 بساريخ  البيضاء 
اإليداع  رقم   ،  491933 رقم  تحت 

القانوني 767476.
157 P

ATLAS RIPARAZIONI
SARL AU

 25 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم  قد  بالرباط   ،2221 أغسطس 
وضع القانون االسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص السالية :
 ATLAS RIPARAZIONI : التس ية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
االسسي2اد   : االجس اعي  الهدف 

والسصدير.
السجارة.

شراء وبيع معدات البناء والزراعة.
تأجي2 االالت.

درهم   122.222  : املال  راس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل السالي :
السيد اح د اربيعة 1222 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
رقم  ج  بلوك   : االجس اعي  املقر 
الطابق الثالث ديور الحومر حي   82

يعقوب املنصور.
املسي2 : السيد اح د اربيعة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.154473

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم 117257 

بساريخ 7 سبس 22 2221.
158 P

ARCHIPEL COGNITIVE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،2221 أبريل   23 بساريخ  البيضاء 

لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 

وخصائصها  املسؤولية  محدودة 

كالسالي :

 ARCHIPEL  : التس ية 

محدودة  شركة   COGNITIVE

املسؤولية.

هندسية  استشارات   : املوضوع 

السطوير وتص يم ال22مجيات وتسويق 

تكنولودجيا املعلومات.

77 شارع مح د   : املقر االجس اعي 

س يحة الطابق رقم 8 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

 : الراس ال االجس اعي والحصص 

درهم   122.222 الراس ال محدد في 

 1222 حصة بقي ة   122 مقسم إلى 

محررة  الواحدة،  للحصة  درهم 

ومقس ة كالسالي :

شركة   ARCHIPEL DIGITAL

محدودة املسؤولية 22 حصة.

شركة   DIGITAL INVEST

محدودة املسؤولية 22 حصة.

محدودة  شركة   DECOD

املسؤولية 15 حصة.

السيد وليد لحنين 15 حصة.

السيد مح ود الزيات 15 حصة.

السيد نبيل حفاض 12 حصة.

السيدة يسرى لس ر 5 حصة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

السيدة يسرى لس ر.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 22.

والسجل  القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  تم   : السجاري 

املركز  طريق  عن  البيضاء  بالدار 

الجهوي لالستث ار.

السجل السجاري رقم 522549.
ب ثابة نسخة وبيان

فيدوسيي2 الحق

159 P

AGROMAGHREB
شركة محدودة املسؤولية

تشطيب على السجل السجاري
 للدار البيضاء رقم 7255

والتسجيل بالسجل السجاري 
رقم 27467 باملح دية

تحديث القانون االسا�سي
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

 2222 ديس 22   29 بساريخ  املنعقد 

شركة   AGROMAGHREB لشركة 

الراس ال  ذات  املسؤولية  محدودة 

الهدف  تحديث  على  درهم   12.222

أسا�سي  قانون  وانشاء  االجس اعي 

جديد للشركة.

للشركة  االسا�سي  القانون 

عليه  املصادق  املسؤولية  محدودة 

ي22ز  االسسثنائي  العام  الج ع  في 

الخصائص السالية :

 AGROMAGHREB  : التس ية 

شركة محدودة املسؤولية.

تسيي2  إنعاش العقار،   : املوضوع 

واملنقوالت  امل سلكات  ج يع  وتأجي2 

وحقوق العقارات.

باملح دية زناتة   : املقر االجس اعي 

كلم 12422 الطريق الساحلي 111.

 12 انطالقا من  سنة   99  : املدة 

ديس 22 1946.

:  الراس ال االجس اعي والحصص 

درهم   12.222 في  محدد  الرأس ال 

محررة  حصة   122 إلى  مقسم 

ومسجلة كالسالي :

السيد تازي مح د 42 حصة.

 22 كامل  مح د  السازي  السيد 

حصة.

السيدة نفيسة برادة زوجة السازي 

12 حصص.

السيدة السازي نادية 12 حصصة.

 12 صوفيا  السازي  السيدة 

حصص.

السيدة السازي هند 12 حصص.

التسيي2 : تعيين السيد تازي مح د 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  السجاري  السجل  وتسجيل 
27467 باملح دية في 8 مارس 2221، 
تشطيب السجل السجاري رقم 7255 
في  باملحك ة السجارية للدار البيضاء 

32 مارس 2221.
160 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيي2 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدار البيضاء

الهاتف : 25.22.31.25.46

B & L ASSOCIES MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
السجل السجاري 158497
السصفية املسبقة للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  صادق 
 2222 سبس 22   21 بساريخ  املنعقد 
ذات  املسؤولية  محدودة  للشركة 
 B&L ASSOCIES وحيد  شريك 
 12.222 الراس ال  ذات   MAROC
تصفية  الشركة  تصفية  على  درهم 

مسبقة انطالقا من تاريخه.
وكنتيجة لذلك تم تعديل املادة 5 
من القانون األسا�سي واملسعلق ب دة 
الشركة، تحديد مقر السصفية بالدار 

البيضاء 15-13 زنقة بيي2 بارنت.
وتم تعيين السيد فريديريك براك 

ك صفي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
أكسوبر   14 بساريخ  البيضاء  الدار 

2222، تحت رقم 749734.
161 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيي2 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدار البيضاء

الهاتف : 25.22.31.25.46

SAYORE TRAVAUX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2222 نوف 22   22 بساريخ  البيضاء 
لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

وخصائصها كالسالي :
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 SAYORE TRAVAUX  : التس ية 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

ج يع أع ال النظافة    : املوضوع 

إدارة  الحدائق،  وتنسيق  والبستنة 

املوارد البشرية املؤقسة والسدريب.

ابن  شارع   : االجس اعي  املقر 

الدار   22 رقم  البناية  تاشفين 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

والحصص  االجس اعي  الراس ال 

درهم   12.222 الرأس ال محدد في   :

 122 بقي ة  حصة   122 إلى  مقسم 

مسجلة  الواحدة،  للحصة  درهم 

السيد  طرف  من  نقدا  ومحررة 

الحدوي املصطفى.

من  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

طرف السيد الحدوي املصطفى ملدة 

غي2 محدودة.

والسجل  القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  تم   : السجاري 

ديس 22   12 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2222، تحت الرقم 756951.

والسجل السجاري رقم 482431.

162 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيي2 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدار البيضاء

الهاتف : 25.22.31.25.46

ART NUMERIQUE

شركة محدودة املسؤولية

نقل املقر الرئي�سي للشركة
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

 2222 ف22اير   7 بساريخ  املنعقد 

 ART املسؤولية  محدودة  للشركة 

الراس ال  ذات   NUMERIQUE

املقر  نقل  على  درهم   122.222

أكدال،  بالرباط  للشركة  الرئي�سي 

الشقة   6 البناية  إقامة ابن خلدون 

رقم 12 زنقة جعفر الصديقي.

وفقا لذلك تم تعديل املادة رقم 4 
للقانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
السجارية للرباط في 24 نوف 22 2222، 

تحت رقم 128762.
163 P

السيد جوزيف علون
فيدوسيي2 الحق

47 شارع رحال املسكيني
الدارالبيضاء

الهاتف : 25.22.31.25.23

STE AGILTEEM
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2221 مارس   7 بساريخ  البيضاء 
لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 
وخصائصها  مسؤولية  محدودة 

كالسالي :
شركة   AGILTEEM  : التس ية 

ذات مسؤولية.
السطوير  الهندسة،   : املوضوع 
وتسويق  ال22مجيات  وتص يم 

تكنولوجيا املعلومات.
شارع   412  : االجس اعي  املقر 
الزرقطوني اقامة ح د الشقة رقم 1 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

 : الراس ال االجس اعي والحصص 
درهم   122.222 الراس ال محدد في 
 1222 حصة بقي ة   122 مقسم الى 
ومقس ة  محررة  الواحدة،  حصة 

كالسالي :
ARCHIPEL DIGITAL 65 حصة.

السيد حسن بلواح 35 حصة.
التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

السيد حسن بلواح.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديس 22.
والسجل  القانوني  االيداع 
القانوني  االيداع  تم   : السجاري 
باملحك ة السجارية للدارالبيضاء عن 
لالستث ار،  الجهوي  املركز  طريق 

السجل السجاري رقم 521251.
164 P

االسساذ عث ان املعزوزي

موثق

 II ، 2 طريق سبسة اقامة حدائق مرجان ع ارة

طابق االر�سي شقة رقم 3 قبالة مرجان تطوان

STE CAVALI BUILDING
SARL

تفويت حصص اجس اعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

تم   ،2221 أبريل   22 في  بسطوان 

طرف  من  حصة   422 تفويت 

»ا ب م هولدينغ«  الشركة املس اة  

ش.م.م.ش.و. امل ثلة من طرف السيد 

الشركة  لفائدة  اعافر  امللك  عبد 

هولدينك«  »ايسسي2يال  املس اة 

السيد  طرف  من  امل ثلة  ش.م.م. 

ادريس اس ار.

6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

االسا�سي للشركة.

في الشركة  وبهذا صادق الشركاء 

املذكورة أعاله ب قس�سى نفس العقد 

املشار اليه أعاله.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ 3 ماي 2221، 

تحت رقم 4287.
للخالصة والبيان

عث ان املعزوزي

165 P

االسساذ عث ان املعزوزي

موثق

 II ، 2 طريق سبسة اقامة حدائق مرجان ع ارة

طابق االر�سي شقة رقم 3 قبالة مرجان تطوان

 STE SIMOMED

IMMOBILIERE
SARL

تفويت حصص اجس اعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

 ،2222 ديس 22   24 في  بسطوان 

طرف  من  حصة   122 تفويت  تم 

»ا ب م هولدينغ«  الشركة املس اة  

طرف  من  امل ثلة  ش.م.م.ش.و. 

السيد عبد امللك اعافر لفائدة السيد 

الحسن الشبتي.

في الشركة  وبهذا صادق الشركاء 

املذكورة أعاله ب قس�سى نفس العقد 

املشار اليه أعاله.

6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة   القانوني  االيداع  تم 

يناير   7 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2221، تحت رقم 66.
للخالصة والبيان

عث ان املعزوزي

166 P

ائس انية لومباردي

الدارالبياضء

421 شارع عبد املومن 

اقامة رياض عبد املومن ع ارة Bالطابق الثاني 

رقم 8

الهاتف : 25.22.86.59.97

الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@

GMAIL.COM

STE AL MIARAJ PROMO

SARL

نقل املقر االجس اعي للشركة
العادي  الغي2  العام  الج ع  قرر 

 ALMIARAJ PROMO للشركة 

 12 بساريخ  املنعقد  ش.م.م.   SARL

نون22 2222 ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة من 

اقامة  العنوان القديم الدارالبيضاء 

عبد  شارع  زاوية  سانت2«  »املعراج 

الرابع  الطابق  أنوال  وشارع  املومن 

الكائن  الجديد  املقر  الى   44 رقم 

خريبكة  شارع   65 البيضاء  بالدار 

ع ارة »ب« الطابق الخامس رقم 19 

من  الرابع  الفصل  تغيي2  تم  وبالسالي 

املسعلق  للشركة  الساسي�سي  القانون 

باملقر االجس اعي.

تم الوضع القانون لدى املحك ة 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ديس 22 2222، تحت رقم 758892.

167 P
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ائس انية لومباردي

الدارالبيضاء

421 شارع عبد املومن 

اقامة رياض عبد املومن ع ارة   Bالطابق الثاني 

رقم 8

الهاتف : 25.22.86.59.97

الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@

GMAIL.COM

 STE SPORT VENTURES
SARL

تأسيس شركة
 14 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع  بالدارالبيضاء   2221 أبريل 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

 STE SPORT  : التس ية 

.VENTURES SARL

اسسغالل   : االجس اعي  الهدف 

قاعة الرياضة.

 CASABLANCA : املقر االجس اعي

.9 AVENTURE PLEIADES

 92.222  : االجس اعي  الراس ال 

درهم مقس ة الى 922 حصة من فئة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشركاء ك ا يلي :

 362  ... العنابي  مح د  السيد 

حصة.

 182  ... خطيب  نادية  السيدة 

حصة.

 182  ... العنابي  مريم  السيدة 

حصة.

 182  ... العنابي  ح زة  السيد 

حصة.

ك سي2ين  تعيين  تم   : التسيي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

السيدة  العنابي،  مح د  السيد 

مريم العنابي والسيد ح زة العنابي.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

يونيو   12 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 782228.

168 P

ائس انية لومباردي
الدارالبيضاء

421 شارع عبد املومن 
اقامة رياض عبد املومن ع ارة   Bالطابق الثاني 

رقم 8
الهاتف : 25.22.86.59.97
الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@
GMAIL.COM

 STE BRANCH OF APP
SARL

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالدارالبيضاء   2222 ديس 22    32
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
امل يزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية :
 STE BRANCH OF  : التس ية 

.APP SARL
مص م   : االجس اعي  الهدف 
تصدير  ومحلل  م22مج  اإلعالميات 

خدمات تكنولوجيا املعلوماتيات.
الدارالبيضاء،    : املقر االجس اعي 
طابق   3 زنقة سوميه اقامة شهرزاد 

الخامس رقم 22 بالمي.
 92.222  : االجس اعي  الراس ال 
درهم مقس ة الى 922 حصة من فئة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشركاء ك ا يلي :
 222  ... السيد ايت الهراج حسن 

حصة ب بلغ اج الي 22.222 درهم.
 622  ... السيد ايت الهراج أمين  

حصة ب بلغ اج الي 62.222 درهم.
 122  ... حلي ة   خايف  السيدة 

حصة ب بلغ اج الي 12.222 درهم.
التسيي2 : تم تعيين ك سي2  وحيد  

للشركة ملدة غي2 محدودة.
السيد ايت الهراج حسن مغربي 
بالدارالبيضاء  القاطن  الجنسية 
فيال   34 زنقة  اللي ون  تجزئسه 
رقم   E12332 الجديدة  طريق   259

البطاقة الوطنية.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بساريخ 4 ف22اير  2221، 

تحت رقم 764266.
169 P

ائس انية لومباردي
الدارالبيضاء

421 شارع عبد املومن 
اقامة رياض عبد املومن ع ارة   Bالطابق الثاني 

رقم 8
الهاتف : 25.22.86.59.97
الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@
GMAIL.COM

STE  PROMO PRONTO
SARL

بيع حصص اجس اعية
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
7 نون22 2222  قرر الج ع العام الغي2 

العادي ما يلي :
املوافقة على بيع 252 حصة كانت 
في ملك السيد مح د العنابي لصالح 

السيد عث ان العنابي.
حصص  توزيع  على  املوافقة 
 PROMO الشركة  وراس ال 

PRONTO SARL  موزعة كالسالي :
مح د العنابي ... 752 حصة.
عث ان العنابي ... 252 حصة.

املج وع ... 1222 حصة.
نتيجة لذلك تغيي2 الفصالن 7 و8 
للقانون االسا�سي للشركة املسعلقين 

براس ال والحصص.
للقانون  والسحيين  السكسيف 

الساسي�سي للشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة 
بساريخ  بالدارالبياضاء  السجارية 
الرقم  تحت   ،2222 ديس 22   12

.757238
170 P

ائس انية لومباردي
الدارالبيضاء

421 شارع عبد املومن 
اقامة رياض عبد املومن ع ارة   Bالطابق الثاني 

رقم 8
الهاتف : 25.22.86.59.97
الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@
GMAIL.COM

 STE JAEGER PROMO
SARL AU

بيع حصص ونقل املقر االجس اعي
الج ع  قرر  ب قس�سى عقد عرفي 
أبريل   9 بساريخ  العادي  غي2  العام 

.2221

املسي2ين  اسسقالة  على  املوافقة 
الهنا  يوم  حفيظ  السيد  السابقين 

والسيد عث ان العنابي.
تعيين املسي2 الوحيد السيد اح د 

الخياط.
السابقين  لل سي2ين  ابراء  إعطاء 

بخصوص تسيي2ه ا.
حصة   1222 بيع  على  املوافقة 
اجس اعية كانت بحوزة السيد حفيظ 
العنابي  عث ان  والسيد  الهنا  يوم 

لصالح السيد اح د الخياط.
الجديد  السقسييم  على  املوافقة 

للرأس ال لصالح اح د الخياط.
للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 
سيدي  تجزئة  الدارالبيضاء  من 
ولفا   8 رقم   32 زنقة  الرح ان  عبد 
يش  املحي2  تجزئة  الدارالبيضاء  الى 
 29 رقم  السفلي   13M2-GH 12

ع ارة 3 ليساسفة.
باملحك ة  القانوني  وضع  تم 
بساريخ بالدارالبيضاء   السجارية 
 24 يونيو 2221، تحت رقم 784132.
171 P

 FIDUCIAIRE LA GENERALE
DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE KA PREFA
SARL

الزيادة في الراس ال 
من 15.222.222 إلى 23.222.222 

درهم
الج اعي  القرار  ملحضر  طبقا 
للشركاء املنعقد بساريخ 27 أغسطس 
ش.م.م.  »كابريفا«   لشركة   ،2221
املسؤولية،  محدودة  شركة 
درهم،   15.222.222 راس الها 
مقرها االجس اعي ب22شيد، طريق حد 
السوالم ولد سيدي أح د ابن دريس 
ب22شيد  السجاري  بالسجل  ومسجلة 
شركاء  قرر   ،11959 رقم  تحت 

الشركة ما يلي :
اتبات تحرير الراس ال االجس اعي 
الزيادة  من  املسبقي  للشركة 
درهم الى   12.222.222 السابقة من 

15.222.222 درهم.
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الزيادة في الراس ال االجس اعي من 
15.222.222 درهم الى 23.222.222 

درهم.
االنجاز النهائي للزيادة في الراس ال 
االجس اعي من 15.222.222 درهم الى 

23.222.222 درهم.
والسابع  السادس  البند  تغيي2 
للشركةتم  األساسية  القوانين  من 
االيداع القانوني بكسابة الضبط لدى 
 3 املحك ة االبسدائية ب22شيد بساريخ 

سبس 22، تحت رقم 1125.
172 P

 STE NOMY DISTRIBUTION
& SERVICES

SARL
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي والنظام االسا�سي املحين 

تم ما يلي :
نقل املقر االجس اعي للشركة من 
رقم  ريحانة  تجزئة  السالي  العنوان 
بئ2 الرامي القنيطرة الى العنوان   13
املهدية  قصبة  تجزئة  محل  الجديد 

رقم 887 القنيطرة.
السيد  القديم  املسي2  اسسقالة 

مح د ابورمان.
ع ر  السيد  جديد  مسي2  تعيين 

ايت بيك.
4 و15 من النظام  تغيي2 الفصول 

االسا�سي.
للشركة  االسا�سي  النظام  تحيين 
وتعديل الفصول التي ش لها السغيي2.
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
سبس 22  فاتح  بساريخ  بالقنيطرة 

2221، تحت رقم 88154.
173 P

STE NEURAL
SARL AU

السجل السجار ي رقم : 154463
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم  قد  بالرباط،   2221 يونيو   29
املسؤولية ذات  شركة  تاسيس 

 املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

 STE NEURAL SARL  : التس ية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

في  مص م   : االجس اعي  الهدف 

املعلوميات )م22مج ومحلل).

وبرامج  السطبيقات  بيع 

املعلوميات.
122.222 درهم مقسم   : راس ال 

درهم   122 1222 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة ك ا يلي :

 1222  .... هشام  الغرفي  السيد 

حصة.

حصة   1222  .... املج وع 

اجس اعية.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة واد زيز   4  : املقر االجس اعي 

اكدال   7 الطابق الثالث الشقة رقم 

الرباط.

من  الشركة  تسي2   : التسيي2 

طرف السيد الغرفي هشام ملدة غي2 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
السجاري  بالسجل  بالرباط  السجارية 
رقم 117244. والسجل السجاري رقم 

.154463

174 P

STE BIGOULA TECH
راس الها : 122.222 درهم

تعديل في الشركة
االسسثنائي  الج ع  اطار  في 

بساريخ  واملنعقد   BIGOULA TECH

17 يونيو 2222، تقرر ما يلي :
زنقة   32 تحويل مقر الشركة من 

2 أكدال الرباط الى  سبو، شقة رقم 

الصديق،  بكر  أبو  ساحة   2 ع ارة 

شقة رقم 12 أكدال الرباط.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

بالرباط تحت رقم 117252.
مقسطف ب ثابة اعالن

175 P

STE BRS IMMO
تغيي2 في الشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  اطار  في 
لشركة BRS IMMO واملنعقد بساريخ 

29 أبريل 2221، تقرر ما يلي :
شارع   28 الشركة من  تغيي2 مقر 
حي  نافع  ابن  عقبة  زنقة  بوكراع، 
زنقة   1 الى  سال  تابريكت  االنبعاث 
حسان   6 رقم  شقة  السوق  قصر 

الرباط.
املسي2   ، جنسية  تعديل 
مغربي  اصبح  الذي  سامر  ابودقه 
الجنسية رقم البطاقة الوطنية رقم 

.AA118777
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
السجاري  بالسجل  الضبط  كسابة 
رقم  بسال  االبسدائية  املحك ة  لدى 

.73225
مقسطف ب ثابة اعالن

176 P

 STE REGAPA
SARL AU

تاسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم انشاء شركة   2221 أغسطس   5  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص السالية :
.STE REGAPA : التس ية

الشركة  هدف  يسعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

واسسي2اد  وتسويق  وبيع  شراء 
وتصدير قطع الغيار.

 4 زنقة   7 الرقم   : املقر االجس اعي 
حي القسم 1 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
الساسيس.

 122.222 : حدد في مبلغ  راس ال 
درهم مقسم الى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

توزيع راس ال : 
سعيد وجو ... 1222 حصة.

تم تعيين السيد سعيد   : التسيي2 
وجو ك سي2 للشركة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 22.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
بساريخ  الذهب  بواد  االبسدائية 
رقم  تحت   ،2221 سبس 22   2
السجاري  وبالسجل   2221/1475

تحت رقم 19269.
177 P

STE LLD CAPITALE
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
أغسطس   31 بساريخ  االسسثنائي 

2221 تم االتفاق على ما يلي :
تم قبول اسسقالة السيدة فاط ة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  كطي2ي 
الج ع  طرف  من   QA72982 رقم 

العام.
ب قس�سى قرار الج ع العام أنيطت 
مه ة تسيي2 الشركة الى السيدة نجوى 
اربعي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
املسي2ة  تصبح  وبالسالي   A335275

الوحيدة للشركة ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 22   6 بساريخ   بالرباط  السجارية 

.D117216 2221، تحت رقم
رقم السجل السجاري 125421.

178 P

 FIDUTEMA

مكسب االستشارة

ش.م.م.

رقم 136 شارع القاهرة الطابق االول شقة رقم 

1 كومطراف 1 ت ارة

الهاتف : 25.37.64.42.48

الفاكس : 25.37.64.47.64

 STE LADIES SPOT
SARL AU

تغيي2 مقر الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  قررت   2221 أغسطس   24
LADIES SPOT SARL AU  ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد ما يلي :
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العنوان  الى   : الشركة  مقر  تغيي2 

تجزئة املسسقبل طريق   9 السالي رقم 

الفوارات T/472 ت ارة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2221 سبس 22   3 بساريخ 

.6391

179 P

ETUDE MAITRE REDA IGUIDER

NOTAIRE

 TEMAMA RIAD OULED MTAA SECTEUR

2, 13 BD SAHL RHONE

TEL : 25.37.62.48.29

25.37.62.23.11

EMAIL : reda.iguider@notairesrabat.ma

 STE HEDUXY MAROC

PRIVE
ش.م.م.

السجل السجاري رقم : 133627
زيادة في راس ال الشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

االسساذ ر�سى اكيدر، موثق بس ارة، في 

2221، قرر الشركاء بشركة  7 يوليو 

 STE HEDUXY MAROC PRIVE

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

 ،133627 رقم  السجاري  السجل 

ب بلغ  الشركة  راس ال  في  الزيادة 

ليصل بذلك الى  درهم،   3.922.222

باحداث  وبذلك  درهم،   4.222.222

 122 منها  كل  قي ة  حصة   39.222

حسب  الشركاء  بين  موزعة  درهم 

مساه تهم في الراس ال االصلي.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بس ارة  االبسدائية  لل حك ة  الضبط 

بساريخ 2 أغسطس 2221، تحت رقم 

.1645

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

بس ارة،  موثق  اكيدر،  االسساذ ر�سى 

قرر الشركاء،   ،2221 أسطس   5 في 

 HEDUXY MAROC PRIVE بشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ،133627 رقم  السجاري  السجل 

بنسبة  الشركة  راس ال  في  الزيادة 

ليصل بذلك الى  درهم،   1.222.222
باحداث  وذلك  درهم،   5.222.222
 122 منها  كل  قي ة  حصة   12.222
حسب  الشركاء  بين  موزعة  درهم 

مساه تهم في الرأس ال االصلي.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2221 أغسطس   11 بساريخ 

رقم 1686.
للخالصة والبيان

االسساذ ر�سى اكيدر

180 P

ائس انية اني كونساي
ش.ذ.م.م.

ت ارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 ع ارة 
1 شقة رقم 3 الطابق الول 
الهاتف : 25.37.64.12.18

 STE  OPTIMAL OPTIC
SARL AU

تاسيس فرع للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
بساريخ  ت ارة  في  املوقع  االسسثنائي 
ذات  لشركة   ،2221 أغسطس   9
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
تاسيس فرع للشركة املسواجد بحي 

دكالة رقم 152 عين عودة.
مشيش  بن  الحاج  السيد  تعيين 

مسي2 للفرع ملدة غي2 محدودة.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بس ارة   االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  سبس 222122،   6 بساريخ 

.6422
للنشر والبيان

181 P

STE 3 K CONSULTING
مكسب املحاسبة واالسسثشارة

مقرها االجس اعي : بلوك أ رقم 4 شارع ابن 
خلدون ع ارة بوك ور القنيطرة

STE PATNOS
SARL

تاسيس شركة
ب مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم تأسيس شركة   ،2221 يونيو   9  
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالسالي:

.STE PATNOS : التس ية

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلفة أو البناء.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي بساريخ وضع السجل 

السجاري.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 22   31 غاية  الى  يناير 

سنة ماعدا السنة االولى تبسدئ من 

تاريخ التسجيل.

موالي  زاوية   : االجس اعي  املقر 

ادريس االك22، وع ر  عبد الرح ان، 

 86 املحل  ياس ين  اقامة  املخسار، 

القنيطرة.

التسيي2 :  تسي2 الشركة من طرف 

السيد الطش عي�سى.

رقم السقييد بالسجل السجاري : تم 

تسجيل الشركة باملحك ة االبسدائية 

 32 في   62141 بالقنيطرة، تحت رقم 

أغسطس 2221.

182 P

 STE GROUPE AL

AHMADIYA

SARL

طبقا ملحضر الج ع العام لشركة 

فاتح  بساريخ  االح دية«  »مج وعة 

على  املصادقة  ت ت   2218 أكسوبر 

مسي2ا  بوحيا  الوافي  السيد  تعيين 

بولعالم  السيد  من  بدال  للشركة 

حسن الذي اسسقال من منصبه.

هذا  من  نسخسين  االيداع  تم 

باملحك ة  قانونية  بصفة  املحضر 

السجارية بسطات بساريخ فاتح سبس 22 

2221، تحت رقم 133853.

183 P

 STE EXOLUBRICANTS

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال : 2.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : درب اي يل زوال 

اقامة لوبرانسو الطابق الساسع رقم 

17 روش نوار الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 313841

بيع حصص اجس اعية
تلقسه  توثيقي،  عقد  ب قس�سى 

موثقة  عث اني،  أمال  االسساذة 

أبريل  و8  و3   2 بساريخ  ب كناس، 

املقريني  حسن  السيد  باع   ،2221

 ،D148436 رقم  ب.ت.و  الحامل 

الساكن برقم 229 زنقة ديكلسين حي 

املنزه مكناس، للسيد مح د املقريني 

 ،D23537 رقم  ب.ت.و  الحامل 

48 زنقة بني اح د حي  الساكن برقم 

 12222 الرباط،  السوي�سي  السفراء 

درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

التي يس لكها السيد حسن  للحصة، 

 EXOLUBRICANTS املقريني بشركة 

MOROCCO، شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

االجس اعي  الراس ال  ذات 

2.222.222 درهم، مقرها االجس اعي 

لوبرانسو  اقامة  زوال  اي يل  درب 

نوار  روش   17 رقم  الساسع  الطابق 

بالسجل  واملسجلة  الدارالبيضاء، 

السجاري تحت رقم 313841، تعريفها 

 ،221727978222243 رقم  املوحد 

تعريفها الضريبي رقم 15222332.

ونهايسه  قدره  اج الي  بث ن 

1.222.222 درهم.

ذات  شركة  الى  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الجديد  السقسيم  توضيح 

لراس ال الشركة.
ملخص للنشر

االسساذة أمال عث اني

موثق ب كناس

184 P
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STE EASYCAD

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : تيكنوبارك طريق 

 CT 1029 114 وRC النواصر زاوية

عين الشق  الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 187925

بيع حصص اجس اعية
تلقسه  توثيقي،  عقد  ب قس�سى 

موثقة  عث اني،  أمال  االسساذة 

أبريل  و8  و3   2 بساريخ  ب كناس، 

املقريني  حسن  السيد  باع   ،2221

 ،D148436 رقم  ب.ت.و  الحامل 

الساكن برقم 229 زنقة ديكلسين حي 

املنزه مكناس، للسيد مح د املقريني 

 ،D23537 رقم  ب.ت.و  الحامل 

اح د  بني  زنقة   48 برقم  الساكن 

الرباط،  السوي�سي  السفراء  حي 

 122 بقي ة  حصة اجس اعية    322

السيد  يس لكها  التي  للحصة،  درهم 

 ،EASYCAD بشركة  املقريني  حسن 

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 ذات الراس ال االجس اعي 

تيكنوبارك  االجس اعي  مقرها  درهم، 

 CT و   114RC زاوية  النواصر  طريق 

الدارالبيضاء،  الشق   عين   1229

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

املوحد  تعريفها   ،187925 رقم 

تعريفها   ،2229257222294 رقم  

الضريبي رقم 1129572.

ونهايسه  قدره  اج الي  بث ن 

32.222 درهم.

ذات  شركة  الى  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الجديد  السقسيم  توضيح 

لراس ال الشركة.
ملخص للنشر

االسساذة أمال عث اني

موثق ب كناس

185 P

 STE TECMAT GRAND
PROJET

SARL
راس الها : 122.222 درهم

السجل السجاري رقم : 124273
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
أكسوبر   19 واملنعقد بساريخ  للشركة، 
وتم  للشركة،  النهائي  الحل   2222
السجارية  باملحك ة  القانوني  االيداع 
 ،2221 سبس 22   2 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 117164.
186 P

STE AKAL AMENAGEMENT
SARL AU

تاسيس شركة
 4 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تاسيس  تقرر  بالرباط  أغسطس 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
بالخصائص السالية :

عقال   : االجس اعية  التس ية 
أميناج و.

املقر االجس اعي : 56 شارع ابراهيم 
روداني ع ارة 56 شقة رقم 2 املحيط 

الرباط.
وصيانة  البسسانة  الهدف 
املساحات الخضراء وأشغال مسنوعة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

احاثها الفعلي.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 22 من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
في  حدد   : االجس اعي  الراس ال 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

حصة بقي ة 122 درهم.
التسيي2 : الشركة مسي2 من طرف 
السيد عبد الهادي لشكر املدة غي2 

محدودة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154413
باملحك ة  الطلب  االيداع  تم 
سبس 22   3 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221، تحت رقم 117193.
187 P

 STE INTERIORS 
INTERNATIONAL FZCO

 SIEGE : PLOT NO.S 10828
 P.O BOX 261690 JEBEL ALI
 DUBAI EMIRATES ARAB

UNITED
انشاء فرع

لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
 INTERIORS INTERNATIONAL
2221، ب قر  8 يوليو  FZCO  بساريخ 

الشركة القرارات السالية :
اسم  يح ل  فرع  انشاء 
 INTERIORS INTERNATIONAL
 : االجس اعي  باملقر   INDUSTRIES
15 شارع االبطال شقة رقم 4 اكدال 

الرباط.
الهدف االجس اعي للفرع كالسالي :

املباني واالشغال العامة.
أع ال الديكور.

االسسي2اد والسصدير.
 NICHOLAS السيد  تعيين 
الحامل   ،GODFREY CLAXTON
 518365311 رقم  السفر  لجواز 

ك دير للفرع.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
ف22اير   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221، تحت رقم 154481.
مقسطف من أجل االشهار

188 P

سانوفي افانتيس ماروك
شركة مساه ة

ذات رأس ال بقي ة 444.512.252 
درهم

املقر االجس اعي : طريق الرباط
عين السبع 22252 الدار البيضاء

سجل تجاري الدار البيضاء
رقم 22497

قررت الج عية العامة االسسثنائية 
 2222 نوف 22   19 بساريخ  املنعقدة 
امسداد غرض الشركة وتغيي2 النظام 

األسا�سي للشركة ك ا يلي :
الفصل 3 : الغرض
غرض الشركة هو :

وشبه  الصيدالنية  املواد  صنع 
كي اوية  وشبه  كي اوية  صيدالنية 
طبية  أجهزة  غذائية  مك الت 
مسسحضرات السج يل ب ا فيها مواد 
بالجسم  العناية  ومواد  النظافة 

ومشسقاتها.
للج لة  تجاري  محل  اسسغالل 
تغليف  ت ثيل  وتصدير  السسي2اد 
الخام  املواد  توزيع  وكذا  وتخزين 
وشبه  الصيدالنية  املصنعة  أو 
وشبه  الكي اوية  الصيدالنية 
أجهزة  غذائية  مك الت  الكي اوية 
طبية مسسحضرات السج يل ب ا فيها 
مواد النظافة ومواد العناية بالجسم 
واملعدات  البيولوجية  ومشسقاتها 

خاصة الطبية أو شبه الطبية.
أو  الصيدالنية  املواد  اسسي2اد 
الكي اوية أو شبه  شبه الصيدالنية 
أجهزة  غذائية  مك الت  كي اوية 
طبية مسسحضرات السج يل ب ا فيها 
مواد النظافة ومواد العناية بالجسم 
ومشسقاتها وكذا اسسي2اد وتوزيع آالت 

التشخيص املخس22ي.
ي كن للشركة أن تع ل لحسابها 
أو  لوحدها  الغي2،  لحساب  أو 
باملشاركة أو ج عية أو شركة أو مع 
وتنفيذ  أشخاص  أو  أخرى  شركات 
في  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
األشكال  من  شكل  بأي  البلدن  كل 

الع ليات املسعلقة بنشاطها.
غي2  أو  مباشر  بشكل  املساه ة 
مباشر في كل الع ليات أو املقاوالت 
عن طريق تأسيس شركات باملشاركة 
في تأسيسها أو رفع رأس ال شركات 
أو  السوصية  طريق  عن  أو  مؤسسة 
عن طريق شراء أسهم أو حصص أو 

بشكل آخر.
الع ليات  كل  عام  بشكل 
العقارية  املالية  السجارية  الصناعية 
أو املنقولة التي لها صلة بشكل مباشر 
بغرض  أو  سبق  ب ا  مباشر  غي2  أو 
مشابه أو غرض من املحس ل أن يعزز 
البيع  باسسثناء  تن يسه  أو  تطبيقه 
مع  الصيدالنية  لل واد  بالسقسيط 
العلم أن الشركة ت سنع بشكل قطعي 

عن اسسغالل مكسب كصيدلية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
21 أبريل 2221 تحت رقم 775253.
190 P

شركة مفار
شركة مساه ة

ذات مجلس إدارة
ذات رأس ال بقي ة 75.242.822 

درهم
املقر االجس اعي : كلم 12 الطريق 
الساحلية 111 الحي الصناعي زناتة

عين السبع - الدار البيضاء
سجل تجاري الدار البيضاء

رقم 16985
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
ديس 22   14 ب  املؤرخ  االسسثنائي 

: 2222
تغيي2  مفار  شركة  شركاء  قرر 
عنوان املقر االجس اعي لشركة مفار 
ش.م من : كلم 12 الطريق الساحلية 
111 الحي الصناعي زناتة عين السبع 
الدار البيضاء إلى : شارع الكي يا رقم 
برنو�سي  سيدي  الصناعي  الحي   6
الدار البيضاء بعد إعادة ترقيم الزقة 
الحي الصناعي زناتة من طرف ع الة 

سيدي برنو�سي الدار البيضاء.
غرض  امسداد  الشركاء  قرر 
إلى أنشطة جديدة وهي  شركة مفار 
وتصدير  اسسي2اد  بيع  شراء  :صنع 
اآلالت الكاشفة للتشخيص املخ22ي 

والسجهيزات الطبية.
دراسة األسواق االقسصادية فرص 
ع ل تجارية ومواد النظافة والسباين 
واملعدات  األسنان  طب  ومنسجات 
منسجات  وكذا  والطبية  الجراحية 
البيولوجية  والصناعات  السغذية 
بشكل عام وآالت التشخيص املخ22ي 

والسجهيزات الطبية.
 ،31 املواد  تغيي2  الشركاء  قرر 
من النظام   41 و   42  ،38  ،37  ،33
)ا)  أجل  من  مفار  لشركة  األسا�سي 
ج وع  وتنظيم  اسسدعاء  امكانية 
املقر  عن  بعيدة  أماكن  في  الشركاء 
طبقا الخارج  فيها  ب ا  االجس اعي 

 ملقسضيات الفصل 126 من القانون 
املساه ة  بشركات  املسعلق   17-95
املشاركة  من  الشركاء  ت كين  )ب) 
السواصل  طريق  عن  الج وع  في 
بالهاتف أو مكاملات ع22 الفيديو طبقا 
من  و111   112 ملقسضيات الفصلين 
ت كين  )ج)  وكذا   17-95 القانون 
باملراسلة  السصويت  من  الشركاء 
مكرر   131 طبقا ملقسضيات الفصل 
من القانون 95-17 ومرسوم السطبيق 
مؤرخ ب  2-29-481 رقم  له   السابع 

21 ديس 22 2229.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

11 ماي 2221 تحت رقم 777971.
191 P

سوسييتي افريكان 
دانفستسمون ادو بارتسباسيون 

شركة مساه ة
ذات رأس ال بقي ة 1.962.222 

درهم
املقر االجس اعي : طريق الرباط

عين السبع 22252 الدار البيضاء
السجل السجاري الدار البيضاء

رقم 42189
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 2221 مارس   31 في  املؤرخ  املخسط 

شركاء الشركة :
اتفاق  مشروع  على  يصادقون 
مقسضياته  ج يع  في  االندماج 
افريكان  »سوسييتي  مع  امل22م 
 - بارتسباسيون  ادو  دانفستس ون 
والذي  مدمجة)  )شركة  ب«  ا  س.ا 
املدمجة  الشركة  تساهم  ب قسضاه 
- الضم بكل عناصر  برسم االندماج 
األصول والخصوم املكونة مل سلكاتها 
والنقل الكلي لهذه امل سلكات لشركة 

»هوستيم« )الشركة املدمجة).
افريكان  »سوسييتي  أن  تقرر 
 - بارتسباسيون  ادو  دانفستس ون 
سسحل  )شركة مدمجة)  ا ب«  س.ا 
بحكم القانون بدون تصفية، بحكم 
االندماج وحده ابسداء من تاريخ إنجاز 

االندماج.

سيؤدي  املذكور  الحل  أن  تقرر 
التسيي2  ألعضاء  السلقائي  الحل  إلى 
»سوسييتي افريكان  واإلدارة لشركة 
 - بارتسباسيون  ادو  دانفستس ون 

س.ا ا ب« )شركة مدمجة).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

24 ماي 2221 تحت رقم 779411.
192 P

هوستيم
شركة مساه ة

ذات رأس ال بقي ة 3.522.222 
درهم

املقر االجس اعي : طريق الرباط
عين السبع 22252 الدار البيضاء
السجل السجاري الدار البيضاء

رقم 94197
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 2221 مارس   31 في  املؤرخ  املخسط 

شركاء الشركة :
اتفاق  مشروع  على  يصادقون 
مقسضياته  ج يع  في  االندماج 
افريكان  »سوسييتي  مع  امل22م 
 - بارتسباسيون  ادو  دانفستس ون 
والذي  مدمجة)  )شركة  ب«  ا  س.ا 
املدمجة  الشركة  تساهم  ب قسضاه 
- الضم بكل عناصر  برسم االندماج 
األصول والخصوم املكونة مل سلكاتها 
والنقل الكلي لهذه امل سلكات لشركة 

»هوستيم« )الشركة املدمجة).
يقررون اعس اد القرارات السابقة 
)شركة  رفع رأس ال شركة هوستيم 
درهم من   142.222 ب بلغ  مدمجة) 
درهم   3.522.222 من  رفعه  أجل 
طريق  عن  درهم   3.642.222 إلى 
ذات  جديد  سهم   1422 إنشاء 
درهم لكل   122 القي ة االس ية ب 
كليا مخصصة بشكل  واحد محررة 
املدمجة  الشركة  لشركاء  مباشر 
لشركة   14 السبادل  تقرير  على  بناء 
دانفستس ون  افريكان  »سوسييتي 
ادو بارتسباسيون - س.ا ا ب« )شركة 
لشركة  واحد  مقابل سهم  مدمجة) 

هوستيم )الشركة املدمجة).

يقررون اعس اد القرارات السابقة 

إدارة  مجلس  أعضاء  والية  تأكيد 

املدمجة)  )الشركة  هوستيم  شركة 

وهم :
السيد مح د امين بنعبد الرازق 

رئيس ومدير عام.

السيدة ستيفاني البي2ي مسصرفة.
بارتيسباسيون  افانسيس  سانوفي 

بي2ونجي2  السيدة  طرف  من  م ثلة 

بلقا�سي مسصرفة.

األسا�سي  النظام  تعديل  يقررون 

للشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

24 ماي 2221 تحت رقم 779412.

193 P

هوستيم
شركة مساه ة ذات مجلس ادارة 

 3.522.222 بقي ة  راس ال  ذات 

بالدار  االجس اعي  مقرها  درهم 

السبع  عين  الرباط  طريق  البيضاء 
السجاري  بالسجل  مسجلة   22252

 94197 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

مح د  السيد  القانوني  م ثلها 

رئيس  بصفسه  الرازق  بنعبد  امين 

ومدير عام املشار إليها اسفله باسم 

»الشركة املدمجة«

افريكان  سوسييتي 
بارتيسيباسيون  ادو  دانفيستس ون 

املس اة »س ا ا ب« شركة مساه ة 

ذات مجلس ادارة ذات راس ال بقي ة 

1.962.222 درهم  مقرها االجس اعي  

الرباط  طريق  البيضاء  بالدار 

السبع   عين   1 الرئيسية  الطريق 
السجاري  بالسجل  مسجلة   22252

 ،42189 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

 وم ثلها القانوني السيد مح د امين

الرازق بصفسه رئيس و مدير  بنعبد 

عام.

املشار إليها أسفله باسم »الشركة 

املدمجة«

اشعار باالندماج.
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املدمجة  الشركة  أنشأت   .1

والشركة املدمجة املشار اليه ا أعاله 

بساريخ 15 ف22اير 2221 بواسطة عقد 

البيضاء  بالدار  خاص  توقيع  ذات 

مشروع اتفاق االندماج.

2. ب قس�سى هذا املشروع، سسقدم 

برسم  مساه ة  املدمجة  الشركة 

االندماج - الضم الى الشركة املدمجة 

والخصوم  عناصراالصول  بج يع 

املدمجة  الشركة   مل سلكات  املكونة 

فيها  ب ا  تحفظ  أو  اسسثناء  بدون 

والخصوم  املكونة لالصول  العناصر 

ستنجز  التي  الع ليات  عن  الناتجة 

كافة  انجازاالندماج  تاريخ  غاية  الى 

يجب  املدمجة  الشركة  م سلكات 

في  املدمجة  الشركة  إلى  تؤول  أن 

الوضعية التي سسكون عليها في تاريخ 

إنجازاالندماج.

التي  االهداف  و  الدوافع   .3

دفعت الشركة املدمجة واملدمجة الى 

الشروع في االندماج هي كالسالي :

السقارب بين شركسين ذات أنشطة 

االئسالف  تعزيز  أجل  من  تك يلية 

والسن ية.

داخل  الهيكلة  إعادة  ع لية 

املج وعة.

تبسيط الهياكل.

تحسين تكاليف التشغيل.

البشرية  املالية،  املوارد  تحسين 

والسقنية.

املساهم  االصول  تسض ن  كانت 

بها بساريخ 31 ديس 22 2222 دون أن 

محدودا  السصنيف  هذا  اعسبار  يسم 

اليها  املشار  والحصص  امل سلكات 

اسفله التي تم تقيي ها :

املكونة  العناصر  تقييم  تم 

لالصول بساريخ 31 ديس 22 2222 في : 

7.277.726 درهم.

الخصوم املسح لة بنفس الساريخ 

تبلغ : 62.222 درهم.

االصول املساهم بها : 7.277.726. 

الخصوم املسح لة : 62.222.

 : بها  املساهم  االصول  صافي 

.7.217.726

بها  املساهم  االصول  صافي  يبلغ 

7.217.726 درهم

الشركة  وتؤدي  ستسح ل   .5

املدمجة  محل الشركة املدمجة كافة 

بساريخ  وقي تها  االخي2ة  هذه  خصوم 

31 ديس 22 2222 مشاراليها اسفله. 

أن  االقسضاء  عند  تحديد  تم 

يشكل  ال  اعاله  اليه  املشار  البند 

اعت2افا بدين لفائدة دائنين مفت2ضين 

حقوقهم  اثبات  عليهم  يجب  الذين 

واسه هم.

املنصوص  الس22يرات  مراعاة  مع 

عليها في الفقرة السابقة، تبلغ خصوم 

ديس 22   31 الشركة املدمجة بساريخ 

2222 مبلغ 62.222 درهم :

ديون املوردين : 62.222 درهم.

االصول النقدية : 2 درهم.

 : املسداولة  الخصوم  مج وع 

62.222 درهم.

املسداولة  الخصوم  مج وع 

ديس 22   31 للشركة املدمجة بساريخ 

2222 : 62.222 درهم.

6. سسكون الشركة املدمجة مالكة 

بها  املساهم  والحصص  لل  سلكات 

من  ابسداء  الحالي  االندماج  برسم 

اي  لالندماج،  النهائي  االنجاز  تاريخ 

في  الذي سيبث  بعد اخر ج ع عام 

االندماج. 

الى غاية اليوم املذكور، سسواصل 

بنفس  تسيي2  املدمجة  الشركة 

املبادئ القواعد و الشروط السابقة 

كافة االصول االجس اعية.

غي2 انه لن تقدم الشركة املدمجة 

اي التزام هام من شانه ان يؤثر على 
بدون  امل سلكات  و  الحصص  هذه 

املوافقة املسبقة للشركة املدمجة.

املدمجة   الشركة  حلول  سيسم 

ج يع  في  وبسيط  محض  بشكل 

التزامات  ومخسلف  أسهم  حصص 

الشركة املدمجة.

املدمجة  الشركة  حسابات   .7

شروط  واملدمجة املسسع لة النشاء 

الع لية تم اقفالها بساريخ 31 ديس 22 

.2222

لل  سلكات  االج الية  القي ة   .8

طرف  من  بها  املساهم  والحصص 

تقيي ها  تم  التي  املدمجة  الشركة 

والخصوم  درهم   7.277.726 ب 

املسح لة من طرف الشركة املدمجة 

 2222 ديس 22   31 بساريخ  تبلغ 

ينسج عنه ان القي ة  62.222 درهم، 

والحصص  لل  سلكات  الصافية 

املساهم بها تبلغ حسب طرق السقييم 

املوصوفة اعاله 7.217.726 درهم.

الصافية  القي ة  مقابل  في 

طرف  من  املقدمة  لل ساه ات 

الشركة املدمجة، اتفق الطرفان على 

تحديد تقرير تبادل اسهم الشركات 

سهم   14 في  االندماج  في  املشاركة 

1 )واحد)  للشركة املدمجة في مقابل 

سهم للشركة املدمجة.

قي ة سهم  حسب هذا السقييم، 

كل شركة مساه ة هي كالسالي :

الشركة املدمجة : 358.

الشركة املدمجة : 4927.

9. سسقوم هوستيم برفع راس الها 

بقي ة مبلغ 7.217.726 درهم تم رفع 

الراس ال بقي ة 142.222 درهم من 

3.522.222 درهم الى  اجل رفعه من 

انشاء  درهم عن طريق   3.642.222

القي ة  ذات  جديد  سهم   1422

واحد  لكل  درهم   122 ب  االس ية 

الشركة  لشركاء  منحها  سيسم  التي 

للشركة  سهم   14 مباشرة  املدمجة 

سهم  )واحد)   1 مقابل  في  املدمجة 

للشركة املدمجة.

عالوة  تبلغ  اخرى،  جهة  من 

اي  درهم    6.877.726 االندماج 
االصول  صافي  قي ة  بين  الفرق 

الشركة  طرف  من  بها  املساهم 

املدمجة ) 7.217.726 درهم) و قي ة 

الزيادة في الرأس ال بالقي ة االس ية 

االندماج  عالوة  درهم)   142.222(

املذكورة ستسجل في حساب »عالوة 

االندماج« السابع للشركة املدمجة.

االندماج   مشروع  انشاء  تم   .12

مع مراعاة الشروط املعلقة السالية :

املصادقة على االندماج من طرف 
االسسثنائي  العادي  العام  الج ع 
الحل  املدمجة على  الشركة  لشركاء 
املبكر بدون تصفية الشركة املدمجة 
وعلى النقل الكلي مل سلكاتها للشركة 

املدمجة.
املصادقة على االندماج من طرف 
االسسثنائي  العادي  العام  الج ع 
قي ة  املدمجة على  الشركة  لشركاء 
املساه ات و تكافؤ السبادالت و على 
الزيادة في راس ال الشركة املدمجة 

الناتجة عن االندماج.
املعلقة  الشروط  استيفاء  سيسم 
عن  شخص  اي  اتجاه  كاف  بشكل 
او  ش سية  بصورة  االدالء  طريق 
ملحضر  لالصل  مطابقة  نسخة 
املدمجة  للشركة  العامة  الج وع 
موقعة من طرف م ثلها  واملدمجة، 
استيفاء  تعاين  التي  و  القانوني 
االندماج  انجاز  و  املعلقة  الشروط 

بشكل نهائي.
مفعول  سريان  سيبسدئ   .11
عام  ج ع  اخر  نهاية  بعد  االندماج 
على  املصادقة  في  سيبث  الذي 

االندماج.
بحكم  املدمجة  الشركة  سسحل   
وسسحل  تصفية  بدون  القانون 
بحت  بشكل  املدمجة  الشركة 
وبسيط وبشكل عام في كل حصص 
املدمجة  الشركة  التزامات  و  اسهم 

بساريخ االنجاز النهائي لالندماج.
تم االيداع القانوني ملشروع   .12
املحك ة  ضبط  بكسابة  االندماج 
للشركة  البيضاء  بالدار  السجارية 
بساريخ  املدمجة  الشركة  و  املدمجة 

26 ف22اير 2221.
في  املشاركة  الشركات  دائنو   .13
ع لية االندماج ذوي الدين السابق 
على تاريخ نشر هذا االعالن املشاركين 
ان  لهم  ي كن  االندماج  ع لية  في 
يقوموا بالسعرض على هذا االندماج 
32 يوما ابسداء من تاريخ  داخل اجل 

نشر هذا االعالن.
طبقا ملقسضيات القانون 

الشركة املدمجة

194 P
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SOCIETE MECANICATOL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : دوار ال22اه ة
طريق القنيطرة بوقنادل سال

امل22م  العرفي  العقد  ب قس�سى 
وضع   2221 مي   31 بساريخ  سال  في 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تح ل املواصفات السالية :
اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

MECANICATOL SARL AU
الهدف : تهدف الشركة إلى :

ميكانيكي إصالح.
لصيانة  مؤسسة  مشغل 

السيارات.
حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
122.222 درهم مقس ة  رأس الها في 
درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للواحدة، موزعة كالسالي :
 1222 الطيب  الحيان  السيد 

حصة.
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 22 من كل عام.
التسيي2 : سل ت اإلدارة والتسيي2 

للسيد الحيان الطيب.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت   2221 يوليو   29 بساريخ 

اإليداع : 37294.
195 P

ITKANE CONTACT CENTER
SARL-AU

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تم تأسيس   2221 16 أغسطس  يوم 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد لها الخصائص السالية :
عادل  سيدي  السيد   : الشريك 
السعريف  لبطاقة  حامل  بوطالب 
مغربي   BE721125 رقم  الوطنية 
مكرر   13 ب  الساكن  الجنسية 
 9 زنقة أبيدجان إقامة الح د شقة 

املحيط الرباط.

 ITKANE  : االجس اعية  التس ية 

CONTACT CENTER

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

في  الغرض من الشركة   : الهدف 

املغرب والخارج :

مركز لالتصاالت الهاتفية.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

غي2  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

أعاله  إليه  املشار  بالنشاط  مباشرة 

تدعيم  تسهيل،  شأنها  من  والتي 

وتن ية نشاط الشركة، وأيضا ج يع 

املباشرة  املباشرة أو غي2  املساه ات 

هدف  ذات  مؤسسات  في  كانت  أيا 

م اثل.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 رأس ال الشركة في 

 122 حصة بقي ة   1222 مقسم إلى 

درهم للحصة موزعة كالسالي :

بوطالب  عادل  سيدي  السيد 

1222 حصة.

التسيي2 : عين السيد سيدي عادل 

السعريف  لبطاقة  حامل  بوطالب 

ك سي2   BE721125 رقم  الوطنية 

للشركة.

تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

 السنة االجس اعية من فاتح يناير إلى

31 ديس 22 من نفس السنة.

األرباح : بعد االحسفاظ بنسبة %5 

لالحسياط القانوني ي نح الباقي لصالح 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل  والتسجيل  القانوني 

السجاري باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم 154399 بساريخ 2 سبس 22 

.2221

196 P

LE PETIT MINEUR
تفويت حصص الشركة
اسسقالة وتأكيد مدبرين

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

إعادة صياغة النظام األسا�سي
تفويت حصص  عقد  يت2تب عن 

أن   2221 يوليو   8 بساريخ  الشركة 

 LE PETIT الشركة الحاملة لتس ية 

مسؤولية  ذات  شركة   MINEUR

درهم،   122.222 رأس الها  محدودة 

شارع  مالل،  ببني  مقرها  الكائن 
الطابق  64، حي الوفاء،  املسنبي، رقم 
األول، شقة اليسار )السجل السجاري 

أح د  السيد  أن   (7781 مالل  بني 

حصة شركة   195 قد فوت  حارس، 

التي ي سلكها في الشركة لفائدة شركة 

مساه ة  شركة   ،POWER ENR
الكائن  درهم،   322.222 رأس الها 
زنقة   ،71 البيضاء،  بالدار  مقرها 

الرابع  الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل 

البيضاء  الدار  السجاري  )السجل 

.(415647

يوليو   8 بساريخ  قرارات  ب وجب 

 ،POWER ENR فإن شركة   ،2221

قد :

لسفويت الحصص  نتيجة  عاينت 

اآلن  من  أصبحت  أعاله  إليها  املشار 

لشركة  وحيدا  شريكا  فصاعدا 

.OUAHI MINING COMPANY

السيد  املدبر  اسسقالة  سجلت 

أح د حارس من مهامه ك دبر.

أكدت السيد مح د سليم الحاجي 

بصفسه مدبرا.

املشار  للسغيي2ات  نتيجة  قررت 

إليها أعاله بأن تعس د تالزميا النظام 

األسا�سي املعاد الصياغة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية املحك ة  لدى   الضبط 

لبني مالل بساريخ 12 أغسطس 2221 

تحت رقم 846.
املدبر

197 P

OUAHI MINING COMPANY
اعس اد تس ية جديدة
تعديل نظامي تالزمي

مارس   17 بساريخ  قرار  ب وجب 

2221، فإن الشريك الوحيد لشركة 

 ،OUAHI MINING COMPANY

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

 1.222.222 بشريك وحيد رأس الها 

درهم، الكائن مقرها ببني مالل، رقم 

الطابق  خليفة،  الحاج  تجزئة   ،22

األول )السجل السجاري بني مالل رقم  

6433، قد قرر :

 OHOD اعس اد كتس ية جديدة

MINING COMPANY عوض ومكان 

.OUAHI MINING COMPANY

تعديل الفصل الثاني من النظام 

األسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية املحك ة  لدى   الضبط 

لبني مالل بساريخ 12 أغسطس 2221 

تحت رقم 847.
املدبر

198 P

GASODIS
تكوين  شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

سبس 22   2 بساريخ  يلي  في ا  م يزاتها 

: 2221

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

.GASODIS : التس ية

شركة   : الوحيد  الشريك 

AL NASSIR

رأس الها  مساه ة،  شركة 

مقرها  الكائن  درهم،   322.222

زنقة عالل بن   ،71 بالدار البيضاء، 

)السجل  الرابع  الطابق  عبد هللا، 

السجاري الدار البيضاء 426727) ؛

ي ثلها السيد جواد يوسفي.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.
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البيضاء،   الدار   : الشركة  مقر 
الكولين،  تجزئة  معروف،  سيدي 
 ،14 جزأة   ،3 ع ارة األوقات األربعة 

الطابق الخامس.
99 سنة ابسداء من قيدها   : املدة 

بالسجل السجاري.
الغرض : يك ن غرض الشركة في :
محطات  واسسغالل  تدبي2 
بالسقسيط  وبيع  وتوزيع  الخدمات 
لل واد البت2ولية واملحروقات السائلة 
لالشسعال،  القابلة  )املحروقات 
زيوت  الغازي،  أو  السائل  الوقود 
التشحيم) وج يع إيجارات الخدمات 
بيع  خاصة  امللحقة  والنشاطات 
تبعيات السيارات اإلطارات، اإلطعام 
الخفيف، الغسل، الحراسة وصيانة 

السيارات.
املنسجات  لهذه  املباشر  السوزيع 

البت2ولية واملحروقات السائلة.
النقل، اإليداع، السخزين واملناولة 

املنسجات البت2ولية ومشسقاتها.
الوحيد  الشريك  عين   : املدبرية 

بصفسه مدبرا :
الساكن  يوسفي،  جواد  السيد 
بالدار البيضاء )كاليفورنيا)، 3، جزأة 

ليلى 2.
باإليداع  القيام  تم   : اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
البيضاء  للدار  السجارية  املحك ة 
تحت رقم   ،2221 سبس 22   2 بساريخ 

.791382
تم قيد الشركة بالسجل السجاري 
 514727 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل السحليلي.
املدبر

199 P

ALI RESOURCE CORP
تفويت حصص الشركة
اسسقالة وتأكيد مدبرين

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

إعادة صياغة النظام األسا�سي
تفويت حصص  عقد  يت2تب عن 
 2221 يوليو   8 بساريخ  الشركة 
لتس ية الحاملة  الشركة  أن 

شركة   ALI RESOURCE CORP  
رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  درهم،   122.222
بالرباط، أكدال، زاوية شارع فال ولد 
ع ي2 وساحة أبو بكر، ع ارة 12، رقم 
 (5219 الرباط  السجاري  )السجل   6
قد  واحي،  الرزاق  عبد  السيد  أن 
422 حصة شركة التي ي سلكها  فوت 
 POWER شركة  لفائدة  الشركة  في 
رأس الها  مساه ة  شركة   ،ENR
322.222 درهم، الكائن مقرها بالدار 
عبد  بن  عالل  زنقة   ،71 البيضاء، 
هللا، الطابق الرابع )السجل السجاري 

الدار البيضاء 415647).
يوليو   8 بساريخ  قرارات  ب وجب 
 ،POWER ENR فإن شركة   ،2221

قد :
لسفويت الحصص  نتيجة  عاينت 
اآلن  من  أصبحت  أعاله  إليها  املشار 
 ALI لشركة  وحيدا  فصاعدا شريكا 

.RESOURCE CORP
السيد  املدبر  اسسقالة  سجلت 

عبد الرزاق واحي من مهامه ك دبر.
أكدت السيد مح د سليم الحاجي 

بصفسه مدبرا.
املشار  للسغيي2ات  نتيجة  قررت 
إليها أعاله بأن تعس د تالزميا النظام 
األسا�سي املعاد الصياغة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
للرباط بساريخ 2 سبس 22 2221 تحت 

رقم 117162.
املدبر

200 P

 GAIA MINING
CORPORATION

تفويت حصص الشركة
اسسقالة وتأكيد مدبرين

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

إعادة صياغة النظام األسا�سي
تفويت حصص  عقد  يت2تب عن 
 2221 يوليو   8 بساريخ  الشركة 
لتس ية الحاملة  الشركة  أن 

 GAIA MINING CORPORATION 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   12.222 رأس الها 
زاوية شارع  أكدال،  مقرها بالرباط، 
فال ولد ع ي2 وساحة أبو بكر، ع ارة 
6 )السجل السجاري الرباط  12، رقم 
86939) أن السيد عبد الرزاق واحي، 
قد فوت 42 حصة شركة التي ي سلكها 
 POWER شركة  لفائدة  الشركة  في 
رأس الها  مساه ة  شركة   ،ENR
322.222 درهم، الكائن مقرها بالدار 
عبد  بن  عالل  زنقة   ،71 البيضاء، 
هللا، الطابق الرابع )السجل السجاري 

الدار البيضاء 415647).
يوليو   8 بساريخ  قرارات  ب وجب 
 ،POWER ENR فإن شركة   ،2221

قد :
لسفويت الحصص  نتيجة  عاينت 
اآلن  من  أصبحت  أعاله  إليها  املشار 
 GAIA فصاعدا شريكا وحيدا لشركة

.MINING CORPORATION
السيد  املدبر  اسسقالة  سجلت 

عبد الرزاق واحي من مهامه ك دبر.
أكدت السيد مح د سليم الحاجي 

بصفسه مدبرا.
املشار  للسغيي2ات  نتيجة  قررت 
إليها أعاله بأن تعس د تالزميا النظام 
األسا�سي املعاد الصياغة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
للرباط بساريخ 2 سبس 22 2221 تحت 

رقم 117159.
املدبر

201 P

 LES DOMAINES
AGRICOLES
توسيع الغرض

العادية  غي2  العامة  الج عية  إن 
للشركة   2221 ماي   25 املنعقدة في 
 LES DOMAINES الحاملة لتس ية 
مساه ة  شركة   AGRICOLES
الكائن  درهم،   322.222 رأس الها 
5، شارع  السوي�سي،  مقرها بالرباط، 
السجاري  )السجل  مريم  اللة  األمي2ة 

الرباط 128261) قد قررت :

توسيع نشاطات الشركة لتش ل 

االسسي2اد وتوزيع املبيدات ومنسجات 

واملنسجات  الحشرات،  مبيدات 

ومكوناتها  الفالحية  الكي يائية 

رهن  والوضع  واإلقامة  الزراعية 

تشغيل السجهيزات لفائدة األغيار.

تعديل نتيجة لذلك محرر الفصل 

الثالث من النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

للرباط بساريخ 2 سبس 22 2221 تحت 
رقم 117158.

مجلس اإلدارة

202 P

TWICE COMPANY
اسس رار الشركة

في املؤرخة  القرارات   ب وجب 

الشريك  فإن   ،2221 يونيو   32

لتس ية  الحاملة  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   ،TWICE COMPANY

وحيد،  بشريك  محدودة   مسؤولية 
الكائن  درهم،   122.222 رأس الها 

شارع   ،37 البيضاء،  بالدار  مقرها 
زنقة  زاوية  بن قدور،  اللطيف  عبد 
السجاري  السجل  الرزاق  عبد  علي 
قرر  قد   ،353299 البيضاء  الدار 

 86 لل ادة  تطبيقا  الشركة  اسس رار 

من القانون رقم 5-96.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 

 2221 سبس 22   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791497.
املدبر

203 P

CARRIERES ZOUIRAT
اسس رار الشركة

في املؤرخة  القرارات   ب وجب 

الشريك  فإن   ،2221 يونيو   32

لتس ية  الحاملة  للشركة  الوحيد 

شركة   ،CARRIERES ZOUIRAT

بشريك  محدودة   مسؤولية  ذات 
درهم،   122.222 رأس الها  وحيد، 
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حي  البيضاء،  بالدار  مقرها  الكائن 
السجل  أنفا،  شارع   ،219 راسين، 
السجاري الدار البيضاء 243281، قد 
قرر اسس رار الشركة تطبيقا لل ادة 

86 من القانون رقم 5-96.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 
 2221 سبس 22   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791496.
املدبر

204 P

 FIAT CHRYSLER
 AUTOMOBILES

MOROCCO
S.A

اسس رار الشركة
غي2  العامة  الج عية  ب وجب 
العادية املنعقدة في 32 يونيو 2221، 
 FIAT فإن الشركة الحاملة لتس ية 
 CHRYSLER AUTOMOBILES
MOROCCO S.A، شركة مساه ة، 
درهم،   121.222.222 رأس الها 
أوالد  بوسكورة،  مقرها  الكائن 
 ،3211 الرئيسية  الطريق  بنع رو، 
 ،82469 السجاري  السجل   ،6 كلم 
تطبيقا  الشركة  اسس رار  قررت  قد 
 95-17 357 من القانون رقم  لل ادة 

املسعلق بشركات املساه ة.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 
 2221 سبس 22   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791498.
مجلس اإلدارة

205 P

 GROUPEMENT
 TAMAYOUSSETE
ENVIRONNEMENT
تفويت حصص الشركة
اسسقالة وتأكيد مدبرين

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

إعادة صياغة النظام األسا�سي
تفويت حصص  عقد  يت2تب عن 
الشركة بساريخ 8 يوليو 2221 للشركة

 GROUPEMENT الحاملة لتس ية   
 T A M A Y O U S S E T E
شركة   ،ENVIRONNEMENT
رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  درهم،   122.222
 ،29 بلوك   ،1 رقم  بسيدي سلي ان، 
حي السالم، )السجل السجاري سيدي 
سلي ان 913) أن السيد عبد الرزاق 
شركة  حصة   422 فوت  قد  واحي، 
التي ي سلكها في الشركة لفائدة شركة 
مساه ة  شركة   ،POWER ENR
الكائن  درهم،   322.222 رأس الها 
زنقة   ،71 البيضاء،  بالدار  مقرها 
الرابع  الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل 
البيضاء  الدار  السجاري  )السجل 

.(415647
يوليو   8 بساريخ  قرارات  ب وجب 
 ،POWER ENR فإن شركة   ،2221

قد :
لسفويت  نتيجة  عاينت 
أعاله  إليها  املشار  الحصص 
شريكا  فصاعدا  اآلن  من  أصبحت 
 GROUPEMENT لشركة  وحيدا 
 T A M A Y O U S S E T E

.ENVIRONNEMENT
السيد  املدبر  اسسقالة  سجلت 

عبد الرزاق واحي من مهامه ك دبر.
أكدت السيد مح د سليم الحاجي 

بصفسه مدبرا.
املشار  للسغيي2ات  نتيجة  قررت 
إليها أعاله بأن تعس د تالزميا النظام 
األسا�سي املعاد الصياغة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 22   6 بساريخ  سلي ان  سيدي 

2221 تحت رقم 281.
املدبر

206 P

TOUR CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
األسساذ سعد بوعنان موثق بفاس، 
كل  فوت   ،2221 يوليو   29 بساريخ 
من السيد أح د كساني، السيد زهي2 

الص22ي   نعي ة  والسيدة  اللبار، 

لحرش  يوسف  السيد  لفائدة 

 1222 اللبار، ما قدره  والسيدة هناء 

في  ي سلكونها   التي  اجس اعية  حصة 

 TOUR CONSEIL املس اة  الشركة 

االجس اعي  رأس الها  ش.م.م، 

االجس اعي  مقرها   درهم،   122.222

ع ارة  امللكي،  الجيش  شارع  بفاس، 

الطابق  الفسح،  مكاتب  السعيدي، 

الثاني، شقة 7، املدينة الجديدة.

قرر الشركاء  تبعا لهذا السفويت، 

ما يلي :

النظام  من   8 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة ك ا يلي : 

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدد 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة بقي ة 122 درهم لكل حصة، 

موزعة على الشركاء ك ا يلي :

السيد يوسف لحرش 522 حصة.

السيدة هناء اللبار 522 حصة.

املج وع : 1222 حصة.

إسسقالة السيد أح د كساني من 

تسيي2 الشركة املس اة أعاله و منحه 

إبراء تاما و نهائيا.

لحرش   يوسف  السيد  تس ية 

ك سي2ان  اللبار  هناء  والسيدة 

جديدان للشركة املس اة أعاله ملدة 

غي2 محدودة.

 TOUR CONSEIL شركة  تلتزم 

املسي2ين  أحد  بسوقيع  ش.م.م، 

الجديدين السيد يوسف لحرش أو 

السيدة هناء اللبار.

تحديد صالحيات املسي2ين.
القانون  تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2221 أغسطس   25 بساريخ 

رقم 2221/3828. 
ب ثابة مقسطف

ديوان األسساذ سعد بوعنان

- مــــوثــــق -

207 P

 AGRO-INDUSTRIELLE DE 
SAISS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
موثق  بوعنان،  سعد  األسساذ 
  ،2221 أغسطس   2 بساريخ  بفاس، 
العام  الج ع  محضر  يسض ن 
AGRO- االسسثنائي للشركة املس اة 
شركة    INDUSTRIELLE DE SAISS
مقرها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
الجيش  شارع   45 بفاس  االجس اعي 
امللكي، رأس الها 15.222.222 درهم، 

تقرر مايلي : 
السيد املرحوم  بوفاة   اإلقرار 
الشركة  في  شريك  بنعلي  هللا  عبد 

املذكورة أعاله.
توزيع الحصص على الورثة.

القانون  من   7 الفصل  تعديل 
األسا�سي للشركة.

مح د  السيد  من  كل  تس ية 
بنعلي والسيد رشيد بنعلي ك سي2ان 
غي2  ملدة  أعاله  املس اة  للشركة 

محدودة.
AGRO- شركة  تلتزم 
INDUSTRIELLE DE SAISS ش.م.م،  
السيد   : بسوقيع أحد املسي2ين فقط 

مح د بنعلي أو السيد رشيد بنعلي.
تحديد صالحيات املسي2ين.

املوافقة على البيع.
القانون  تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2221 أغسطس   24 بساريخ 

رقم 2221/3828.
ب ثابة مقسطف

ديوان األسساذ سعد بوعنان
- مــــوثــــق -

208 P

LES HUILES DE SAISS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
األسساذ سعد بوعنان، موثق بفاس، 
يسض ن    ،2221 أغسطس   2 بساريخ 
االسسثنائي  العام  الج ع  محضر 
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 LES HUILES املس اة  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   DE SAISS
 2.522.222 رأس الها  محدودة، 
درهم ومقرها اإلجس اعي بساوجطات، 
طريق سبع عيون، الج اعة القروية 

لقصي2، الحاجب، تقرر مايلي : 
السيد املرحوم  بوفاة   اإلقرار 
الشركة  في  شريك  بنعلي  هللا  عبد 

املذكورة أعاله.
توزيع الحصص على الورثة.

القانون  من   7 الفصل  تعديل 
األسا�سي للشركة.

مح د  السيد  من  كل  تس ية 
بنعلي والسيد رشيد بنعلي ك سي2ان 
غي2  ملدة  أعاله  املس اة  للشركة 

محدودة.
 LES HUILES DE شركة  تلتزم 
SAISS ش.م.م، بسوقيع أحد املسي2ين 
فقط : السيد مح د بنعلي أو السيد 

رشيد بنعلي.
تحديد صالحيات املسي2ين.

املوافقة على البيع .
القانون  تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 
2221، تحت رقم   23 سبس 22  بساريخ 

.2221/3984
ب ثابة مقسطف

ديوان األسساذ سعد بوعنان
- مــــوثــــق -

209 P

STE ORIENT FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد )في طور 

السصفية)
مقرها االجس اعي : تجزئة بنخي2ان
شارع جيش السحرير، رقم 1مكرر

62222 وجدة
رقم السقييد في السجل السجاري 

32357
حل شركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 أغسطس   9 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد، وعنوان مقرها 
االجس اعي تجزئة بنخي2ان شارع جيش 
السحرير، رقم 1مكرر 62222 وجدة، 

مبلغ رأس الها 122.222 درهم.
مقر السصفية ب تجزئة بنخي2ان 
1مكرر  رقم  السحرير،  جيش  شارع 

62222 وجدة.
هشام  عيساوي  السيد   : وعين 
 123JEWETT AVE JERSEY وعنوانه 
 CITY NJ 27324 NEW JERSEY

ETATES UNIS ك صفي للشركة.
وعند االقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بوجدة بساريخ 24 أغسطس 

2221 تحت رقم 3222.
210 P

STE CARBRAIN
 SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ذات  شــركــــــة   2221/27/22 في 
الشريك  ذات  املحدودة  املســـؤولية 
الخصائص  تح ل  التي  الواحد. 

السالية :
التس ية :

STE CARBRAIN SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تصدير   : االجس اعي  الهدف 

خدمات معلوماتية. 
رأس املال : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة. 
مقرها   : االجس اعي  املقر 
 FES-SOLUTIONS DE في 
شارع  بعنوان   DOMICILIATION
عبد الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني فاس.
الس زايتي    السيد خالد   : التسيي2 

.PY822826
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ   3873 رقم  تحت  بفاس 

.26/28/2221
السجل السجاري رقم : 69263.

211 P

ONE MILLION AUTO
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
قوانين  تم وضع   2221 سبس 22   16

الشركة ذات امل يزات السالية :
 ONE MILLION  : التس ية 

AUTO SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأس املال : 122.222 درهم.

: يسعلق نشاط الشركة  املوضوع 
بالسجارة  خارجه،  أو  باملغرب  سواء 

وتصدير واسسي2اد السيارات.
شقة   32 ع ارة   : الرئي�سي  املقر 
8 زنقة موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط.
للسيد  التسيي2  أسند   : اإلدارة 

صالح الدين الرقيبي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 148737.
212 P

STE ROMA-ALLIM
تأسيس ش.ذ.م.م.

بساريخ   العيون  ب دينة  تم 
ش.ذ.م.م  تأسيس   26/29/2221

باملواصفات السالية :
.STE ROMA-ALLIM : االسم

املساعدة  القوات  تجزئة   : املقر 
رقم 33 العيون.

الهدف : املواد الغذائية السفاوض.
الرأس ال : 122.222 درهم.

املساه ون :
اشرف وعلي : 1222 حصة.

غي2  ملدة  وكلسا  والتسيي2  اإلدارة 
محدودة للسيدة نزهة الرامي.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 
في املحك ة االبسدائية بالعيون بساريخ 
 21/2847 تحت رقم   26/29/2221
وتم تسجيل هده األخي2ة بنفس اليوم 

وتحت رقم 37981.
213 P

VOILA
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE 90.000

DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : HAY EL KOURA

GH 78-C 393 HAY YAAKOUB

AL MANSOUR - RABAT

R.C N° 92841

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2221 أغسطس   19 بساريخ  املنعقد 

لشركة VOILA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة، رأس الها : 92.222 درهم، 

 78GH - مقرها االجس اعي : حي الكورة

393C حي يعقوب املنصور - الرباط.

قرر الشركاء ما يلي :

تحويل الحصص االجس اعية.

تفويت 152 حصة من الشركة إلى 

السيد ابراهيم نشاط.

تفويت 152 حصة من الشركة إلى 

السيد سعيد املنجلي.

السيد   : الجدد  الشركاء  موافقة 

سعيد  والسيد  نشاط  ابراهيم 

املنجلي.

إحداث القانون الداخلي للشركة.

املنجلي  سعيد  السيد  تعيين 

ك سي2ين  نشاط  ابراهيم  والسيد 

منصبه  من  هريود  رشيد  واسسقالة 

ك سي2.

والسابع  السادس  الفصل  تغيي2 

من القانون الداخلي للشركة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية بالرباط بساريخ 21 أغسطس 

2221 تحت رقم 8625.

214P

JIMMY’S CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها االجس اعي : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : القنيطرة، 38

شارع الحسن الثاني، اإلقامة 

امللكية، محل رقم 1

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة
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املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

تأسست   ،2221 ف22اير   22 بساريخ 
في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص السالية :
إسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

JIMMY’S CAFE ش.ذ.م.م.
املوضوع : الشركة لها ك وضوع في 

املغرب الع ليات السالية :
مقهى.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   122.222 االجس اعي محدد في 
فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة مكستبة   122

باسم الشركاء ك ا يلي :
الشركاء : الرأس ال املكستب

 52.222  : علي  برنكوش  السيد 
درهم = 522 حصة.

 52.222  : ج ال  ذهبي  السيد 
درهم = 522 حصة.

املقر  يوجد   : االجس اعي  املقر 
شارع   ،38 بالقنيطرة،  االجس اعي 
الحسن الثاني، اإلقامة امللكية، محل 

رقم 1.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.
اإلدارة : يدير الشركة ويسي2ها كل 
من السيد برنكوش علي والسيد ذهبي 

ج ال بإمضاءات منفصلة الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
بالقنيطرة، وقيدت بالسجل السجاري 
يونيو   17 بساريخ   61267 تحت رقم 

.2221
ب ثابة مقسطف وبيان

املسي2ان

215 P

 ESPACE EL MOUTAOUAKIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : دوار لعبيات
املساعدة، سيدي سلي ان

تأسيس شركة
وضع  تم  عرفي،  عقد  ب قس�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات السالية :

 ESPACE  : التس ية 

EL MOUTAOUAKIL SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

لعبيات  دوار   : االجس اعي  املقر 

املساعدة، سيدي سلي ان.

موضوع الشركة :

األشغال املخسلفة أو البناء.

املقاولة في نقل بالسيارات لج يع 

املواد.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

 بكاملها، مكستبة، وموزعة على الشركاء

كالسالي :

السيد عبد السالم املسوكل 1222 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد إلى  أسند   :  التسيي2 

عبد السالم املسوكل.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بسيدي سلي ان 

يوليو   13 بساريخ   3191 رقم  تحت 

.2221

216 P

ادريس بازا

محاسب معس د من طرف الدولة

54، زنقة مع ورة، رقم 3

القنيطرة

AKMEC TRANS

ش.ذ.م.م بشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2221 أغسطس   26 بساريخ 

صياغة  ت ت  القنيطرة،  ب دينة 

أعاله  للشركة  األسا�سي  القانون 

اآلتية  املحدودة  املسؤولية  ذات 

خصوصياتها :

 AKMEC TRANS  : التس ية 
.SARL AU

لنقل  مقاول   : األهداف 
األشخاص.

املقر االجس اعي : حدد بالقنيطرة، 
رقم 92، تجزئة البس ة أوالد اوجيه، 

الطابق السفلي.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222
درهم   122 حصة اجس اعية بقس ة 
الشريك  بحوزة  ج يعها  للواحدة. 

الوحيد السيد املش ا�سي أكرم.
التسيي2 : يسهر على تسيي2 شؤون 
السيد  محدد  غي2  ألجل  املؤسسة 

املش ا�سي أكرم.
الزمنية  املدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابسداء من تاريخ  للشركة في 
أو  الس ديد  ما عدا حالتي  تأسيسها 
الحل السابق ألوانه املقرر من لدن 

الشريك الوحيد.
السنة االجس اعي : تصادف السنة 

املدنية.
النتيجة املحاسبية :

الوحيد  الشريك  يقرر   : إيجابية 
تعيين األرباح املحققة.

يسح ل الشريك الوحيد   : سلبية 
العجز املسجل.

االبسدائية  باملحك ة  اإليداع  تم 
 2221 سبس 22   2 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 88162.
للخالصة والبيان

217 P

DOU-LINE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مح د 
ديوري ومح د عبدو إقامة كامليا 

الطابق الثاني مكسب رقم 24 
القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس   26 بساريخ  بالقنيطرة 
2221، حرر القانون األسا�سي لشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد تح ل املواصفات السالية :

DOU-LINE : التس ية

الهدف : هدف الشركة :

مقاول نقل األفراد.

مقاول نقل السياح.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

كامليا  إقامة  عبدو  ومح د  ديوري 

 24 رقم  مكسب  الثاني  الطابق 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس املال االجس اعي 

درهم موزع   122.222 املال في مبلغ 

درهم   122 حصة بقي ة   1222 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل السالي :

 1222 السيدة ماجدولين مساهي 

حصة.

املج وع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسي2 الوحيد :

السيدة ماجدولين مساهي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22.

إلنشاء   %5 تقسطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحسياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

فاتح  بساريخ  بالقنيطرة  السجاري 

سبس 22 2221 تحت رقم 62163.

218 P

FIAS-TRANS
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مح د 

ديوري ومح د عبدو إقامة كامليا 

الطابق الثاني مكسب رقم 24 

القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   26 بساريخ  بالقنيطرة 

2221، حرر القانون األسا�سي لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد تح ل املواصفات السالية :
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FIAS-TRANS : التس ية
الهدف : هدف الشركة :

مقاول نقل األفراد.
مقاول نقل السياح.
مقاول نقل البضائع.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 
كامليا  إقامة  عبدو  ومح د  ديوري 
 24 رقم  مكسب  الثاني  الطابق 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

: حدد رأس  رأس املال االجس اعي 
درهم موزع   122.222 املال في مبلغ 
درهم   122 حصة بقي ة   1222 على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل السالي :
السائل  الدين  سيف  السيد 

1222 حصة.
املج وع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسي2 الوحيد : 

السيد سيف الدين السائل.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22.
إلنشاء   %5 تقسطع   : الحصص 
ويخصص  القانوني  االحسياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
فاتح  بساريخ  بالقنيطرة  السجاري 

سبس 22 2221 تحت رقم 62165.
219 P

LOGISTIQUE FORTASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع مح د 
الديوري ومح د عبده، إقامة 
كاميليا، الطابق الثاني مكسب

رقم 24 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 LOGISTIQUE  : التس ية 

FORTASS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجس اعي  املقر 

مح د الديوري ومح د عبده إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني مكسب رقم 24 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة نقل البضائع.

األشغال املخسلفة.
حدد   : االجس اعي  املال  رأس 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

1222 حصة بقي ة  درهم مقسم إلى 

122 درهم للحصة الواحدة، محررة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

 1222 فرطاس  عالل  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد عالل   : التسيي2 

فرطاس.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
سبس 22  فاتح  بساريخ   62149 رقم 

.2221

220 P

BENS GENIE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع مح د 

الديوري ومح د عبده، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني مكسب
رقم 24 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 BENS GENIE  : التس ية 

.TRAVAUX SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع  زاوية   : االجس اعي  املقر 
مح د الديوري ومح د عبده إقامة 
كاميليا، الطابق الثاني مكسب رقم 24 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

أو  املخسلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

حدد   : االجس اعي  املال  رأس 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
1222 حصة بقي ة  درهم مقسم إلى 
122 درهم للحصة الواحدة، محررة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :
الصديق  آيت  الصديق  السيد 

1222 حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيي2 
الصديق آيت الصديق.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62195 بساريخ 6 سبس 22 2221.
221 P

UNI MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها االجس اعي : رقم 76، بلوك 
هند، حي السالوي، سيدي قاسم

السجل السجاري رقم 27459
الحل املبكر للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 ،UNI MEDIA لشركة  الغي2 عادي، 

تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
بنجلول،  الحسين  السيد  تعيين 

بصفسه مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

ب قرها االجس اعي أعاله.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  قاسم  بسيدي  االبسدائية 
الرقم  تحت   2221 أغسطس   24

التسلسلي 417.
222 P

 STE TAPRNADE DU PETIT

PONT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : مسجر 3، بقعة 

2176 الحدادة، إقامة ادريس 2، 

القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2221 مارس   15 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

السالية :

 STE TAPRNADE DU التس ية: 

.PETIT PONT SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بقعة   ،3 :  مسجر  املقر اإلجس اعي 

 ،2 ادريس  إقامة  الحدادة،   2176

القنيطرة.

موضوع  الشركة :

منسج لل ص22ات الغذائية ؛

بائع مواد السج يل بالسقسيط ؛

نقل البضائع ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد الصدقي ع ر 342 حصة ؛

السيدة الصدقي ليلى 332 حصة ؛

السيدة جريدي مريم 332 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2: أسند إلى السيد الصدقي 

ع ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62225 بساريخ 7 سبس 22 2221.

223 P
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PRIMASSOLA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   ،2221 أغسطس   17 بساريخ 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد ذات الخاصيات السالية :
.PRIMASSOLA TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

املوضوع االجس اعي :
الوطنية  السلع  نقل  مقاول 

والدولية ؛
مسسورد وبائع بنصف الج لة.

املدة : 99 سنة.
املقر :  65 زنقة لبنان، مكسب 1، 

إقامة خديجة، القنيطرة.
الرأس ال : 122.222 درهم مقس ة 
درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للواحدة الواحدة.
 1222 عالم  ج ال   : الحصص 

حصة.
ك سي2  عالم  ج ال  التسيي2: 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
السجل السجاري رقم : 62191.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة.

تم اإليداع القانوني للشركة باملحك ة 
االبسدائية بالقنيطرة 6 سبس 22 2221 

تحت رقم 62191.
224 P

M.S MAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة

تفويت حصص اجس اعية
وتغيي2 الشكل القانوني

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
أغسطس   24 بساريخ  العادي  الغي2 
 M.S MAP SARL لشركة   2221
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد، تقرر ما يلي :    

املصادقة على تفويت 522 حصة 
سكينة  السيدة  ملك  في  اجس اعية 
ماسي و  السيد  لفائدة  بولعايش، 
جيوفاني كافيكليا، الذي أصبح ي لك 

ج يع الحصص بالشركة املذكورة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
املسؤولية  ذات  شركة  لسصبح 

املحدودة بشريك واحد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة تحت رقم 88189 

بساريخ 6 سبس 22 2221.
225 P

CHEAPLUXER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : 47 زنقة ع ر ابن 

العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 4، 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات السالية :
.CHEAPLUXER SARL :التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

زنقة ع ر   47   : املقر اإلجس اعي 
ابن العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 4، 

القنيطرة.
موضوع  الشركة :

م22مج ومحلل في اإلعالميات ؛
االسسي2اد والسصدير.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.
السيد ع ر بلفقيه 622 حصة ؛

 422 السيد زعت2ي عبد الرح ان 
حصة.

املدة : 99 سنة.
ع ر  السيد  إلى  أسند  التسيي2: 

بلفقيه.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 61823 بساريخ 9 أغسطس 2221.

226 P

 STE PH-HATIM

 ALMANZAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

رأس الها : 412.222 درهم

املقر االجس اعي : طريق عين عودة، 

اوالد مبارك، ت ارة

تأسيس شركة
وضع  تم  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات السالية :

 STE PH-HATIM التس ية: 

.ALMANZAH SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

عين  طريق    : اإلجس اعي  املقر 

عودة، اوالد مبارك، ت ارة.

موضوع  الشركة : صيدالني.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   412.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   4122 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.

الشنضيد  حاتم  مح د  السيد 

السل ساني 4122 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د  التسيي2: 

حاتم الشنضيد السل ساني.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

133987 بساريخ 18 أغسطس 2221.

227 P

SFR-PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : زنقة ابن البنة، 
مسجد اللة خديجة، القنيطرة

تقليص نشاط الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الغي2 العادي بساريخ 12 يونيو 2221، 
تقرر   SFR-PRINT SARL  لشركة 

ما يلي :   
نشاط  تقليص  على  املصادقة 

الشركة وذلك بحذف نشاط :
االسسي2اد والسصدير :

القانون  من   3 الفصل  تغيي2 
األسا�سي للشركة.   

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

السجل السجاري 36731.
228 P

EL FARACHI TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
26 ماي 2221 أقيم القانون األسا�سي 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

كالسالي :
 EL FARACHI شركة   : االسم 

.TRANS SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الواحد.
سبو،  زنقة   : االجس اعي  املقر 
 ،5 طابق   2 مكسب  الشوب،  ع ارة 

القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
موضوع الشركة :

مقاول في نقل البضائع ؛
االسسي2اد وتصدير ؛

مقاول في نقل األشخاص ؛
بأية ع لية  القيام  وبصفة عامة 
خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غي2 
مباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تن ية موضوع الشركة.
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في  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222
حصة قي ة الواحدة منها 122 درهم.
الشركة  تسيي2  عهد   : التسيي2 
للسيد عث ان الفرا�سي، املزداد بساريخ 
للبطاقة  والحامل   1996 ماي   19

.G725322 الوطنية رقم
ب صلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 61233.
229 P

 ANWAL ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 222.222 درهم
املقر االجس اعي : رقم 37، تجزئة 

الحبوس، شارع عبد الرحيم 
بوعبيد، حي الزيسون، وجدة

تحويل املقر االجس اعي
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 2221 ماي   17 بساريخ  العادي  الغي2 
 ANWAL ELECTRIC SARL لشركة 

تقرر ما يلي : 
املقر  تحويل  على  املصادقة 
العنوان  من  للشركة  االجس اعي 
الحبوس،  تجزئة   37 رقم   : القديم 
حي  بوعبيد،  الرحيم  عبد  شارع 

الزيسون، وجدة.
زنقة   ،28  : الجديد  العنوان  إلى 
 ،14 رقم  مسجر  مي وزا،  حي  زمزم، 

القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بوجدة بساريخ 25 أغسطس 
وباملحك ة   3245 تحت رقم   ،2221
فاتح  بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

سبس 22 2221 تحت رقم 88151.
230 P

H.A SAKAN
ش.ذ.م.م
تأسيس 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2221 سبس 22   3 بساريخ  بالقنيطرة 
 H.A SAKAN شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م :

املقر االجس اعي : 59 إقامة موالي 
عبد  موالي  شارع  العزيز،  عبد 

العزيز، مكسب رقم 4، القنيطرة.
الهدف االجس اعي :
اإلنعاش العقاري ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  السجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
التسيي2 : أسند إلى مغراوي هشام.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقس ة إلى 1222 حصة بقي ة 
اكسسابها  سدد  للواحدة،  درهم   122

وتوزيعها كالسالي :
السيد مغراوي هشام 522 حصة ؛

 522 العالي  عبد  مغراوي  السيد 
حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
السجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بساريخ   62249  بالقنيطرة تحت رقم 

8 سبس 22 2221.
231 P

CHNIGAR TRANS
SARL AU

ب قس�سى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة بساريخ 8 سبس 22 2221، تم 
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص السالية :
 CHNIGAR TRANS  : التس ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض : النقل الشخ�سي.

املركز االجس اعي : 48 شارع أبو بكر 
 ،2 مكسب  إي ان،  إقامة  الصديق، 

القنيطرة.
درهم   122.222  : الرأس ال 
حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

بقي ة 122 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

االحسياطي القانوني   %5  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 

الشركة وملدة غي2 محدودة :

 ABDELOUAHED السيد 

.CHNIGAR

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبسدائية القنيطرة بساريخ 8 سبس 22 

2221 تحت رقم 62233.

232 P

EL JAMAAOUY TRANS
SARL

ب قس�سى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بساريخ 8 سبس 22 2221، تم 

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص السالية :

 EL JAMAAOUY  : التس ية 

.TRANS SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض : النقل الشخ�سي.

املركز االجس اعي : 48 شارع أبو بكر 

 ،2 مكسب  إي ان،  إقامة  الصديق، 

القنيطرة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

بقي ة 122 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

االحسياطي القانوني   %5  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 

الشركة وملدة غي2 محدودة :

 SAID EL JAMAAOUY السيد 

.KHALID EL JAMAAOUY والسيد

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبسدائية القنيطرة بساريخ 8 سبس 22 

2221 تحت رقم 62231.

233 P

ASSILE HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : رقم 619، تجزئة 
جنان 3، بئ2 الرامي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  واحد  بشريك 

السالية:
 ASSILE HOUSE  : التس ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجس اعي :  رقم 619، تجزئة 

جنان 3، بئ2 الرامي، القنيطرة.
موضوع  الشركة :

بيع أدوات املكسب بالسقسيط ؛
السجارة بصفة عامة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.
السيد ك ال بلحسن 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.
ك ال  السيد  إلى  أسند  التسيي2: 

بلحسن.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62223 بساريخ 7 سبس 22 2221.
234 P

HRIM TOP SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : زاوية زنقة مصطفى 
 الرافعي وزنقة طنجة، إقامة 

»بالزور 14« مكسب رقم 7، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات السالية :
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 HRIM TOP  : التس ية 

.SERVICES SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة  زاوية    : اإلجس اعي  املقر 

طنجة،  وزنقة  الرافعي  مصطفى 

 ،7 رقم  مكسب   »14 »بالزور  إقامة 

القنيطرة.

موضوع  الشركة :

أو  املخسلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء ؛

مقاول نجار ؛

األملنيوم  نجارة  في  املقاولة 

والنجارة الحديدية.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.

السيد رضوان هريم 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2: أسند إلى السيد رضوان 

هريم.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62187 بساريخ 6 سبس 22 2221.

235 P

PANASA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : سوق الثالثاء، مركز 

القنيطرة، سوق الثالثاء الغرب

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم  الغرب،  األربعاء  بسوق 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات السالية :

 PANASA SERVICE التس ية: 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

سوق الثالثاء،    : املقر اإلجس اعي 

الثالثاء  سوق  القنيطرة،  مركز 

الغرب.

موضوع  الشركة : تحويل األموال.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.

السيدة الزراد زهرة 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2: أسند إلى السيدة الزراد 

زهرة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

األربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 

بساريخ   27331 رقم  تحت   الغرب 

7 سبس 22 2221.

236 P

 BAZIBEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 122 شارع موالي 

 عبد العزيز، إقامة ندى، مكسب 

رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات السالية :

.BAZIBEL SARL :التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجس اعي :  122 شارع موالي 

مكسب  ندى،  إقامة  العزيز،   عبد 

رقم 2، القنيطرة.

موضوع  الشركة : 

منعش عقاري ؛

األشغال املخسلفة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.

السيد محسن بلحجام ؛

السيد يوسف البازي.

املدة : 99 سنة.

التسيي2: أسند إلى السيد محسن 

بلحجام.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  باملحك ة االبسدائية 
رقم 62157 بساريخ فاتح سبس 22 2221.

237 P

TOOLS RAYAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 122 شارع موالي 

 عبد العزيز، إقامة ندى، مكسب 
رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات السالية:

 TOOLS RAYAN SARL :التس ية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجس اعي :  122 شارع موالي 

مكسب  ندى،  إقامة  العزيز،   عبد 
رقم 2، القنيطرة.

موضوع  الشركة : 

عقاقي2 ؛

بيع مواد البناء.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء.

السيد نبيل شراخ 1222 حصة.
املدة : 99 سنة.

نبيل  السيد  إلى  أسند  التسيي2: 
شراخ.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62185 بساريخ 2 سبس 22 2221.
238 P

STE DES TRAVAUX DIVERS

TRANSPORT DE MARCHANDISE

H4TI
SARL

شركة آش كا طئيش.ذ.م.م
على إثر ج ع عام اسسثنائي بساريخ 
ذات  للشركة   2222 ديس 22   15
»آش  املس اة  املحدودة  املسؤولية 
رأس الها  يبلغ  التي   H4TI طئي«  كا 
5.522.222 درهم ومقرها االجس اعي 
حي   ،58 رقم   ،4 زنقة  كائن بالرباط، 
على  املصادقة  ت ت  السقدم  رشاد، 
العنوان  إلى  االجس اعي  املقر  نقل 

السالي :
حي رياض األندلس إقامة زيريس 1، 

ع ارة 41، شقة رقم 2، الرباط.
في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
فاتح  في  بالرباط  السجارية  املحك ة 

سبس 22 2221 تحت رقم 117289.
التسيي2

239 P

 TRASLAM & REALISATION
SARL

Au capital 100.000 DHS
 Siège Social : N°378 AVENUE
HASSAN II APPT N° 02, RABAT

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تم الج ع العام   ،2221 يوليو   12 في 
 TRASLAM & لشركة  العادي  الغي2 
REALISATION ش.م.م وتقرر ما يلي : 
تغيي2 املقر االجس اعي للشركة   -  1
شقة   ،II شارع حسان   378  من رقم 
االجس اعي  املقر  إلى  الرباط   ،2 رقم 
الحرفيين  بحي  الكائن   الجديد 

سكسور III تجزئة 29، ت ارة.
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األسا�سي  القانون  مالئ ة   -  2

للشركة لهذا السغيي2 خصوصا الفصل 

4 من القانون السأسي�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بس ارة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 7 سبس 22 2221 تحت رقم 6415.
ب ثابة مقسطف وبيان

240 P

STE MARIMT
 SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2221 يوليو   15 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف :

أو  )تاجر  والسصدير  االسسي2اد 

وسيط) ؛

تاجر.

شارع   8 شقة   32 الع ارة  املقر: 

مح د الوكيلي، حسان الرباط.

ب ا   املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره  122.222درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

بربيش  السيد  طرف  من  محدودة 

مح د.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم السجل   2221 2 سبس 22  بساريخ 

السجاري : 154427.

D: 117222

241 P

STE GENIE-ORTHOPHONIE
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم وضع   2221 أغسطس   13 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

الهدف : تقويم النطق.

 13 الشقة   B ع ارة   GH املقر: 

جوهرة ازعي2 تامسنا.
ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 12.222 درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف : 

السيدة ايت ابراهيم ريم ؛

السيدة الطنجي مروى.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم السجل   2221 8 سبس 22  بساريخ 

السجاري : 134139.

D: 6424

242 P

FYB AGENCY
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد  

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I

ت ت   ،2221 سبس 22   7 بالرباط يوم 

لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك واحد، لها 

الخصائص السالية :

.»FYB AGENCY «  : التس ية

الهدف :  اتصال رقمي، إنساج فني، 

السجارة اإللكت2ونية.

28 شارع موالي   : املقر االجس اعي 

حسان   19 رقم  شقة  إس اعيل 

الرباط.

سنة إبسداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلدارة 

السيد ياسين عابيدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دجن22.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

سبس 22   7 بساريخ  بالرباط،  السجارية 

2221 تحت رقم 117275.

243 P

 RED MED CAPITAL

PARTNERS
رفع رأس ال الشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

املنعقد بالرباط بساريخ 32 يونيو 2221، 

قرر الشركاء ما يلي :

الشركة  رأس ال  في  الزيادة   -  1

درهم   12.222 هو  الذي  الحالي 

درهم وذلك بخلق   15.222 بإضافة 

جديدة  اجس اعية  حصة   1.522

ليصبح  للواحدة  دراهم   12 بقي ة 

رأس ال الشركة 25.222 درهم.

علمي  أمين  السيد  تعيين   -  2

مص و�سي مسي2ا ثانيا للشركة ملدة 

غي2 محدودة إضافة إلى السيد عبد 

السالم اعبابو.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117296.

244 P

STE SOL RADIO
SARL

راديو  صول  العام  الج ع  قرر 

املنعقد بالرباط بساريخ 28 يناير 2221 

عنوانها  درهم   2.222.222 رأس الها 

 ،4 شقة  األشعري،  شارع   ،14 رقم 

أكدال، الرباط ما يلي :

صول  من  الشركة  تس ية  تغيي2 

راديو إلى يو راديو.

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

 ،4 ع ارة  األشعري،  زنقة   14 من 

1، ع ارة  الرباط إلى الطابق  أكدال، 

بن  املهدي  زاوية شارع   8-32 ايلوط 

بركة وزنقة اكينيا، سوي�سي، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط في 12 أغسطس 2221 

تحت رقم 116828.

245 P

SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

STE C A I TECHNO
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ب قس�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم وضع القانون   2221 2 أغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية : 
 .STE C A I TECHNO  :التس ية

الهدف : 
كهربائي ؛
س كري ؛

اسسي2اد وتصدير او اشغال البناء ؛
السجارة. 

 2 املنتزه   394  : االجس اعي  املقر 
هيت اوعالل مكناس .

في  الشركة  مدة  حددت    : املــدة 
السأسيس  يوم  من  ابسداء  سنة   99
حالة الحل املسبق  النهائي باسسثناء 
الس ديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.
حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
الرأس ال االجس اعي في 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
اإلدارة : يدير الشركة السيد  حو 
عبدهللا مسي2 وحيد  للشركة وشريك.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   2 بساريخ  ب كناس  السجارية 
2221 السجل السجاري رقم 54221.
246 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي
موثق بالدار البيضاء

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

 25.22.82.18.99 / 25.22.82.25.25.88
الفاكس 25.22.82.15.42

 PERFECT HOUSING 
 DESIGN

S.A.R.L 
 شركة محدودة املسؤولية 

رأس ال اجس اعي 122.222 درهم
زنقة اح د املجا طي اقامة االلب 
الطابق االول الرقم 8   الدار البيضاء
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تأسيس شركة
ب قس�سى عقد توثيقي تلقاه األسساذ 
بالدار  موثق  السدالوي  رشيد  مح د 
أغسطس  و13   12 بساريخ   البيضاء 
األسا�سي  النظام  وضع  تم    2221
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية :
 PERFECT«  : التس يـــــة 
 HOUSING DESIGN« S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية. 
الهدف االجس اعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :
اإلنعاش العقاري ؛

والسجارة  والسصدير  االسسي2اد 
وت ثيل  والع ولة  عام  بشكل 

املنسجات والعالمات السجارية ؛
الوساطة ؛

الع ليات  ج يع   : عام  وبشكل 
السجارية  أو  الفنية  أو   السقنية 
املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية   أو 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو من املحس ل أن تساهم في 

توسيعها.
اح د  زنقة   : االجس اعـي  املقر 
االول  الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الرقم 8   الدار البيضاء.
من  ابسدءا  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
يحدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
الشكل  على  ج يعها  محررة  درهم 

السالي :
نوري  املصطفى  السيد   -  1

25.222 درهم ؛
 12.722 السيدة زهي2ة نوري   -  2

درهم ؛
 12.722 السيدة زينب نوري   -  3

درهم ؛
 12.722 نوري  ملياء  السيدة   -  4

درهم ؛
نوري  الرح ان  عبد  السيد   -  5

12.722 درهم ؛
 12.722 نوري  زيد  السيد   -  6

درهم ؛

 12.822 - السيد حسناء نوري   7

درهم ؛

 25.222 السيد مح د نوري   -  8

درهم ؛

املج وع 122.222 درهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

كل  قي ة  اجس اعية  حصة   1222

حصة 122 درهم محررة ج يعها على 

الشكل السالي :  

 252 السيد املصطفى نوري   -  1

حصة ؛

2 - السيدة زهي2ة نوري 127 حصة ؛

3 - السيدة زينب نوري 127 حصة ؛

4 - السيدة ملياء نوري 127 حصة ؛

نوري  الرح ان  عبد  السيد   -  5

127 حصة ؛

6 - السيد زيد نوري 127 حصة ؛

7 - السيد حسناء نوري 128 حصة ؛

8 - السيد مح د نوري 127 حصة ؛

املج وع 1222 حصة .

السنة االجس اعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجن22 .

تسي2 الشركة ملدة غي2  التسييـــــر: 

نوري  املصطفى  السيد  من  محددة 

عقودها  ج يع  في  الشركة  وتلتزم 

السيد  ملسي2ها  املنفرد  بالسوقيع 

املصطفى نوري
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 

بساريخ  البيضاء  بالدار   لالستث ار 

24 أغسطس 2221 تحت رقم 513953.
للخالصة والبيـان

األسساذ مح د رشيد السدالوي

247 P

SOCIETE MOUSTAKIMCO 
S.A.R.L 

رقم  43 شارع السراغنة جنان 

بوعنان سيدي بوجيدة فاس

االسسثنائي  العام  الج ع  محضر 

بساريخ 22 نوف 22 2221.

تبعا للج ع العام االسسثنائي   -  1

لشركة MOUSTAKIMCO ش.ذ.م.م 

 2221 نوف 22   22 بساريخ  بفاس 

أفرزت القرارات السالية :

السجل  من  النهائي  التشطيب 

  MOUSTAKIMCO  السجاري لشركة

ش.ذ.م.م.

اإلغالق النهائي لع ليات السصفية 

والتشطيب للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

بساريخ   4221/221  بفاس تحت رقم 

7 سبس 22 2221.
مدير الشركة

السيد مسسقيم عبد هللا

248 P

STE ALU MAJI MIKMANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

12 يوليو 2221 بالرباط قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تح ل الخصائص السالية :

 ALU MAJI  : التس ية 

.MIKMANTE SARL

األشغال   : االجس اعي  الهدف 

املخسلفة أو البناء.

 ،142 الع ارة   : االجس اعي  املقر 

النجاح،   21 املج وعة   ،11 الشقة 

تامسنا، ت ارة.

املدة : 99 سنة ابسداء من السأسيس 

النهائي.

درهم   122.222  : الرأس ال 

مقس ة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.

السيد عاتف عزيز 522 حصة ؛

السيد ايت هكو رشيد 522 حصة.

التسيي2 : 

عاتف عزيز ؛

ايت هكو رشيد.

من فاتح يناير إلى   :  السنة املالية 

31 ديس 22.

االبسدائية  املحك ة   : اإليداع 

ب دينة ت ارة.

 133927 رقم  السجاري  السجل 

بس ارة 4 أغسطس 2221.

249 P

AQUILA OPTIQUE 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 122.222.22 درهم

مؤرخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  قد  بالرباط   2221 ف22اير   19
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك واحد  والتي تح ل 

الخصائص السالية :
  AQUILA OPTIQUE  : التس ية 

.SARL AU
الهدف االجس اعي : نظاراتي. 

مركز جالك�سي    : املقر االجس اعي 
 21 رقم  محل  االول  الطابق   37

السوي�سي الرباط.
من  ابسدءا  سنة   99   : املدة 

السأسيس النهائي .
درهم   122.222  : الرأس ال 
مقس ة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة .
 1222 انس  املساعف  السيد 

حصة.
انس   املساعف  السيد  التسيي2: 

ك سي2 وحيد للشركة. 
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 .
اإليداع : املحك ة السجارية ب دينة 

الرباط.
 153959 رقم  السجاري  السجل 

بالرباط 5 أغسطس 2221.
250 P

شركة فوكاسيون لوزير
شركة مجهولة

رأس الها 222 222 48 درهم
املقر االجس اعي : أكادير زنقة فندق 

املدينة ع ارة ج ال، الطابق الثالث 
شقة رقم 14

السجل السجاري رقم 11891
السعريف الضريبي 6923869

رقم السعريف املوحد لل قاولة 
 221571189222271

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
املنعقد بساريخ 28 يونيو 2221، تقرر 

ما يلي : 
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تعيين السيد مح د عافي عضوا 

ب جلس إدارة الشركة وذلك إلى غاية 

انعقاد الج ع العام املخصص للبث 

في الحسابات املسعلقة بسنة 2226.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 32 أغسطس 2221 تحت رقم 

.126222

251 P

STE MEDJAD LUXURY
SARL

تفويت حصص الشركة والتسيي2 
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تغيي2  تم   2221 سبس 22   7 بساريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

تفويت الحصص : تفويت السيدة 

في ا  الشركة  قيدي حصص  سعاد 

إلى  حصة   522 قدره  حدد  حدد 

السيدة كري ة انفاوي. 

522 حصة  السيدة سعاد قيدي 

املسي2 الشركة.

 522 انفاوي  كري ة  السيدة 

حصة.

املج وع : 1222 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيي2 

طرف السيدة سعاد قيدي ملدة غي2 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل  في   8537

.142263

252 P

STE TRANS LUXURY CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2221 سبس 22   7 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

وتصدير  اسسي2اد   : الهدف 

السيارات املسسع لة والجديدة.

 املقر: 2 شارع الرمان 82 د املحل 1 
املكسب 1، حي الرياض، الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

رأس املال : حدد رأس املال ب ا قدره 
 1222 على  مقسم  درهم   122.222
للواحدة،  درهم   122 بنسبة  حصة 
االجس اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.
السيد رشيد عطاف   : الحصص 

1222 حصة ؛
املج وع 1222 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيي2 
طرف السيد رشيد عطاف ملدة غي2 

محدودة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم السجل السجاري 154477.
253 P

GMF OPTIC
SARL

AU CAPITAL DE  100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : ANGLE BD 

 AL FARKANE ET RUE
 ATTAJARODE MG 1 IMM 1304

WIFAQ, TEMARA
بس ارة  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 
تم وضع القوانين   2221 غشت   26
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
ذات امل يزات السالية :                                                                   
التس ية : GMF OPTIC ش.م.م. 

بصريات  أخصائي   : الهدف 
النظارات.

الفركان  شارع   : الرئي�سي   املقر 
 1324 ع ارة   1 زنقة السجارود محل 

الوفاق ت ارة.  
من تاريخ  99 سنة ابسداء   : املدة   
تكوين الشركة.                                             

ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  مقسم  درهم   122222 قدره 
درهم   122 بنسبة  حصة   1222
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجس اعي للشركة. 

األرباح  من   5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.                        

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 

السيد مح د غالي الفياللي ملدة غي2 

محدودة.       

لكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

ت ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2221 سبس 22   8 بساريخ  

.134141
للبيان والنشر

254 P

BRIEF& NOUS 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك وحيد

رأس الها 122.222 درهم

السجل السجاري 154493 الرباط

ت ت   2221 يوليو   5 بساريخ 

لشركة   األسا�سي  النظام  صياغة 

محدودة  شركة   ،»BRIEF&NOUS«

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

مقرها  درهم،   122.222 رأس الها 

االجس اعي بناية رقم 32 شقة 8 شارع 

موالي اح د لوكيلي حسان الرباط.

: دراسة وتص يم موقع   املوضوع 

أو غي2ه.

مح د  السيد  الوحيد:  الشريك 

الجنسية،  مغربي  ادر�سي،  أمين 

 1222.222 االجس اعية  الرأس الية 

من  حصة   1222 على  موزع  درهم 

122 درهم .

 99 ملدة  الشركة  تسيي2  فوض 

في  التسجيل  تاريخ  من  بداية  سنة 

باسسثناء  بالرباط  السجاري  السجل 

االنحالل املبكر.

السيد مح د امين ادري�سي،   : إلى 

بساريخ  املزداد  الجنسية،   مغربي 

12 ماي 1993، املقيم بحي 9 بلوك ب 

الرياض  حي  ك يليا  شارع   11 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الرباط، 

. A742542 رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

رقم   2221 سبس 22   8 الرباط بساريخ 

اإليداع القانوني 117279.

255 P

ATELIER 4 B 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 ذات الراس ال 122.222 دره ا

مقرها االجس اعي : بناية 32 شقة 8 

شارع موالي اح د لوكيلي حسان 

الرباط.

السجل السجاري : 154449 الرباط

بساريخ 16 يوليو 2221 ت ت صياغة 

 ATELIER 4«  النظام األسا�سي لشركة

شركة محدودة املسؤولية ذات   ،»B

مقرها  درهم،   122.222 الرأس ال 

االجس اعي بناية رقم 32 شقة 8 شارع 

موالي اح د لوكيلي حسان الرباط.

املوضوع : بيع االثاث، املفروشات 

والديكورات.

الرأس الية االجس اعية 122.222 

حصة   1222 على  موزع  درهم، 

منها  كل  إصدار  تم  درهم   122 من 

وتخصيصها على النحو السالي :

 522  : البليدي  بسينة  السيدة 

حصة ؛

السيدة ريم البليدي : 522 حصة.

 99 ملدة  الشركة  تسيي2  فوض 

في  التسجيل  تاريخ  من  بداية  سنة، 

باسسثناء  بالرباط،  السجاري  السجل 

االنحالل املبكر.

إلى : السيدة بسينة البليدي مغربية 

أكسوبر   23 بساريخ  املزدادة  الجنسية 

1989، املقي ة بشارع  48 اح د شوقي 

حي مح د 6 سوي�سي الرباط، الحاملة 

. AA19245 للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

رقم   2221 سبس 22   8 الرباط بساريخ 

اإليداع القانوني117227 .

256 P



18711 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

ARADI ALIA ISTITMAR
SARL AU

أرا�سي عاليا إستث ار ش.م.م. ش.و
 رأس الها  122.222 درهم

41، شارع ملوزة، النهضة 2، الرباط
ICE n° 002.907.104.000.010

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

فاتح  بساريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
بالرباط  ومسجل   2221 سبس 22 
وضع  تمَّ   ،2221 سبس 22   2 بساريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 

كالسالي : 
1 - التس ية: أرا�سي عاليا إستث ار 
شركة محدودة املهام بشريك وحيد.

الشركة سيالريوس  الشركاء:   -  2
شركة  ش.م.م.،  كروب  هولدينك 
برأس ال  املسؤولية  محدودة 
 ICE: درهم،   122.222 قدره 
مسجلة   ،221.563.878.222.273
تحت  بالرباط  السجاري  السجل  في 
هي الشريك الوحيد   ،121.481 رقم 
السيد  مسي2ها  وي ثلها  للشركة 
عدد  وطنية  بطاقة  نصر،  سقاط 

 A722.194
3 - أهداف الشركة: 

تجزئة األرا�سي.    
أو  البيع  قصد  األرا�سي  اقسناء 

السجزئة.
شارع   ،41 االجس اعي:  املقر   -  4

ملوزة، النهضة 2، الرباط.
5 - املدة: 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.
درهم    122.222 الرأس ال:   -  6
من فئة  حصة    1.222 إلى  مقس ة 
درهم مكستبة كاملة من طرف   122
سيالريوس  الوحيدة  الشريكة 

هولدينك كروب ش.م.م.
السيد سقاط  عين  التسيي2:   -  7
 ،A 722.194نصر، بطاقة وطنية عدد
مسي2ا لس ثيل وتسيي2 الشركة ملدة غي2 
محددة مع إعطائه كافة الصالحيات 
تبعا للفصل 16 وما بعده من القانون 

األسا�سي.

من فاتح  السنة االجس اعية:   -  8

يناير إلى 31 دجن22.

مخصصة   %5 األرباح:   -  9

ي نح  والباقي  القانوني،  لالحسياطي 

بالشركة  يبقى  أو  الوحيد  للشريك 

حسب قرارات الج وع العامة للشركة. 

12 - السجل السجاري: تم اإليداع 

القانوني لدى كسابة ضبط املحك ة 

السجارية ملدينة الرباط يوم 9 سبس 22 

وتم   117.315 رقم  تحت   2221
السجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 154.519.
مقسطف وبيان لإلشهار 

257 P

ALASKA SEBBAH
SARL

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 

قرر   29/27/2221 الرباط  في  حرر 

      ALASKA SEBBAH الشركة  شركاء 

ش.م.م ما يلي : 

اسسقالة السيد رشيد بن حدو من 

منصبه ك سي2 للشركة.

تعيين السيد زايد بن حدو ك سي2 

وحيد للشركة.
تعديل املادة   13 و 16 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم 

6429 بساريخ 26/29/2221.

258 P

CHETOUANI DOMAINE
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 

 23/29/2221 الرباط    في  حرر 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 CHETOUANI DOMAINE SARL

AU  ما يلي :

أصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالسالي  :

االسسغالل الزراعي.

الزراعة واإلنساج الزراعي.

شراء وبيع اللوازم املكسبية.
القانون  من   3 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكسابة الضبط 

باملحك ة السجارية الرباط تحت رقم 

117324  بساريخ 28/29/2221.

259 P

MEGAVITCH
SARL AU

تأسيس 
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 19 ف22اير 2221، تم إحداث القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تسلخص في ا يلي :

 MEGAVITCH SARL  : التس ية 

.AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

أو  أع ال   : االجس اعي  الهدف 

إنشاءات مسنوعة.

املقر االجس اعي : أ 5 شارع سيام، 

جامع  ديور   ،1 مبنى  األول،  الطابق 

الرباط.

املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

إلياس  بي2وك  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

السنة  خالل  بها  املع ول  الفت2ة 

 31 في  وتنسهي  يناير  فاتح  تبدأ من   :

ديس 22.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحسياط القانوني الفائض يسصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 152281  : السجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

16 مارس 2221 تحت قم 111773.
من أجل االسسخالص والبيان

260 P

UNCLE AL’S PIZZA CAFE
إعالن عن الحل املسبق للشركة

 UNCLE شركة  شركاء  اجس ع 
AL’S PIZZA CAFE في ج ع اسسثنائي 
يوم 25 يونيو 2221، وقرروا  ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد فالح السلمي بصفسه 

مصفي للشركة.
شارع  السصفية  محل  وجعل 
األمي2 موالي عبد هللا اقامة بي2ال باليا 

السجارية رقم 2 الهرهورة ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بس ارة تحت رقم 117245.
261 P

TALEI SERVE
SARL AU

تغيي2 املقر االجس اعي
 TALEI SERVE  : الشركة  اسم 

.SARL AU
تغيي2 املقر االجس اعي من 46 شارع 
عقبة شقة 2 أكدال الرباط إلى تجزئة 
في هللا ح.ي.م  حي الرجاء   1 بدر رقم 

الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
السجارية بالرباط تحت رقم 116459.
262 P

IMMO CC
SARL AU

حل الشركة
بساريخ  اسسثنائي  قرار  ب قس�سى 
11 أغسطس 2221، قررت الشريكة 

الوحيدة ما يلي :
الحل الحبي للشركة.

لينهارت  بلوندي  السيد  تعيين 
غابرييل نيسسور مصف للشركة.

حدد مقر السصفية بالعنوان السالي 
: شارع الزاوية دي فار وشارع األلزاس 

.(M( الطابق 3 مكسب 12 املح دية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   6 االبسدائية بالرباط بساريخ 

2221 تحت رقم 1862.
263 P
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شركة سبزيز
ش.م.م من طرف شريك واحد

زنقة أوالد عامر، رقم 414، سال
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
للشركاء  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ 32 أغسطس 2221، املسجلة 
في سال بساريخ 31 أغسطس 2221 تم 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة بامل يزات السالية :

التس ية : شركة »س2زيز« ش.م.م 
من طرف شريك واحد.

زنقة أوالد عامر،   : املقر السجاري 
رقم 414، سال.

: مسسحضرات السج يل  املوضوع 
)بائع تجزئة لل نسجات).

بيع.
أو  )تاجر  والسصدير  االسسي2اد 

وسيط).
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الفعلي للشركة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد زاهر عبد العزيز.
درهم   122.222  : الرأس ال 

موزعة بين الشركاء ك ا يلي :
 1222  : العزيز  السيد زاهر عبد 

حصة.
املج وع : 1222 حصة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2221 سبس 22   6 بساريخ 

.37285
264 P

LUCIDEA
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
 2221 19 ماي  مؤرخ في ت ارة بساريخ 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
الهدف االجس اعي : الدعم اإلداري 
نشاط   - للشركات  والفني  والعلمي 

الدعم والسعليم.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة :

السيد مح د لغليمي : 522 حصة.

السيد ع ر لغليمي : 522 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

موالي  زنقة   8 شقة   32  : املقر 

أح د لوكيلي حسان الرباط.

املسي2 : السيد مح د لغليمي.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

154469 الرباط.

265 P

WIXIA
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

 2221 19 ماي  مؤرخ في ت ارة بساريخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

اإلدارة   : االجس اعي  الهدف 

أو  أع ال   - االتصاالت   - السجارية 

إنشاءات مسنوعة.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة :

السيد إبراهيم برادة : 342 حصة.

السيد مح د لغليمي : 332 حصة.

السيد ع ر لغليمي : 332 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

موالي  زنقة   8 شقة   32  : املقر 

أح د لوكيلي حسان الرباط.

املسي2 : السيد إبراهيم برادة.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

154479 الرباط.

266 P

GHADIFAR BUSINESS
SARL

تعديالت بالشركة
للشركة  جديد  نشاط  إضافة 

ليصبح  والدولي  الوطني  النقل 

الوطني  النقل  الجديد  النشاط 

والدولي.

باالسسي2اد  يقوم  وسيط  أو  تاجر 

والسصدير وأع ال مسنوعة أو البناء.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ت ارة تحت رقم 6375.

267 P

 POLYCLINIQUE TEMARA

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE
ش.م. ع

برأس ــــال 9.442.222  درهم

  املقر االجس اعي : حي  األندلس شارع 

الزاوية عالل بن عبد هللا والسقسيم 

امللكي »املغربي القديم« ت ارة

تفويـــــــت حصــــــــص
تعيـــــين مسي2  جديـــد

العام  الج ع  من  بقرار   -  I

 ،2221 يوليو   3 بساريخ  االسسثنائي 

ت ارة  مصحة  شركة  شركاء  قرر 

  (POLYCLINIQUE TEMARA(

ش.م. ع ما يلي :

من  حصص   تفويت  قبول   -  1

مح د  سيارح   : السادة  البائعين 

والسيدة  زاهي مح د  والسيد  جواد 

رائف نع ة، إلى السادة : عبد الكريم 

السيدة ليلى املح ودي،  املح ودي، 

السيد ادريس  السيد يوسف اهبي، 

املست2شد،  ابراهيم  السيد  بنشبة، 

السيد  ساسنو،  اس اعيل  السيد 

السيد الياس  عبد املنعم ايت علي، 

ميكو، السيد مصطفى املنهي والسيد 

مع  ثانية،  من جهة  يونس ساسبو، 

ج يع الض انات القانونية.

عقب هذا البيع أصبح رأس املال 

الشركة، مقسم على النحو السالي :

املح ودي  الكريم  عبد  السيد 
السيدة ليلى مح ودي  944 حصة،  
يوسف  السيد  حصة،   18882
12856 حصة، السيد إدريس  أوهبي 
4722 حصة، السيد إبراهيم  بنشبة 
السيد  حصة،   4722 املست2شد 
حصة،    7552 ساسنو  إس اعيل 
 4722 علي  ايت  املنعم  عبد  السيد 
 4722 ميكو  الياس  السيد  حصة، 
حصة، السيد مصطفى املنهي 4722 
حصة و السيد يونس ساسبو 4722 

حصة، بإج الي  66552 حصة.
الكريم  عبد  السيد  تعيين   -  2
مينة  محاريت  والسيد  املح ودي 

مسي2ين ملدة سنسين.
األسا�سي  القانون  تعديل   -  3

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
كسابة ضبط املحك ة السجارية ملدينة 

الرباط، تحت عدد  116626.
مقسطف و بيان اإلشهار

268 P

 POLYCLINIQUE TEMARA
SCP

ش.م.م
برأس ــــال 122.222  درهم.

املقر االجس اعي : حي  األندلس شارع 
الزاوية عالل بن عبد هللا والسقسيم 

امللكي »املغربي القديم« ت ارة
تفويـــــــت حصــــــــص

تعيـــــين مسي2  جديـــد
العام  الج ع  من  بقرار   -  I
 ،2221 يوليو   3 بساريخ  االسسثنائي 
ت ارة  مصحة  شركة  شركاء  قرر 
  (POLYCLINIQUE TEMARA(

ش.م.م ما يلي :
من  حصص   تفويت  قبول   -  1
سيارح  السيد   : السادة  البائعين 
مح د  زاهي  والسيد  جواد  مح د 
 : السادة  إلى  نع ة،  رائف  والسيدة 
السيد عبد الكريم املح ودي، السيد 
اس اعيل  السيد  اهبي،  يوسف 
ساسنو، السيد الياس ميكو، السيد 
ملياء  السيدة  و  املنهي  مصطفى 
ج يع  ثانية٬مع  جهة  من  ساسبو، 

الض انات القانونية.
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عقب هذا البيع أصبح رأس املال 
1222 حصة، مقس ة على  الشركة  

النحو السالي:
املح ودي  الكريم  عبد  السيد   
362 حصة، السيد يوسف اهبي 115 
ساسنو  إس اعيل  السيد  حصة، 
 52 السيد إلياس ميكو  حصة،    82
املونهي   مصطفى  السيد  حصة، 
 52 ساسبو  السيدة ملياء  52حصة، 
 122 مينة محاريت  السيدة  حصة، 
 75 رفاعي   عسيقة  السيدة  حصة، 
 62 شوشو  ليلى  السيدة  حصة، 
 62 خالد  حورية  السيدة  حصة، 

حصة بإج الي  1222 حصة .
الكريم  عبد  السيد  تعيين   -  2
املح ودي الحامل للبطاقة الوطنية 
ملدة  طبيا  مديرا   M28869 رقم 

سنسين.
الكريم  عبد  السيد  تعيين   -  3
مينة  محاريت  والسيد  املح ودي 

مسي2ين ملدة سنسين.
األسا�سي  القانون  تعديل   -  4

للشركة.
مقسطف و بيان اإلشهار

270 P

SOCIETE PROSPERITAS
SARL AU

 رأس الها : 172.222 درهم
RC N° : 102051

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
للشركة واملنعقد بساريخ 16 أغسطس 
وتم  للشركة،  املسبق  الحل   2221
السجارية  باملحك ة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بساريخ 8 سبس 22 2221 تحت 

رقم 117292.
271 P

 SOCIETE TECMAT
TECHNOLOGIE

SARL
 رأس الها : 122.222 درهم

RC N° : 124211
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
أكسوبر   19 بساريخ  واملنعقد  للشركة 
وتم للشركة،  النهائي  الحل   2221

اإليداع القانوني باملحك ة السجارية   

بالرباط بساريخ 8 سبس 22 2221 تحت 
رقم 117291.

272 P

 SOCIETE EAU ET

ENVIRONNEMENT
SARL AU

 رأس الها : 122.222 درهم

RC N° : 127941

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

يوليو   22 بساريخ  واملنعقد  للشركة 

وتم  للشركة،  النهائي  الحل   2221

السجارية  باملحك ة  القانوني  اإليداع 

بالرباط بساريخ 8 سبس 22 2221 تحت 
رقم 117289.

273 P

صوكوويست ش.م.م.

ملسقى شارع مح د الديوري وج ال الدين 

األفغاني ع ارة رقم 1 شقة رقم 2، القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

 SOCIETE AGRICOLE DE

BEN MANSOUR
»SABEMA« باخسصار

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

في طور رفعه إلى 322.222 درهم

مقرها االجس اعي : دوار الزاوية بن 

منصور، أحواز القنيطرة

سجل تجاري رقم 26429 - 

القنيطرة

قرارات  محضر  ب قس�سى  أ) 

 5 بساريخ  املسخذة  الوحيد  الشريك 

أغسطس 2221، تقرر ما يلي :
رفع رأس ال الشركة من 122.222 

درهم عن طريق   322.222 درهم إلى 

إصدار 2.222 حصة جديدة من فئة 

122 درهم للواحدة مكستبة ومحررة 

الوحيد  الشريك  لفائدة  بأك لها 

عن  وذلك  العرباوي  الحسن  السيد 

طريق دمج األرباح.

 6 الفصلين  تغيي2  لذلك  كنتيجة 

و7 من القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  ب) 

ضبط املحك ة االبسدائية بالقنيطرة 

تحت رقم   2221 أغسطس   9 بساريخ 

.87986
للخالصة والسذكي2

التسيي2

274 P

STE AIT MAKHCHOUN
SARL

السجل السجاري 48267

تحويل املقر االجس اعي للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم   ،2221 أغسطس   3 في  املؤرخ 

تحويل املقر االجس اعي الحالي للشركة 
مخشون  ايت  بركويكة  »دوار  من 

ايت  »دوار  إلى  الحاجب«  جحجوح 

والل قيادة عين عرمة مكناس«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   8 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4222.

275 P

STE AIT MAKHCHOUN
SARL

السجل السجاري 48267

تعيين مسي2 جديد  للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم   ،2221 أغسطس   3 في  املؤرخ 

السيد  للشركة  جديد  مسي2  تعيين 

تبعا  ك سي2  الرح ان  عبد  غنو 

السسقالة السيدة عدي عسيقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   8 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4221.

276 P

STE AIT MAKHCHOUN
SARL

السجل السجاري 48267

تفويت حصص
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

ت ت   ،2221 أغسطس   3 في  املؤرخ 

املصادقة على ما يلي :

تفويت السيدة  عسيقة عدي 352 
حصة اجس اعية لفائدة السيد عبد 
العالي قبلي بساريخ 3 أغسطس 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   8 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4222.
277 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

CARBA
ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : بلوك ل، رقم 386، 
أوالد اوجيه، القنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
تقرر  ش.ذ.م.م.ش.و   »CARBA«
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

م يزاتها هي كالسالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
CARBA : التس ية

مهندس   : الرئي�سي  املوضوع 
مع اري.

رقم  ل،  بلوك   : االجس اعي  املقر 
386، أوالد اوجيه، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم،   122.222 مبلغ  في  الشركة 
حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :
السيد واهبي بدر، العنوان : بلوك 
ل، رقم 386، أوالد اوجيه، القنيطرة، 

1222 حصة.
املج وع : 1222 حصة.

اإلدارة : السيد واهبي بدر، الحامل 
.G497351 للبطاقة الوطنية رقم
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وقد تم اإليداع القانوني لقوانين 

االبسدائية  باملحك ة  الشركة 

 ،2221 6 سبس 22  بساريخ  بالقنيطرة، 

ب لف   2221/4997 عدد  تحت 

السجل السجاري رقم 62199.

278 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

EDIFICYOM ETUDE شركة

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : مكسب رقم 18 - 

إقامة ما شاء هللا 29 - الطابق األول، 

زاوية شارع مح د الديوري وموالي 

عبد الرح ان، القنيطرة

القرار  محضر  ب قس�سى 

بشركة  الوحيد  للشريك  االسسثنائي 

ش.ذ.م.م   EDIFICYOM ETUDE

املنعقد  الوحيد،  الشريك  ذات 

بصفرو بساريخ 4 أكسوبر 2221، تقرر 

ما يلي :

تحويل مقر الشركة من العنوان 

 16 القديم الكائن بصفرو، فيال رقم 

- تجزئة بيلفيدير - حجر الهواري، إلى 

العنوان الجديد :

مكسب رقم 18 - إقامة ما شاء هللا 

29 - الطابق األول، زاوية شارع مح د 

الرح ان،  عبد  وموالي  الديوري 

القنيطرة.

لل وضوع  جديد  نشاط  إضافة 

االجس اعي : أشغال مخسلفة.

تعديل الفصلين 3 و 4 من النظام 

األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحك ة االبسدائية بصفرو 

تحت عدد   ،2222 ف22اير   24 بساريخ 

ب لف السجل السجاري   2222/137

رقم 2139.

279 P

 SOCIETE SAHARA

MONTAGE
SARL

سجل تجاري رقم 11925

تغيي2 شركة
السغيي2  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بامل يزات السالية :

طرف  من  حصة   522 بيع   -  1

درهم   122 ب  خاليد  ازيف  السيد 

للحصة إلى السيد عز الدين ياسين.

إلى  واإلمضاء  التسيي2  يعهد   -  2

السيد عز الدين ياسين.

3 - تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

.SARL AU إلى SARL من

4 - اإليداع القانوني : تم باملحك ة 

االبسدائية بالعيون بساريخ 7 أغسطس 

2221 تحت رقم 2221/2858.

280 P

TRON BIS TRANSPORT
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 24 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2221 أغسطس 

الشركة ذات امل يزات السالية :

 TRON BIS  : التس ية 

.TRANSPORT

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

النقل  ع ليات  ج يع   : املوضوع 

والزيوت  الوقود  أنواع  لج يع 

املعدنية....

املقر الرئي�سي : تجزئة الخي2، شارع 
 ،3 رقم  الشقة   ،5 رقم  الس ارة، 

العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1.222 درهم مقس ة إلى 

مقس ة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاآلتي :

 522  : السيد مح د علي مسكاتو 

حصة ؛

السيد علي الكس : 522 حصة.

تسيي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد علي الكس.

بكسابة  تم   : القانوتي  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2221/2827

السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.37945

281 P

HYSL CORPS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ب ساهم واحد

 26 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2221 ف22اير 

الشركة ذات امل يزات السالية :

.HYSL CORPS : التس ية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ب ساهم واحد.

العامة،  السجارة   : املوضوع 

من  السعاقد  والسصدير،  االسسي2اد 

السجارة  بالع ولة،  الوكيل  الباطن، 

العامة الوطنية والدولية.

والهندسة  العامة  البناء  أع ال 

وتجهيز  والسطوير  والحفر  املدنية 

اآلبار....الخ

املقر الرئي�سي : تجزئة الخي2، شارع 

 ،1 رقم  الشقة   ،5 رقم  الس ارة، 

العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1.222 درهم مقس ة إلى 

بالكامل  وي لكها  درهم   122 فئة 

السيد هشام زوين.

تسيي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد أسامة زوين.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 سبس 22   8 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2221/2864

السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.38229

282 P

GLOBAL NAIT BACH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 1 BIS RUE SOUHAILA : العنوان
 HAY KARIMA AV YOUSSEF BEN

TACHFINE SALE
السأسيس ت ت  ب قس�سى محضر 
تم   2222 أكسوبر   12 مداولسه بساريخ 

تأسيس الشركة :
GLOBAL NAIT BACH : اإلسم

 - وتصدير  اسسي2اد   : املوضوع 
تجارة - أشغال مخسلفة.

رأس املال : 122.222 درهم.
التسيي2 : السيد توفيق نيت باش.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

.RC32545 االبسدائية بسال
283 P

HICHAM FITNESS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 RES EL MANSOUR 2 : العنوان
 II 200 BUREAU 1 ETG (235(
 DOUAR EL KOURA CYM

RABAT
تم  أسا�سي  قانون  ب قس�سى 
تم   2222 أكسوبر   5 بساريخ  تسجيله 

تأسيس الشركة :
HICHAM FITNESS : اإلسم

 - التسيي2  استشارات   : املوضوع 
السدريب الريا�سي - السجارة.

رأس املال : 122.222 درهم.
التسيي2 : السيد هشام رابح.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
بساريخ   RC147227 بسال  االبسدائية 

23 أكسوبر 2222.
284 P

GUERYOU TRAV
 SARL-AU

تــأسـيس شـركـة
بساريخ العرفي  العقد   ب قس�سى 
 24 أغسطس 2221  تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية : 
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 GUERYOU TRAV  : التس ية 
SARL-AU

شركة محدودة  الشكل القانوني: 
املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجس اعي بإيجاز: 

والحديد  الخشب  نجارة  أع ال 
واألملنيوم.

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول 
مخسلفة.

بيع وشراء معدات البناء.
 املـدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجس اعي   : رقم 168 شارع 
القاهرة كومت2اف ت ارة.

درهم   122.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 1222  : كرينة  يوسف  السيد 

حصة.
املسي2 السيد يوسف كرينة.

تم  لدى كسابة  اإل يداع القانوني: 
ت ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم    2221 سبس 22   2 بساريخ 

.6382
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بس ارة 134291.
285 P

MAROCLASER
SARL AU

املؤرخ  العام  الج ع  ب قس�سى 
بساريخ فاتح سبس 22 2221 قرر شركاء 
شركة »ماروك الزير« املسجلة تحت 
رقم 133645 السجل السجاري بس ارة 

السعديالت السالية : 
 : اجس اعية  حصص  بيع   -  1
إلى  سعيد مخيار  السيد   من طرف 

السيدة نزهة ح امي 122 حصة.
نزهة ح امي  السيدة  تعيين   -  2

مسي2ة للشركة.
القانوني  الشكل  تعديل   -  3  
محدودة  شركة  من  للشركة 
محدودة  شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
االسا�سي  القانون  تحيين   -  4  

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 سبس 22   6 بساريخ 

.6426

286 P

OUM’S AGENCY
SARL

الشركة  هذه  تأسيس  تم  حيث 

ب قس�سى  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 2221 ف22اير   4 بساريخ  عرفي  عقد 

بشريك وحيد بس ارة :

.OUM’S AGENCY : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

اسسغالل   : االجس اعي  الهدف 

اسسوديو للسصوير.

تعاونية النجاح   : املقر االجس اعي 

فيال 35 كيش االوداية ت ارة.

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

الت2قيم بالسجل السجاري للشركات.

يسم تسيي2 الشركة من   : التسيي2 

البطاقة  رقم  الع راني  أمي ة  طرف 

ملدة غي2   AD234259 الوطنية رقم 

محدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بكسابة  السجاري  السجل  في  الشركة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بس ارة تحت رقم 131997.

287 P

LYTCHE LABEL
SARL

تأسيس
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

19 يوليو 2221 بالرباط والتي تح ل 

الخصائص السالية :

السجارة   : االجس اعي  الهدف 

 - املنسجات  مخسلف  في  اإللكت2ونية 

توزيع لوجستيات السجارة اإللكت2ونية 

تصدير الخدمات اإللكت2ونية وتطوير 
مقاول  - وال22مجة  الويب  تطبيقات 

بيع   -  خدمات تكنولوجيا املعلومات 
بها  تقوم  خدمات  أو  سلع  شراء  أو 
شركة أو أفراد أو إدارة أو أي كيان 
عن  أو  تنفيذها  يسم  خاص  أو  عام 
وكذلك  إلكت2ونية،  شبكة  طريق 

الشراء والبيع ع22 شبكة اتصاالت.
وع وما القيام بكل املعطيات التي 

تساهم في تطوير أنشطة الشركة.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1.222 حصة من فئة 122 
الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل السالي :
السيدة فاط ة الزهراء الصادقي : 

522 حصة.
 : طربيق  لعرو�سي  فاتن  السيدة 

522 حصة.
من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة ضايت   6  : االجس اعي  املقر 
أكدال   16 ع ارة رقم   4 عوا الطابق 

الرباط.
السيدة  طرف  من   : التسيي2 
وفاتن  الصادقي  الزهراء  فاط ة 

لعرو�سي طربيق.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.154447
288 P

H&S INVEST HOLDING
S.A

شركة مساه ة
رأس الها 2.553.422 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 223 
شارع الزرقطوني - الطابق الثالث

السجل السجاري : 142531
السعريف الجبائي : 1122414

إعالم بسخفيض رأس ال الشركة
غي2 املعلل بخسائر

 26 بساريخ  مداولة  ب وجب   -  I
ماي 2221، فإن مجلس إدارة شركة 
 ،»H&S INVEST HOLDING S.A«
لسخفيض النهائي  اإلنجاز  قرر  قد 

 رأس ال الشركة غي2 املعلل بخسائر 
 6.974 شراء  إعادة  طريق  عن 
سهم، إلرجاعه إلى مبلغه الحالي من 
 1.856.222 إلى  درهم   2.553.422

درهم.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 12 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

يوليو 2221 تحت رقم 775272.
289 P

ANAMED BLOUSES شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بساريـخ  عرفـي  عقـد  ب قس�سى 
القانـون  وضع  تـم   17/28/2221
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالسالـي :
 ANAMED« شركـة   : التس يـة 

BLOUSES«  ش.م.م بشريك وحيد.
الهدف : 

بيع مواد الصيدالنية.
بيع الزي الطبي.

مقاولة االشغال البناء املخسلفة.
املقـر االجس ــاعي : حي العدير تجزئة 
 319 رقم  االول  الطابق   1 النهضة 

وزان. 
99 سنـة ابسـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 
درهم مجزأ   92.222  : رأس املـــال 
درهم    122 حصة من فئـة   922 إلى 

محررة كلها في اسم :
األنسة  فدوى خلطي : 922 حصة 
السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 
التسييـــــــر : تسي2 الشركة من طرف 
األنسة فدوى خلطي ملـدة غي2 محددة 
مع ج يع الصالحيات لتسيي2 الشركة.
األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 
لسكوين   5% تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانونـي.
بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحك ـة االبسدائيـة 
عـدد  تحـت   26/29/2221 بسـاريخ 

3376 السجل السجاري رقم 1849.

290 P



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221)الجريدة الرسمية   18716

TOP ELECTROMENAGER
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بساريـخ  عرفـي  عقـد  ب قس�سى 
القانـون  وضع  تـم   24/25/2221
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالسالـي :
 TOP« شركـة   : التس يـة 

ELECTROMENAGER«  ش.م.م
الهدف : 

بيع األجهزة الكهربائية
بيع أتات و معدات املكسب

املقـر االجس ــاعي :  شارع زرقطوني 
ساحة االسسقالل رقم 7 وزان.

99 سنـة ابسـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 
تأسيسهـا. 

رأس املـــال : 122.222 درهم مجزأ 
122 درهم  1222 حصة من فئـة  إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

السالي :
السيدة رقية رافع : 252  حصة.     
السيد أح د حرودة : 522  حصة.

 252  : حرودة  مح د  السيد 
حصة.

 املج وع 1222  حصة     
السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 
التسييـــــــر : تسي2 الشركة من طرف 
السيـد اح د حرودة ملـدة غي2 محددة 
مع ج يع الصالحيات لتسيي2 الشركة.
األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 
لسكوين   5% تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانونـي.
بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحك ـة االبسدائيـة 
عـدد  تحـت   27/29/2221 بسـاريخ 

3378 السجل السجاري رقم1851.
291 P

TRANS SENABL
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بساريـخ  عرفـي  عقـد  ب قس�سى 
القانـون  وضع  تـم   26/28/2221
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالسالـي :

 TRANS« شركـة   : التس يـة 
SENABL«  ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف: 
مقاولة نقل املسسخدمين 

مقاولة األشغال البناء املخسلفة
اعساوس  :دوار  االجس ــاعي  املقـر 

ج اعة اسجن اقليم وزان  . 
99 سنـة ابسـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 
درهم مجزأ   92.222  : رأس املـــال 
درهم    122 حصة من فئـة   922 إلى 

محررة كلها في اسم :
السيد  عبد االله السنوني : 922 

حصة 
السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 
التسييـــــــر : تسي2 الشركة من طرف 
السيـد عبد االله السنوني ملـدة غي2 
محددة مع ج يع الصالحيات لتسيي2 

الشركة.
األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 
لسكوين   5% تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانونـي.
بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحك ـة االبسدائيـة 
عـدد  تحـت   22/29/2221 بسـاريخ  

3375 السجل السجاري رقم1847.
292 P

 HUILERIE L’OLIVIER شركـة
D’OR
ش.م.م

رأس الها  422.222  درهم
مركز عين دريج ملجاعرة اقليم وزان 

رفـع رأس ال الشركة   
ب قس�سى الج ع العـام االسسثنائي 
 29/28/2221 بساريـخ  املنعقد 
 HUILERIE L’OLIVIER للشركة 

D’OR ش.م.م قرر الشركاء ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيـادة 
122.222 لرفعه من 422.222  درهم  
بإصدار  درهم وذلك    522.222 إلى 
 122 فئة  من  جديدة  حصة   1222

درهم.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحك ـة االبسدائيـة 

عـدد  تحـت   17/28/2221 بساريخ 

3367 والسجل السجاري رقم 1557.

293 P

 STE PESTANA CR7

MARRAKECH

 SARL

Capital : 27.000.000 dirhams

 N° 46, Bd  

 ZERKTOUNI, Bureau N° 15 –

16, 6ème étage, Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca numéro 496947

Identifiant fiscal : 50160038

ICE : 0027703443000024

زيادة رأس املال
ب وجب محضر مداوالت الج عية 

في لل ساه ين  العادية  غي2   العامة 

 21 يونيو 22212221، تقرر ما يلي :

ب بلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة 

الذي  األمر   ، درهم   26.952.222

مال  رأس  زيادة  في  أثر  له  سيكون 

درهم  ألف  خ سين  من  الشركة 

الحالية  قي سه  درهم)   52.222(

بسأسيس   ، درهم   27.222.222 إلى 

وإصدار 272.222 سهم جديد بقي ة 

 ، درهم للواحد   (122( مائة  اس ية. 

بدون عالوة إصدار ؛

لزيادة  النهائي  اإلك ال  مالحظة 

رأس املال املذكورة ؛

من  املال)  )رأس   7 املادة  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 البيضاء  للدار  السجاري 

2221 تحت رقم 792443.

294 P

SITEL BOT
.S.A

Capital social : 300.000 dirhams
 Siège social : Fès Shore Park

 RDC Bâtiment B1- Route de Sidi
Harazem - Fès

 Registre du Commerce de Fès :
n° 60531

 Identifiant Fiscal numéro
37722186

تغيي2 اسم الشركة
وتغيي2 رئيس الشركة

ب وجب محضر قرارات الشركاء   
ما  تقرر   ،2221 أغسطس   2 بساريخ 

يلي:
اإلقرار باسسقالة السيد أوليفييه 
بالنشار من منصبه كرئيس للشركة؛

تعيين السيد مح د نوفل جابري 
وتحديد  للشركة   

ً
جديدا  

ً
رئيسا

صالحيات هذا األخي2.
تغيي2 اسم الشركة ؛

من   3 لل ادة  املقابل  السعديل 
النظام األسا�سي للشركة ؛ 

صالحيات الشكليات.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 2221 غشت   24 لفاس  السجاري 

تحت رقم 3816.
295 P

STE ADRAR NEGOCE
SARL AU

اعالن قانوني
ب قس�سى العقد العرفي املصادق 
تم   ،2221 أغسطس   3 عليه بساريخ 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخصائص  تح ل  وحيد  بشريك 

السالية :
 STE ADRAR  : التس ية 

.NEGOCE SARL AU
اغرم   2 إك22   : االجس اعي  املقر 

العالم دير القصيبة.
مواد  بيع   : االجس اعي  الغرض 
ثم  بالسقسيط  والعقاقي2  البناء 

السجارة العامة.
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راس ال الشركة 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ القيد في السجل السجاري.

 CIN السيد وزني صالح   : املسي2 

UB54958 وذلك ملدة غي2 محددة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 22   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بقصبة 

تادلة تحت رقم 95، السجل السجاري 

رقم 2241 بساريخ 6 سبس 22 2221.

296 P

STE ECO SUN POWER
 SARL

ب قس�سى العقد العرفي املصادق 

تم   ،2221 أغسطس   4 عليه بساريخ 

انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

تح ل الخصائص السالية :

 STE ECO SUN  : التس ية 

.POWER SARL

دوار اوالد غانم   : املقر االجس اعي 

بن  الفقيه  برادية  الواد  علي  اوالد 

صالح.

االشغال   : االجس اعي  الغرض 

التشجي2  الكهربة،  البناء،  املخسلفة، 

والبستنة.

راس ال : 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

شريج  ع ر  السيد   : املسي2 

غي2  ملدة  وذلك   ،CINI731351

محددة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 22   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالفقيه 

بن صالح رقم 226، السجل السجاري 

عدد 4819 بساريخ 3 سبس 22 2221.

297 P

STE TAAMORT
SARL

اعالن قانوني
ب قس�سى  املحضر املصادق عليه 

االسسثنائي  العام  الج ع  طرف  من 

 23 TAAMORT SARLبساريخ  لشركة 

أغسطس 2221، تقرر ما يلي :

بين  نصيب   52 االنصبة  تفويت 

السيد مح د شاهي الحامل لبطاقة 

 QA1175251 السعريف الوطنية رقم

بصفسه كبائع والسيد أشرف الذهبي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم QA117251، من مهامه ك سي2 

في الشركة املذكورة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالفقيه 

بساريخ  232 عدد  تحت  صالح   بن 

 3 سبس 22 2221.

298 P

STE BPI MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 219 شارع 

الزرقطوني اقامة ال22دعي، الطابق 

االول، شقة رقم 1، 22122 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 182721

العادية  القرارات  ملحضر  وفقا 

الوحيد،  للشريك  العادية  والغي2 

 ،2221 أغسطس   12 الصادر بساريخ 

تقرر ما يلي :

املالية  السنة  اقفال  تاريخ  تغيي2 

يوليو   3 حتى  رجعي  باثر  للشركة 

.2212

من   37 لل ادة  املقابل  السعديل 

النظام االسا�سي للشركة.

 GILLES السيد  املصفي  اقالة 

.TELLIER

 CHAKIB ZAARI السيد  تعيين 

التزاماته  وتحديد  جديدا  مصفيا 

وصالحياته.

تحديد موقع جديد للسصفية من 

219 شارع الزرقطوني اقامة ال22دعي، 

 22122  ،1 الطابق االول، شقة رقم 

 ،A1 الدارالبيضاء الى مكسب 44 مبنى

اقامة رياض أنفا، شارع ع ر الخيام، 

القطب املالي الدارالبيضاء.

إلت ام  الصالحيات  تفويض 

االجراءات القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 22   7 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791829.
قصد النشر واالعالن

299 P

STE OFFICE BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 5.212.222 درهم

مقرها االجس اعي : تقاطع شارع 

مح د الخامس وزنقة معس د ابن 

عباد )فكسور هوجو سابقا)  الطابق 

1، رقم 2 طنجة

السجل السجاري رقم : 41435

رقم السعريف املوحد لل قاولة : 

221533214222229

الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 

 ،2221 أغسطس   9 بساريخ  الوحيد 

قرر ما يلي :

راس ال  زيادة  وتحقيق  اقرار 

درهم   5.222.222 مقدارها  الشركة 

سهم،   52.222 اصدار  طريق  عن 

منهم،  واحد  لكل  درهم   122 بقي ة 

مخصصة للشريك الوحيد.

راس ال  زيادة  على  املصادقة 

مؤكدة  ديون  ب قاصة  الشركة 

وسائلة للشركة مقدارها 5.222.222 

درهم.

النظام  صياغة  واعادة  تعديل 

االسا�سي.

أجل  من  االدارية  الصالحيات 

االجراءات القانونية.

سجل  في  القانوني  االيداع  تم 
أغسطس   26 في  طنجة  املحك ة 

2221، تحت رقم 7619.
300 P

 STE EASY SETTINGS
SYSTEM

SARL
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
 2221 أغسطس   26 بساريخ  بالرباط 
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
أجهزة  بيع   : االجس اعي  الهدف 

الك بيوتر.
بيع وتأجي2 ال22مجيات.

ج يع أع ال وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات.

والنظام  املراقبة  كامي2ات  تركيب 
األمني.

إدارة وج ع وبيع البيانات، تنفيذ 
الع ليات املسعلقة بتنظيم السداريب 

واملؤت رات.
تنظيم الندوات والسعليم املسس ر.
تطبيقات  وتطوير  تص يم 
الحاسوب املكسبي واملح ول والويب.

انشاء وتنفيذ االعالنات من خالل 
وسائل االعالم واالتصاالت.

است2اتيجيات  وتنفيذ  انشاء 
التسويق الرقمي.

تنفيذ ج يع الصفقات العامة أو 
الخاصة املسعلقة باالنشطة املذكورة.
السدريب  مراكز  وادارة  انشاء 

واللغات.
تقديم  في  والسدريب  االستشارات 

الطعام.
درهم   12.222  : راس ال الشركة 
مقس ة الى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة :
حصة   5  ... السيدة نجاري نادية 

من فئة 122 درهم.
السيد امباركي س ي2 ... 45 حصة 

من فئة 122 درهم.
حصة   45  ... السيد سعيد حالم 

من فئة 122 درهم.
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السيدة اسية امحار�سي ...5 حصة 
من فئة 122 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
الساسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديس 22 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : شارع عقبة ع ارة رقم 46، 

شقة رقم 32 أكدال الرباط.
املسي2ة : السيدة أسية امحار�سي.

السيدة نادية نجاري.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

154265 الرباط.
301 P

 STE  TECHNOLOGY
VENDOR SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راس الها : 222.222 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع عبد 
املومن وزنقة سومية، اقامة شهرزاد 

3، الطابق الرابع رقم 22 النخيل 
الدارالبيضاء

التسيي2  محضر  ملداولة  تبعا 
 ،2221 يوليو   26 بساريخ  املنعقد 
 TECHNOLOGY VENDOR لشركة
SOLUTIONS ش.م.م. ذات الشريك 

الوحيد تقرر ما يلي :
: من السيد مح د  بيع الحصص 
لبيض الى السيد بورجالت يوسف .. 

2222 حصة.
اسسقالة السيد مح د لبيض من 
وتعيين السيد  مهامه ك سي2 وحيد، 
بورجالت يوسف ك سي2 وحيد جديد 
 TECHNOLOGY VENDOR لشركة
SOLUTIONS ش.م.م. ذات الشريك 

الوحيد ملدة غي2 محدودة.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2221 7 سبس 22  بالدارالبيضاء يوم 

تحت رقم 791894.
ب ثابة مقسطف وبيان

302 P

STE DIGITWAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 92.222 درهم

مقرها االجس اعي : 49 شارع االطلس 

أكدال الرباط

تصفية نهائية
العام  الج ع  ملداولة  تبعا 

 31 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

 DIGITWAN لشركة   ،2221 ماي 

شارع   49 بالرباط  مقرها  ش.م.م.، 

االطلس أكدال تقرر ما يلي :

من  تصفية الشركة نهائيا ابسداء 

تاريخ 32 أبريل 2221.

اقفال السجل السجاري.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2221 سبس 22   8 يوم 

.117286
ب ثابة مقسطف وبيان

مصفي الشركة

السيد االممي عبد العزيز

303 P

 STE EL AMRANI SOLEIL

CLAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد  

رقم 123 تجزئة املنظر الج يل 

بنسودة  فاس 

رأس الها : 522.222 درهم

ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

24 يناير 2219،  تم بيع ج يع أسهم 

 STE EL AMRANI SOLEIL« الشركة

5222 حصة بث ن  CLAIR« وعددها 

122 درهم للحصة مج وع الحصص 

هشام  للسيد  درهم    522.222

العبدالوي  الحامل للبطاقة الوطنية 

. C687795 رقم

هشام  السيد  أصبح  ك ا 

العبدالوي الحامل للبطاقة الوطنية 

الوحيد  املسي2   C687795 رقم 

يناير   24 تاريخ  من  ابسداء  للشركة 

.2219

وقد تم إيداع نسخة من العقود  
بفاس  السجارية  املحك ة  لدى 
 السجل السجاري عدد 44493  بساريخ

 21 ف22اير 2219.

304 P

STE AGRI TIZI
SARL

 13 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
يوليو 2221، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ك ا يلي :
.STE AGRI TIZI SARL : التس ية
الهدف : تشغيل مطحنة الزيسون.

السجارة وتسويق ج يع املنسجات 
الفالحية.

السصدير واالسسي2اد.
مقر الشركة : دوار صحراوة سبت 

جحجوح الحاجب.

املدة : 99 سنة.
املسي2 : السيد اقوضاض املخسار.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 26 بساريخ  ب كناس  السجارية 
تحت رقم السجل   ،2221 أغسطس 

السجاري 54169.
305 P

 ALLIANCES TAGHAZOUT
.S.A

Capital  : 300.000 dirhams 
 Siège social : Casablanca - 16,

rue Ali Abderrazak
 Registre du Commerce de

Casablanca n° 310.131
 25 ب وجب مجلس اإلدارة بساريخ 
مارس 2215،  والج ع العام السنوي 
بساريخ 29 يونيو 2215،  تقرر ما يلي:

لل سصرف  الدائم  امل ثل  تغيي2 
الشخص املعنوي أليونس ديفلوب و 
السيد  هو  سيكون  والذي  اي وبيلي 
ايف  للسيد  الح داوي خلفا  ج ال 

ديل ار.
كرانت  فيداروك  مكسب  تعيين 
3 سنوات خلفا ملكسب  تورنسون ملدة 

ديلوات اوديت.

ريزورت  كولف  شركة  تعيين 
بالص وامل ثلة بالسيد يوسف قباج 
مسصرفا جديدا للشركة خلفا للسيد 

ايف ديل ار املسسقيل.
عدم استبدال منصب املسصرفة 
السيدة هند الشكيلي، املسسقيلة من 

مهامها. 
تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
رقم  تحت     ،2216 أبريل   21 بساريخ 

.621.929
306 P

 ALLIANCES TAGHAZOUT
.S.A

Capital  : 300.000 dirhams 
 Siège social : Casablanca - 16,

rue Ali Abderrazak
 Registre du Commerce de

Casablanca n° 310.131
العام االسسثنائي  الج ع  ب وجب 
يونيو   28 بساريخ  اإلدارة  ومجلس 

2216  تقرر ما يلي: 
العلمي  مح د  السيد  اسسقالة 
ريزورت  غولف  وشركة  لزرق  نافخ 
بالص من مهاهم ك سي2ين للشركة 
والسيد  أح د ع ور  السيد  وتعيين 

يوسف قباج مسي2ين جدد للشركة.
العلمي  مح د  السيد  اسسقالة 
نافخ لزرق من مهامه كرئيس مدير 

عام للشركة.
تغيي2 ن ط تسيي2 الشركة بسفريق 
واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام 

العام للشركة. 
تعيين السيد أح د ع ور كرئيس 
مجلس اإلدارة والسيد يوسف قباج 

ك دير عام للشركة. 
لل سي2  الدائم  امل ثل  تغيي2 
أليونس  شركة  املعنوي  الشخص 
سيكون  والذي  إي وبليي  ديفلوب و 

هوالسيد أمين العلمي..
تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
2216، تحت  رقم  13 أكسوبر  بساريخ 

.615.443
307 P
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 ALLIANCES TAGHAZOUT
.S.A

capital  : 300.000 dirhams 
 Siège social : Casablanca - 16,

rue Ali Abderrazak
 Registre du Commerce de

Casablanca n° 310.131
اإلدارة  مجلس  ب وجب 
بساريخ  االسسثنائي  العام  والج ع 

29/26/2217 تقرر ما يلي:
تجديد السفويض ألعضاء مجلس 
السيد  السيد اح د ع ور،  اإلدارة: 
اليونس  وشركة  قباج  يوسف 
بالسيد  وامل ثلة  اي وبليي  ديفلوب و 
وذلك  سنوات   6 ملدة  العلمي  امين 
سيبت  الذي  العام  الج ع  غاية  الى 
في السنة املالية والتي سسخسسم في 31 

دجن22 2222.
لرئيس مجلس  السفويض  تجديد 
وذلك  ع ور  اح د  السيد  اإلدارة 
سيبت  الذي  العام  الج ع  غاية  الى 
في  سسخسسم  والتي  املالية  السنة   في 

31 دجن22 2222.
تجديد السفويض ملهام مدير العام 
وذلك  قباج  يوسف  السيد  للشركة 
سيبت  الذي  العام  الج ع  غاية  الى 
في سسخسسم  التي  املالية  السنة   في 

 31 دجن22 2222
تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
تحت رقم    ،2217 نون22   15 بساريخ 

.649.288
308 P

 ALLIANCES TAGHAZOUT
.S.A

Capital  : 300.000 dirhams 
 Siège social : Casablanca - 16,

rue Ali Abderrazak
 Registre du Commerce de

Casablanca n° 310.131
والج ع  اإلدارة  مجالس  ب وجب 
ديس 22   21 العام االسسثنائي بساريخ 

2218،  تقرر ما يلي : 

اسسقالة السيد أح د ع ور من 

وذلك  للشركة  ك سصرف  مهامه 

ابسداء من 31 ديس 22 2218 وتعيين 

مسصرفا  لزرق  نافخ  مح د  السيد 

جديدا للشركة وذلك ابسداء من فاتح 

العام  الج ع  غاية  الى   2219 يناير 

والتي  املالية  السنة  في  الذي سيبت 

سسخسسم في 31 دجن22 2222.
ع ور  أح د  السيد  اسسقالة 

االدارة  مجلس  كرئيس  مهامه  من 

للشركة..

تغيي2 ن ط تسيي2 الشركة ابسداء 

السيد  وتعيين   2219 يناير   1 من 

عام  مدير  كرئيس  قباج  يوسف 

للشركة وذلك الى غاية الج ع العام 

والتي  املالية  السنة  في  الذي سيبت 

سسخسسم في 31 دجن22 2222.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 

تحت رقم   ،2219 ف22اير   13 بساريخ 

.692.721

309 P

 ALLIANCES TAGHAZOUT
.S.A

Capital  : 300.000 dirhams 

 Siège social : Casablanca - 16,

rue Ali Abderrazak

 Registre du Commerce de

Casablanca n° 310.131

والج ع  اإلدارة  مجالس  ب وجب 

يناير   31 بساريخ  االسسثنائي  العام 

2222،  تقرر ما يلي:

لل سصرف  الدائم  امل ثل  تغيي2   

والذي  اي وبيليي  ديفلوب و  اليونس 

السيدة  فصاعدا  االن  من  سيكون 

امين  السيد  عوض  الطاهري  نوال 

العلمي.

اسسقالة السيد مح د نافخ لزرق 

من مهامه ك سصرف للشركة وتعيين 

مسصرفا  لزرق  نافخ  ع ر  السيد 

جديدا للشركة وذلك الى غاية الج ع 

العام الذي سيبت في السنة املالية 

والتي سسخسسم في 31 دجن22 2222.

قباج  يوسف  السيد  اسسقالة 

من مهامه كرئيس مدير عام الشركة 

وتعيين السيد ع ر نافخ لزرق كرئيس 

الى  وذلك  للشركة  جديد  عام  مدير 

في  سيبت  الذي  العام  الج ع  غاية 

 31 في  والتي سسخسسم  املالية  السنة 

دجن222222.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 

رقم  تحت     ،2222 مارس   9 بساريخ 

.733.724

310 P

STE PUMA TRANS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 1 تجزئة 

االلفة القنيطرة

سجل تجاري رقم : 59721

العام االسسثنائي  الج ع  ب وجب 

 25 بساريخ  الشركة  ب قر  املنعقد 

أغسطس 2221 تقرر ما يلي :

 522 تفويت   : حصص  تفويت 

حصة في ملكية السيد البهادي زكرياء 

و522 حصة في ملكية السيد اهي2ي 

هشام الى السيدة اسية لكرد.

اسية  السيدة  أصبحت  وبذلك 

كل  ت سلك  الوحيد  الشريك  لكرد 

الحصص.

تغيي2 الشكل القانوني للشركة :

من شركة ذات مسؤولية محدودة 

الى شركة محدودة بشريك وحيد.

تعيين مسي2 جديد للشركة : تعيين 

للشركة  مسي2ا  لكرد  اسية  السيدة 

ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 7 سبس 22 

2221، تحت رقم 88331.

311 P

شركة كليتي مار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأس ال : 100.000,00درهم
املقر االجس اعي : شقة رقم 124 – 

طابق 1 ع ارة النخيل 
مركز سيدي بيبي - ج اعة سيدي 

بيبي
الج ع  ملقسضيات  1--طبقا 
 22 في   املؤرخ   اإلسسثنائي  العام 
مارتم  كليتي  لشركة  ف22اير2221، 

املصادقة على ما يلي:
من  لكل  حصة   52 -تفويت 
السيد أهوري الحسين والسيد كرام 
املصطفى أي ما مج وعه 122 حصة 

لفائدة السيد بوكربة سعيد.
6:)الحصص  البنود  تغيي2   -

االجس اعية).
من  االجس اعي)  -7)الرأس ال 

القانون األسا�سي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  2-تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان 
تحت رقم    2221 مارس   23 بساريخ 

 . 526
ب ثابة مقسطف و بيان

املسي2

312 P

 GEANT TECH
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL :
10.000,00 DH

 Siège Social : Oujda,
 LOTISSEMENT ALLAL EL FASSI

RUE SFFAT 8 N° 16 GARAGE
 R.C : 38085

N° IF : 50374591
تأســيــس الشـــركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
وضع  تم  يوليو2221    3 بساريخ 
 GEANT لشركة  األسا�سي   القانون 
شركة محدودة املسؤولية      TECH
ذات شريك وحيد تس ثل م يزاتها في 

ما يلي :
    GEANT TECH:الشركة تس ية 

ش د م م ذات شريك وحيد.
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غرض الشركة :
1.السصدير واالسسي2اد.

2.تاجر أجهزة الك بيوتر.
3.مقاول األشغال العامة والبناء.

السيد حسام   : الوحيد  الشريك 
الدين الساعد.

عالل  تجزئة  الشركة:  مقر 
 16 الرقم   8 الفا�سي زنقة الصافات 

وجدة. 
مبلغ  حدد  الشركة:  مال  رأس 

رأس الها  في  10.000،00 درهم .
يسم تسيي2 الشركة من   : التسيي2 

طرف السيد حاسم الدين الساعد.
لدى كسابة  تم اإليداع القانوني    
بوجدة   السجارية   الضبط باملحك ة  
تحت رقم  سبس 222122   6 بساريخ   

.3146
اإلمضاء

313 P

بالجريدة  وقع  خطأ  اسسدراك 
 23 بساريخ   5679 عدد   الرس ية 
فاتح سبس 22  )املوافق   1443 محرم 

.(2221
.....................................................

..........................................................

SOCIETE SOUS GRAVETTE
SARL

.....................................................
...........................................................

شركة ذات مسؤولية محدودة.
.....................................................

..........................................................
MODIFICATION

.....................................................
..........................................................

.SOUS GRAVETTE : بدال من
......................................................
...........................................................

.CON BOUSS : يقرأ
......................................................
...........................................................
...........................................................

الباقي ال تغيي2 فيه.
314 P

بالجريدة  وقع  خطأ  اسسدراك 

من    5 بساريخ   5668 الرس ية عدد  

يونيو   16 )املوافق   1443 دوالقعدة 

.(2221

.....................................................

..........................................................

SOCIETE DALOYA
SARL

.....................................................

...........................................................

شركة ذات مسؤولية محدودة.

.....................................................

..........................................................

.....................................................

..........................................................

بدال من : بيع وشراء مواد البناء.

......................................................

...........................................................

يقرأ : بيع مسسحضرات السج يل.

......................................................

...........................................................

...........................................................

الباقي ال تغيي2 فيه.

315 P

 FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 25 28-81-96-42

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE NH AGRI
  SARL

  شركة ذات مسؤولية محدودة 

  إعالن عن تأسيس
 6 بساريخ  عرفي  عقد  1.ب قس�سى 

شركة  قوانين  حررت  يوليو2221  

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالسالي:

. STE NH AGRI    اإلسم : شركة

األهداف: 

االسسغالل الفالحي. 

الساني  الطابق  االجس اعي:  املقر 

 Gقيسارية الرياض رقم  K/R ع ارة  

228 شارع بواركان اكادير.

سنة ابسدءا من تاريخ   99  : املــدة 

السأسيس النهائي.

الرأس ال االجس اعي: حدد في مبلغ 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

حصة بث ن 122درهم للواحد موزع 

كالسالي:

-السيد حسن ميات522 حصة.

-السيدة نجاة املاللي522 حصة.

املج وع  1222 حصة .                                        

فاتح  من  تبسدئ  املالية:  السنة 

كل  من  ديس 22   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيي2  يقوم  التسيي2: 

حسن  السيد  محدودة  غي2  وملدة 

ميات.

اإلمضاءات  تكون  اإلمضاءات: 

االجس اعية  واإلمضاءات  البنكية 

فقط للسيد حسن ميات.   

اإليداع  تم  القانوني:  2.اإليداع 

الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بأكادير  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت  سبس 222122   9

  .126392/2221

316 P

 SOCIETE OEUF HANANE ET

ADDIBA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال : 12.222.222.22

املقر اإلجس اعي : دوار ايت عقا 

ج اعة بطيط عين تاوجدات

تلقاه  رسمي  عقد  ب قس�سى 

موثق  مشيشو  الدين  ناصر  األسساذ 

ب كناس بساريخ 15 يوليو 2221.

فإن السيد خالد الزعيم تصدق 

درهم   122 بقي ة  حصة   3222 ب 

في  ت لكها  التي  الواحدة  للحصة 

 SOCIETE OEUF املس اة  الشركة 

 HANANE ET ADDIBA SARL

اللطيف  عبد  السيد  أخيه  لفائدة 

الزعيم.

وقد ت ت معاينة اسسقالة السيد 

خالد الزعيم من ج يع مهامه بصفسه 

مسي2 للشركة.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الزعيم 

ك سي2   C146639 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة.

األسا�سي  النظام  تحيين  تم  وقد 

للشركة إلى شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل حك ة السجارية ب كناس 

بساريخ 32 أغسطس 2221 تحت رقم 

.3921

317 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE ANALYSE

COMPTABLE ET FINANCIERE

ORGANISATION STRUCTURELLE

كونساي دوبتيك سميح
تغيي2 اإلسم اإلجس اعي للشركة

تس ية الشركة : كونساي دوبتيك 

س يح

الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات مسؤولية محدودة
رأس مال الشركة : 122.222.22 

درهم

املقر اإلجس اعي للشركة : مج ع رويد 
رقم 48 حي الفرح قطاع 4 القرية 

سال
رقم السجل السجاري : 26157

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2217 سبس 22   5 بساريخ  املؤرخ 

كونساي  من  الشركة  اسم  تغيي2 

ميديكال دوبتيك س يح إلى كونساي 

دوبتيك س يح.

األسا�سي  القانون  تحيين  وكدا 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   32 اإلبسدائية بسال بساريخ 

2221 تحت رقم 37267.
ب ثابة مقسطف وبيان

318 P
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 SERVICES CONSEILS EN

    RADIOPROTECTION

SARL AU

شركة  دات  املسؤولية  املحدودة  

بشريك  وحيد

العنوان : ساحة ابو بكر الصديق 

رقم 21 شقة 8 اكدال الرباط 

ب قس�سى عقد عرفي ت ت مداولسه 

إقرار تم   مارس2222    12  بساريخ  

 ما يلي  :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

 2 شقة   1 الحياة  عين  تجزئة   86

الصخي2ات ت ارة.

-تغي2 اسم الشركة الى االسم         :  

.RP XRAYS

-  بنود أخرى.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

عدد  تحت  سبس 222122   9 بساريخ 

. 117331
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HATIMI CONSULTING SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE,

CONSEIL JIRIDIQUE ET FISCAL

 VIDA EXPRESS

SARLAU

الشفوي  املحضر  ب قس�سى  أوال: 

بساريخ  االسسثنائي  العام  للج ع 

 VIDA لشركة   2221 يوليوز   15

EXPRESS ش م م ش و  الكائن مقرها 

أرض   ، الفسح  1798،قطاع  برقم 

رقم س ت   ، سال  لعيايدة،  بنعاشر 

قرر الشريك الوحيد  سال،    32527

ما يلي : 

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 

شارع مسلم   6 الشقة   1798 ع ارة 

ارض بنعاشر العيايدة سال.

اضافة النشاط السالي للشركة :

 نقل املسسخدمين.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

بساريخ بسال  االبسدائية   باملحك ة 

 6 سبس 222122 تحت رقم   37327 .
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ASWORLD EXPORT
اس ورلد اكسبورت

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد 

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أبريل2221   5 بساريخ  بالدارالبيضاء 

تم وضع القوانين األساسية لشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد باملواصفات السالية : 

اس ورلد    : التس ية اإلجس اعية 

.ASWORLD EXPORTاكسبورت

ذات  شركة   : الشكل القانوني 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اإلجس اعي: 

إنساج وشراء وبيع وتسويق وتوزيع 

أنواع  ج يع  وتصدير  واسسي2اد 

املنسجات الزراعية.

شارع   ،412  : املقر اإلجس اعي 

الطابق  ح اد،  إقامة  الزرقطوني، 
االول، رقم 1 – الدار البيضاء.

 10.000,00 في  محدد  الرأس ال: 

122 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

درهم للحصة الواحدة مسندة   122

كليا الشريك الوحيد طبقا للفصلين 

6 و7 من القانون األسا�سي للشركة. 

أكسيونيس  شركة   : الشركاء 

إنفي2سيونيس  سوسسينيبليس 

 ACCIONES SOSTENIBLES س.ل 

خاضعة   ،  INVERSIONES,, S.L

مقرها  الكائن  اإلسباني،  للقانون 

املسجلة  إسبانيا،  باملاس–  الس  في 

بالسجل السجاري الس باملاس تحت 
السيد  بواسطة  وامل ثلة   183 رقم 

 DANIEL هي2نانديز  كونزاليز  دانيل 

       .GONZALEZ HERNANDEZ

التسيي2: عين السيد دانيل كونزاليز 
 DANIEL GONZALEZ هي2نانديز 
HERNANDEZ ك سي2 للشركة ملدة 

غي2 محددة. 
من  تبسدئ  االجس اعية:  السنة 
كل  من  ديس 22  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 
التسجيل في السجل السجاري إال إدا 

تم حلها أو ت ديدها.
اإليداع القانوني: تم بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
تحت رقم  أغسطس2221   5 بساريخ 
بالسجل  الشركة  وتسجيل   28328
وفي  املحك ة  نفس  لدى  السجاري 

نفس الساريخ تحت رقم 512619.
     للخالصة والبيان

املسي2
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STM TANGER
س ت م طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  يونيو2221   28 بساريخ  بطنجة 
وضع القوانين األساسية لشركة ذات 
باملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

السالية : 
م  ت  س   : اإلجس اعية  التس ية 

            . STM TANGERطنجة
ذات  شركة   : الشكل القانوني 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجس اعي:

 تص يم وتصنيع وصيانة وإصالح 
وحقن  لخسم  القوالب  أنواع  ج يع 

البالستيك.
26ب،  تجزئة   : املقر اإلجس اعي 
املنطقة  الطابق األر�سي،  بناية س2 

الحرة للسصدير- طنجة.
 10.000,00 في  محدد  الرأس ال: 
 122 درهم قابلة للسحويل مقسم إلى 
حصة من فئة مائة 122 درهم قابلة 
ومدفوع  مكستب  منها  لكل  للسحويل 

بالكامل.

تم تخصيص هذه األسهم للشركاء 

املبلغ  أدناه وت ثل  بالنسب املحددة 

اإلج الي ملساه اتهم ، وهي:

 52 كازانوفا   بي2يز  أل22ت  السيد 

حصة.

السيد ألفونسو بي2يز كازانوفا  52 

حصة.

بي2يز  ألفونسو  السيد  الشركاء: 

، ومقيم  إسباني الجنسية   ، كازانوفا 

 11 رقم   ، ألي نساسيون  شارع  في 

 - في2يريا  ال  إندست2يال  بوليجونو 

 ، ريكساك  إي  مونسكادا   28112

برشلونة - إسبانيا وحامل جواز سفر 

.PAI532828 رقم

 ، كازانوفا  بي2يز  أل22ت  السيد 

 Calle في  مقيم   ، الجنسية  إسباني 

 Poligono ، 11 رقم ، Alimentacion

 Industrial La Ferreria - 08110

برشلونة   ،  Montcada i Reixac

رقم  السفر  جواز  وحامل  إسبانيا   -

.PAI826371

الفونسو  السيد  عين  التسيي2: 

 ALFONSO PEREZ كازانوفا  بي2يز 

ك سي2 للشركة ملدة   CASANOVAS

غي2 محددة.  

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

كل  من  ديس 22  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

: 99 سنة تبسدئ من تاريخ  املدة 

التسجيل في السجل السجاري إال إذا 

تم حلها أو ت ديدها.

بكسابة  تم    : القانوني   اإليداع 

بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 

رقم  تحت  يوليو2221   22 بساريخ 

بالسجل  الشركة  وتسجيل   6829

وفي  املحك ة  نفس  لدى  السجاري 

نفس الساريخ تحت رقم 118741.
     للخالصة والبيان

املسي2

322 P
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SURBERY MAROC
سوربي2ي ماروك

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجس اعي : 183، شارع 

ولي العهد، مقرر رقم 15، الطابق 

األر�سي واألول، مركز ن.ر.ي.ا طنجة
رأس الها : 122.222.22 درهم

السجل السجاري : طنجة رقم 

99453

تحول املقر اإلجس اعي 
ب قس�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد  املحرر ب قر الشركة بطنجة 

بساريخ 25 يونيو 2221 تقرر ما يلي :

بنفس  اإلجس اعي  املقر  تحويل 

العهد،  ولي  شارع   ،183 من  املدينة 

بلوك 1، محل رقم 51  مركز ن.ر.ي.ا 

طنجة إلى 183، شارع ولي العهد، مقر 
رقم 15، الطابق األر�سي واألول، مركز 

ن.ر.ي.ا طنجة.

من   4 للفصل  املوازي  السعديل 

القانون األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 

تحت رقم   2221 أغسطس   4 بساريخ 

.245225
     للخالصة والبيان

املسي2
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 J.GARCIA CARRION

MAROC
 ج كارسيا كاريون ماروك 

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 

مقرها اإلجس اعي : زاوية شارع مح د 

الخامس و زنقة ابن كثي2، إقامة 

دوس ماريس

 الطابق الثاني، رقم 24 -  طنجة
رأس الها: 100.000,00   درهم

السجل السجاري : طنجة - رقم 

52419

تغيي2 مسي2 

ب قس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر ب قر الشركة بطنجة 

بساريخ  28 ماي2221 تقرر ما يلي :
إقالة السيد ماريو كرانادو كيجارو  
MARIO GRANADO GUIJARRO

من مهامه ك سي2 للشركة.
تعيين السيد انريك كوميز كوميز 
 ENRIQUE GOMEZ GOMEZ
ك سي2 للشركة ملدة سنسين  من فاتح 
يونيو2221 وتنسهي في 31 ماي2223.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 
رقم  تحت  يوليو2221   13 بساريخ 

 .244463
للخالصة والبيان

    املسي2
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CLARTON HORN MAROC
كالرطون اورن ماروك

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجس اعي : I تجزئة 51، 
تجزئة 3، الطابق األر�سي، املنطقة 

الحرة للسصدير 92222 طنجة
رأس الها : 1.166.622.22 درهم 

قابل للسحويل
السجل السجاري : طنجة رقم 

58.823
تغيي2 م ثل الشريك الوحيد

ب قس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر ب قر الشركة بطنجة 

بساريخ 11 يناير 2221 تقرر ما يلي :
الشريك  م ثل  تغيي2  إثبات 
الوحيد الذي سيصبح جوان بيدرو 
 MONSIEUR أربوليداس  تابي2ني2و 
 JUAN PEDRO TABERNERO

.ARBOLEDAS
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 
رقم  تحت   2221 سبس 22   7 بساريخ 

.245782
     للخالصة والبيان

املسي2
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KOSTAL MAROC

كوسسال ماروك

شركة محدودة املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجس اعي : املنطقة الحرة 

للسصدير، تجزئة رقم 79، الشطر 

الثاني طنجة

رأس الها : 52.222.22 أورو

السجل السجاري : طنجة رقم 

74215

تعيين مسي2
ب قس�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر ب قر الشركة بطنجة 

بساريخ 9 مارس 2221 تقرر ما يلي :

فرنسيسكو  راوول  السيد  إقالة 

 MR. RAUL مارتن  سانز 

FRANCISCO SANZ MARTIN من 

مهامه ك سي2 للشركة.

اسقالة السيد أندرياس كوسسال 

من   MR. ANDREAS KOSTAL

مهامه ك دير مشارك للشركة.

أنجيل  ميغيل  السيد  تعيين 

غونزاليس كاالدو والسيد كريسسوفر 

 Mr.MIGUEL ساندرز  نايجل 

  ANGEL GONZALEZ CALLADO

 ET Mr. CHRISTOPHER NIGEL

مشاركان  ك سي2ان   SANDERS

للشركة ملدة غي2 محدودة.

نيك ان  كايوي  السيد  تعيين 

ك سي2   KAI-UWE KNICKMANN

للشركة ملدة غي2 محدودة.

تأكيد مهام السيد كايوي نيك ان 

ك سي2   KAI-UWE KNICKMANN

شريك للشركة ملدة غي2 محدودة.

توقيع  حدود  وضع  تحديد 

املسي2ين.

من   32 للفصل  املوازي  السعديل 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 
بساريخ 23 أغسطس 2221 تحت رقم 

 .245415
للخالصة والبيان

    املسي2
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 PAKOVOI
باكوفوا  

شركة محدودة املسؤولية 
مقرها اإلجس اعي : تجزئة رقم 63، 

بقعة رقم 2، املنطقة الحرة للسصدير 
– طنجة 

رأس الها: 47.540.800,00    درهم 
قابل للسحويل

السجل السجاري : 47751 - طنجة
رفع رأس املال االجس اعي 

الج ع  قرارات  محضر  ب قس�سى 
العام االسسثنائي املحرر ب قر الشركة 
2 يونيو2221 تقرر ما  بطنجة بساريخ 

يلي :
ب بلغ  املال  رأس  في  الزيادة   
مئة  واربع   

ً
مليونا وأربعين  سبعة 

درهم  مئة  وت ان  الف  وتالتون 
لي2تفع  47درهم) .430 .800 ,00 (
درهم  آالف  وعشرة  مائة  من 
قابلة للسحويل  )110.000,00 درهم) 
وخ س ائة   

ً
مليونا وأربعين  إلى سبع 

درهم  وث ان ائة  ألف  وأربعين 
قابلة  درهم)   47.540.800,00(
الحساب  دمج  طريق  عن  للسحويل 

الجاري للشريك واملساه ة العينية
وصف وتقييم املساه ة العينية.

النهائي من  املصادقة على االنتهاء 
الزيادة في رأس املال.

السعديل املوازي لل واد 6 و7  من 
النظام األسا�سي.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  املحك ة  ضبط 
رقم  تحت  يوليو2221   8 بساريخ 

.244329
للخالصة و البيان

    املسي2
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 STE.MIDO- ISO

EQUIPEMENT

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم وضع   2221 أغسطس   18 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف :

شراء وتوزيع األثاث املكسبي.

مواد السنظيف واللوازم املدرسية.

األشغال املسعددة أو أشغال البناء.

اإلسسي2اد والسصدير.

زنقة  املقاومة  شارع   : املقر 

الثالث  الطابق   21 ع ارة  أبيدجان 

رقم 8 املحيط الرباط.

ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 122.222.22 درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف السيد الشتيوي 

املهدي.

بكسابة  تم  القانوني:  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  2221تحت  سبس 22   6 بساريخ 

.117234

رقم السجل السجاري 154455.
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 CENTRE ETUDES

 TECHNIQUES ET

GENERALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122222.22 درهم

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2221 يوليو   7

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تح ل الخصائص 

السالية :

 CENTRE ETUDES  : التسمية 

.TECHNIQUES ET GENERALES

الهدف اإلجس اعي : 

والسحقيق  الدراسات  مكسب 

والبحوث.

)املراجعة  اإلدارية  اإلستشارات 

واملساعدة).

 58 الع ارة   : اإلجس اعي  املقر 
3 زنقة واد سبو أكدال  الشقة رقم أ 

الرباط.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

درهم   122222.22  : الراأس ال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

السيدة نزهة البيض 722 حصة.

 322 السيد عبد اللطيف رسسوم 

حصة.

التسيي2 : نزهة البيض.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديس 22.

السجارية  املحك ة   : اإليداع 

بساريخ  117326 رقم   بالرباط 

 9 سبس 22 2221.

السجل السجاري رقم 154523.
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شركة روالندا
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  مؤرخ  خاص  عقد  ب وجب 

3 أغسطس 2221، تم إنشاء النظام 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

بالخصائص  تس سع  والتي  محدودة 

السالية :

االسم : روالندا.

: ت ارة، حي مسرور  املقر الرئي�سي 
2، رقم 42 مكرر، محل رقم 1.

شركة ذات مسؤولية   : الن وذج 

محدودة.

الهدف : أشغال مسنوعة أو أشغال 

البناء.

اسسي2اد وتصدير.

يصل   : االجس اعية  الحصص 
 122.222 إلى  االجس اعي  رأس الها 

درهم مكون من 1222 حصة من فئة 

بشكل  محررة  للواحدة  درهم   122

كامل ومحررة كالسالي :

السيد حاجي مح د 452 حصة.

السيد حاجي خالد 452 حصة.

السيد حاجي فيصل 122 حصة.

املدة : 99 سنة من السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22.

التسيي2 : السيد حاجي خالد مسي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بس ارة بساريخ 26 أغسطس 

2221، تحت رقم 6356.

330 P

  AEDIFICIUM ARCHITECTS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
في  مؤرخ  خاص  عقد  ب وجب 

النظام  إنشاء  تم   ،2221 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي تس سع  محدودة بشريك وحيد، 

بالخصائص السالية :

 AEDIFICIUM  : االسم 

.ARCHITECTS

املقر الرئي�سي : ت ارة ، إقامة وفاق 

الطابق   14 الخي2 ع ارة ب22، شقة 

الرابع.

شركة ذات مسؤولية   : الن وذج 

محدودة بشريك وحيد

الهدف: الهندسة املع ارية
درهم   122.222 هو   : املال  رأس 

 122 حصة بقي ة   1222 مقسم إلى 

بالكامل  محررة  للواحدة،  درهم 

لفائدة  النقدية  املساه ات  طريق 

السيدة نايت املعاز زينب .

املدة : 99 سنة من السأسيس.

إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

31 ديس 22.

التسيي2 : السيدة زينب نايت املعاز 

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بس ارة بساريخ 26 أغسطس 

2221  تحت رقم 6355.
331 P

 STE BAB MARRAKECH
IMMO

SARL AU
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،2221 يوليو   26 بساريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات السالية :
 STE BAB MARRAKECH

.IMMO SARL AU
املقر االجس اعي : 17 شارع باسكيي 

الدار البيضاء.
االنعاش   : االجس اعي  الهدف 
معامالت  بج يع  والقيام  العقاري 

البناء املخسلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأس ال : 122.222 درهم.

الحصص : السيد سعيد اليوسفي 
1222 حصة.

تم تعيين السيد سعيد   : التسيي2 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  اليوسفي 
رقم B94426 مسي2ا للشركة ملدة غي2 

محدودة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 22.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 
 ،2221 سبس 22   9 بساريخ  البيضاء 
تحت رقم 792297 والسجل السجاري 

رقم 515393.
332 P

STE BAYAN PRO
SARL AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بساريخ 25 أغسطس 2221، 
باملواصفات  شركة  تأسيس  تم 

السالية :
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.STE BAYAN PRO SARL AU
شارع   75  : االجس اعي  املقر 
 169 الشقة  األول  الطابق  11 يناير 

الدار البيضاء.
االنعاش   : االجس اعي  الهدف 
معامالت  بج يع  والقيام  العقاري 

البناء املخسلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأس ال : 122.222 درهم.

السيد خالد مصدق   : الحصص 
1222 حصة.

تم تعيين السيد خالد   : التسيي2 
الوطنية  لللبطاقة  الحامل  مصدق 

.BH300192 رقم
مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديس 22.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
 7 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 
 791789 تحت رقم   ،2221 سبس 22 

والسجل السجاري رقم 515121.
333 P

ائس انية  البغيل

محاسب معس د

عضو بج عية ائس انيات الش ال

افينور

أشغال املحاسبة، تأسيس شركات

9 شارع فاس الطابق االول رقم 1 طنجة

الهاتف والفاكس : 25.39932167

املح ول : 26.61.17.29.82

26.61.16.65.59

EMAIL : fiduciairebghiel@gmail.com

 STE ESPACE RIF DU NORD
SARL

السجل السجاري رقم : 1391
الحل املبكر للشركة 

الج عية  محضر   ب قس�سى 
الشركة  العامة غي2 العادية للشركاء 
 ،ESPACE RIF DU NORD  املس اة
املحدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
يبلغ راس الها 82.222 درهم والكائن 
مقرها االجس اعي ب ركز اساكن زنقة 
الوحدة، الحسي ة املسجلة بالسجل 
الرقم  تحت  بالحسي ة  السجاري 
7 يوليو  1391، اجس ع يوم  السحليلي 

2221 تقرر ما يلي :

عبد  السيد  وتعيين  املبكر  الحل 
وتحديد  هللا باعال، مصفيا للشركة، 
مقر السصفية بالعنوان الكائن ب ركز 

اساكن زنقة الوحدة الحسي ة.
االيداع القانوني قد تم انجازه لدى 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
بالحسي ة بساريخ 2 أغسطس 2221، 

تحت رقم 592.
مسسخرج مطابق لالصل

البغيل مح د ك ال

334 P

ائس انية  البغيل

محاسب معس د

عضو بج عية ائس انيات الش ال

افينور

أشغال املحاسبة، تأسيس شركات

9 شارع فاس الطابق االول رقم 1 طنجة

الهاتف والفاكس : 25.39932167

املح ول : 26.61.17.29.82

26.61.16.65.59

EMAIL : fiduciairebghiel@gmail.com

  STE DAHDOUH
SARL AU

السجل السجاري رقم : 38173
الحل املبكر للشركة 

قرار  محضر  ب قس�سى 
املس اة   للشركة  الوحيد  الشريك 
DAHDOUH، شركة ذات مسؤولية 
يبلغ  وحيد،  بشريك  املحدودة 
والكائن  درهم   12.222 راس الها 
مقرها االجس اعي بحي فاط ة الزهرة 
املسجلة  طنجة،   ،1 رقم   25 زنقة 
بالسجل السجاري بطنجة تحت الرقم 
 18 يوم  اجس ع   ،38173 السحليلي 

أغسطس  2221 تقرر ما يلي :
السيد  وتعيين  املبكر  الحل 
للشركة،  مصفيا  ادريس،  الدهدوه 
بالعنوان  السصفية  مقر  وتحديد 
 25 بحي فاط ة الزهرة زنقة   . الكائن 

رقم 1، طنجة.
االيداع القانوني قد تم انجازه لدى 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
بطنجة، بساريخ 25 أغسطس 2221، 

تحت رقم 245518.
مسسخرج مطابق لالصل

البغيل مح د ك ال

335 P

 EUROPAFRICA FINANCIAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

ذات رأس ال 12.222 درهم
املقر االجس اعي : طنجة 48 شارع 

أنوال
السجل السجاري رقم 52947

فسخ الشركة
للشركة  الوحيد  الشريك  إن 
 EUROPAFRICA املس اة 
 FINANCIAL CONSULTING 
مسؤولية  ذات  شركة  م،  م  ذ  ش 
ذات  وحيد  لشريك  محدودة 
12.222 درهم ومقرها  راس ال قدره 
انوال  شارع   48 بطنجة  االجس اعي 
قرروا بساريخ 29 يوليو 2221، ما يلي :
فسخ الشركة بصفة سابقة ألوانها 
 EUROPAFRICA FINANCIAL
اعسبارا  م  م  ذ  ش   CONSULTING
وفقا  تصفيتها  الساريخ،  هذا  من 
السصفية  ومكان  و32   29 لل ادتين 

مقر االجس اعي للشركة.
ك صفي  علي  ورياش  السيد 

للشركة.
لدى  انجازه  تم  القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 ،2221 أغسطس   26 يوم  بطنجة 

تحت رقم 245564.
مسسخلص مطابق لألصل

املصفي

336 P

SMARTSOURCE
ش ذ م م ش.و

راس ال : 12.222 درهم
املقر االجس اعي : طنجة 48 شارع 

أنوال
السجل السجاري رقم 71955

فسخ الشركة
للشركة  الوحيد  الشريك  إن 
 SMARTSOURCE  املس اة 
ذات  وحيد،  لشريك  م  م  ذ  ش 
12.222 درهم ومقرها  رأس ال قدره 
أنوال  شارع   48 بطنجة  االجس اعي 
قرروا بساريخ 29 يوليو 2221، ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

ش ذ م م   SMARTSOURCE ألوانها 

اعسبارا من هذا الساريخ، تصفيتها وفقا 

السصفية  ومكان  و32   29 لل ادتين 

مقر االجس اعي للشركة.

ك صفي  علي  ورياش  السيد 

للشركة.

لدى  انجازه  تم  القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 ،2221 أغسطس   26 يوم  بطنجة 

تحت رقم اإليداع 245563.
مسسخلص مطابق لألصل

املصفي

337 P

ALAMISYNDIC
SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME ETG N°20 TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 ،2221 أغسطس   17 بطنجة بساريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات   ALAMISYNDIC SARL AU

امل يزات السالية :

علمي  امامة  السيدة   : الشريك 

مغربية الجنسية مزدادة بساريخ 1991 

ب مج ع مسنانة غولف املج وعة 6 

شطر 1 ع ارة 21 الرقم 123 طنجة 

والحاملة للبطاقة الوطنية للسعريف 

.GK116644 رقم

 ALAMISYNDIC  : التس ية 

.SARL AU

 PRESTATIONS DE  : الغرض 

.SYNDIC D’IMMEUBLES

 122.222 في  حدد   : الرأس ال 

حصة من   1222 إلى  درهم مقس ة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

خصصت ك ا يلي :

1222 حصة للسيدة أمامة علمي.
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 RESIDENCE  : االجس اعي  املقر  
 AL AZIZIA BD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3EME ETG

.N°22 TANGER
املدة : 99 سنة.

التسيي2 : تعيين السيد امامة علمي 
مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 22.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة بساريخ 27 أغسطس 

2221، تحت رقم 7679.
ب ثابة مقسطف وبيان

337 مكرر

MAYA & RAYAN
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL 15 AVENUE AL
ABTAL APTT 4 AGDAL - RABAT

ICF : 002867162000095
تأسيس شركة

بناء على عقد عرفي موقع بالرباط 
وضع  تم   ،2221 يوليو   15 يوم 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية ت يزها الخاصيات االتية :

التس ية : مايا وريان.
روض  واسسغالل  خلق   : الهدف 

مدر�سي.
شارع   15  : االجس اعي  املقر 

األبطال، الشقة 4، أكدال الرباط.
درهم   122.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
على  وزعت  واحدة  لكل  درهم   122

الشكل السالي :
السيد أوبارا هشام 422 حصة.
السيدة ملياء أولبغا 222 حصة.
االنسة أوبارا مالك 222 حصة.

 222 ريان  مح د  أوبارا  السيد 
حصة.

من  سنة   99  : الصالحية  مدة 
تأسيسها.

أوبارا  تعيين  تم   : الشركة  تسيي2 
هشام ك سي2 للشركة.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 
إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

ب كسب  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
2221، تحت  9 سبس 22  بالرباط يوم 

رقم 117333.
338 P

PROF TISSU
SARL AU

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : 332 شارع 
ابراهيم الروداني إقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 معاريف
الدار البيضاء

السجل السجاري 515199
تأسيس

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تأسيس  تم   ،2221 أغسطس   24
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
املواصفات  ذات  الوحيد  الشريك 

السالية :
 PROF TISSU SARL  : التس ية 

.AU
اسسي2اد وتصدير وتوزيع   : الهدف 

املالبس العصرية والسقليدية.
املدة : 99 سنة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير  
إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

شارع   332  : االجس اعي  مقرها 
ريحان  إقامة  الروداني  ابراهيم 
الدار  معاريف   21 رقم   5 الطابق 

البيضاء.
رأس ال  تحديد  تم  املال  رأس 
درهم مقس ة   122.222 الشركة في 
بقي ة  اجس اعية  حصة   1222 ل 
درهم للحصة مكستبة ومحررة   122

بالكامل.
تم تعيين السيدة الهام   : التسيي2 
غي2  ملدة  وحيدة  ك سي2ة  زرياب 

محددة مع أو مع الصالحيات.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
سبس 22   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2221، تحت رقم 791977:
السجل السجاري : 515199.

لإلشارة والبيان

339 P

YAB INVEST
SARL

رأس املال : 822.222 درهم
 39 AVENUE  : املقر الرئي�سي
 LALLA YACOUT  5EME

 ETAGE APPARTEMENT D
CASABLANCA
RC :350779

IF : 187782337
ICE : 000062630000088

زيادة رأس املال
 ،2221 يوليو   6 ب وجب ملحضر 
قرر الج ع العام غي2 العادي للشركة 
ذات   YAB INVEST شركة  املس اة 
املسؤولية املحدودة برأس مال قدره 

822.222 درهم.
 722.222 زيادة رأس املال ب بلغ 
بقي ة  سهم   7222 بإصدار  درهم 

122 درهم بالقي ة االس ية.
وتم بعد ذلك زيادة رأس املال من 
درهم   822.222 درهم إلى   122.222
وتقسم إلى 8222 سهم بقي ة اس ية.

122.222 درهم لكل سهم.
جديد  سهم   7222 سيخضع 
 8222 إلى  درهم    1221 مرق ة من 

ألحكام النظام األسا�سي.
وسسصبح سارية املفعول اعسبارا 
من 6 يوليو 2221، وسيسم استيعابها 
رأس  ت ثل  التي  القدي ة  االسهم  في 
ج يعا  فيها  االكسساب  وسيسم  املال، 
دمج  خالل  من  بالكامل  ودفعها 

الحساب الجاري للشركاء.
و7   6 السعديل القانوني لل ادتين 
من النظام االسا�سي على النحو السالي:

املادة 6 - املساه ات :
 133.622 يحيى  عبابو  السيد 

درهم.
 666.422 هولدينغ  باب  شركة 

درهم.
املادة 7 - رأس املال.

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
 8222 إلى  مقس ة  درهم   122.222
مدفوعة  درهم   122 بقي ة  سهم 
مقابل  في  للشركاء  واملخصصة 

مساه ة كل منهم على النحو السالي :

السيد عبابو يحيى 1336 سهم.
شركة باب هولدينغ 6664 سهم.

تحيين النظام األسا�سي :
تم اإليداع لدى املحك ة السجارية 
سبس 22   6 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2221، تحت رقم 791621.
السجل السجاري رقم 352779.

340 P

TWA LUXE IMMO
SARL AU

وفاة الشريك الوحيد للشركة
تغيي2 شكلها القانوني وتعيين مسي2يها

رأس الها : 122.222 درهم
الكائن مقرها االجس اعي : بالرباط 
حسان زنقة موالي اح د لوكيلي 

ع ارة 32 شقة 8
العام  الج ع  ب قس�سى 
سبس 22  فاتح  بساريخ  االسسسثنائي 

2221، تقرر ما يلي :
الوحيد  الشريك  وفاة  اقرار 
وتقسيم  أعاله  املذكورة  للشركة 
الحصص االجس اعية العائدة له بين 

ورثسه.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد ش م م ش و إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
تعيين السيد نور الدين الطواهري 
مسي2ان  الطواهري  حسن  والسيد 

للشركة املذكورة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221، تحت رقم 117222.
مقسطف وبيان

341 P

GHIZLANE EL BAYED
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
احداث  تم   ،2221 5 أغسطس 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون  
تسلخص  وحيد،  بشريك  املسؤولية 

في ا يلي :



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221)الجريدة الرسمية   18726

 GHIZLANE EL  : التس ية 

.BAYED SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تحرير   : االجس اعي  الهدف 

املستندات.

املقر االجس اعي : 32 شقة 8 موالي 

اح د لوكيلي حسان الرباط.

املدة : 99 سنة.
درهم   122.222 رأس ال الشركة 

حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

البيض  السيدة غزالن   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

 : الفت2ة املع ول بها خالل السنة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 31 ديس 22.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحسياط القانوني الفائض يسصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 154465  : السجاري  السجل 

بالرباط.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

 ،2221 يوليو   7 بالرباط  السجارية 

تحت رقم 117247.
من أجل االسسخالص والبيان

342 P

D3M CONSULTING
SARL

تصفية الرشكة
فوق  املنعقد  العام  الج ع  قرر 

العادة بساريخ 21 أبريل 2221 لشركة 

D3M CONSULTING ما يلي :

 D3M  : الشركة  تصفية 

.CONSULTING

املقر االجس اعي : 12 شارع الجزائر 
زنقة تطوان حسان الرباط.

تصفية الشركة اسندت إلى السيد 

فريدريك سيباستيان كارينوس.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221، تحت رقم 117167.
للنشر واإلعالن

343 P

 STE UNIVERS
 INFORMATIQUE

SOLUTIONS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY AMAL N°6

ROUTE KENITRA SALE
تاسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  قد  بسال،   2221 أغسطس   12
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
بشريك وحيد والتي تح ل الخصائص 

السالية:
 UNIVERS  : التس ية 
 INFORMATIQUE SOLUTIONS

.SARL AU
شراء  بيع   : االجس اعي  الهدف 
وتركيب  اصالح  املعلومية،  االجهزة 

االجهزة املعلوماتية.
راس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقسم على 12.222 حصة بث ن 122 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
 6 : حي االمل رقم  املقر االجس اعي 

طريق القنيطرة سال.
التسيي2 : السيد بنب ول محجوب، 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB197729 رقم
مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسال.

السجاري:  السجل  في  االدراج 
سجلت الشركة في السجل السجاري 
بساريخ  34399 رقم  تحت   بالرباط 

 9 سبس 22 2221.
344 P

MOUNEZ
توسيع الهدف االجس اعي للشركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
7 يوليو 2221، تم تقرير ما يلي :

االجس اعي  النشاط  توسيع 
للشركة.

الهدف  املسنوعة وزيادة  االشغال 

االجس اعي للنقل للبضائع بين املدن.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

السجارية بالرباط بساريخ 13 أغسطس 

2221، تحت رقم 116999.
لإلشارة والنشر

345 P

WI-COM

SARL

بساريخ  امل ضية  للعقود  طبقا 

القانون  تحرير  تم   ،2221 ماي   22

الخصائص  ذات  لشركة  الداخلي 

السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : طباعة االشهار 

واالشهار االلكت2وني.

درهم   122.222  : الراس ال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة.

السيدة ملياء بنعبو 52.222 درهم 

أي ما يعادل 522 حصة.

 52.222 عساني  هدى  السيدة 

درهم أي ما يعادل 522 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال الرباط.

بنعبو  ملياء  السيدة    : التسيي2 

مسي2تان  عساني  هدى  والسيدة 

للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 117271.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154483

346 P

C BIEN TECH
SARL AU

تغيي2 املقر اإلجس اعي
 25 من  االجس اعي  املقر  تغيي2 

ع ر  شارع  كريم  اح د  قيسارية 

الشنكيطي  الرح ان  وعبد  سالوي 

شارع نوباليا   4 القبيبات الرباط إلى 

حي   1 بلوك   17 قطاع   4 تجزئة 

الرياض الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

السجارية بالرباط تحت رقم 117297.

347 P

OVAL SOLUTIONS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   17 بساريخ  الدار البيضاء 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2221

مسؤولية محدودة

 OVAL  : الشركة  اسم 

.SOLUTIONS SARL

ج ال  الغوات،  نجوة   : الشركاء 

أكرايمي.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

طابعة   : االجس اعي  الهدف 

الحجرية،  املص  ة  الحروف، 

النقش   ،LITHO CHROME

الغائر أو عن طريق ع ليات الصور 

الن وذجية.
درهم   52.222  : رأس ال الشركة 

)خ سون ألف درهم).

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة.
زنقة   12  : االجس اعي  املقر 

 ،5 طابق الثالث، شقة رقم  الحرية، 

الدار البيضاء املغرب.

ج ال  الغوات،  نجوى   : املسي2 

أكرايمي.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.515251

348 P
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ENNAHDA MACOS
SARL AU

رأس الها ثالثون مليون درهم
الكائن مقرها االجس اعي بسال، 
طريق القنيطرة، الحي الصناعي 

فؤاد، رقم 1
وفاة الشريك الوحيد  للشركة

 تغيي2 شكلها القانوني
 وتعيين مسي2يها

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   2221 سبس 22  فاتح  بساريخ 

ما يلي :
الوحيد  الشريك  بوفاة  اقرار 
وتقسيم  أعاله  املذكورة  للشركة 
الحصص االجس اعي العائدة له بين 

ورثسه.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى  )ش.م.م.ش.و)  وحيد  بشريك 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

)ش.م.م).
تعيين السيد نور الدين الطواهري 
مسي2ان  الطواهري  حسن  والسيد 

للشركة املذكورة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   6 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2221 تحت رقم 37299.
مقسطف وبيان

349 P

CAPITAL INNOV
SARL

تفويت حصص
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
 CAPITAL INNOV SARL لشركة 
درهم   122.222 رأس الها  ش.م.م، 

بساريخ 23 أغسطس 2221 :
السيد  حصص  ج يع  تفويت 
السيدة  لفائدة  بوشوتروش  طارق 
مريم بطيش )452 حصة)، قي ة كل 
درهم أي مج وعه   122 واحدة منها 

45.222 درهم.
بكسابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرباط بساريخ 9 سبس 22 2221 تحت 

رقم 8723.
من أجل االسسخالص والبيان

350 P

BZN 2AA KHADAMAT

SARL AU

رأس املال : 352.222 درهم

املقرها االجس اعي : الع ارة 11 

تجزئة الطرابل�سي الطابق االر�سي 

باب شعفة سال

في  حرر  اسسثنائي  قرار  ب قس�سى 

سال قررت املسي2ة الوحيدة للشركة 

بزيد إن 2 أ خدمات ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 

درهم   522.222 درهم إلى   352.222

بزيادة 152.222 درهم.

بشرى ابن الشيخ 5222 حصة ؛

بشرى ابن الشيخ 522.222 درهم.

من القانون   7 و   6 تعديل املادة 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 37.122.

351 P

STUDIO GO DESIGN

SARL

املقر االجس اعي : رياض أوالد مطاع 

مسجر رقم 152 سكسور 3 ت ارة

رأس املال : 122.222 درهم

ب قس�سى ج ع عام حرر في سال  

»سسود يو كاو  لشركة  قرر الشركاء  

ديزاين« ش.م.م ما يلي :

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة من 

  152 رقم  مسجر  مطاع  أوالد  رياض 

سكسور 3 ت ارة إلى :

شارع جبل العركوب حي االطلس 

املسي2ة 3 ع ارة 26 املحل رقم 2.

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بس ارة   االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 6418.

352 P

أوريانتيس أنفست
شركة مساه ة

رأس الها : 1.272.322.222 درهم
املقر االجس اعي : مارينا الدار 

البيضاء، شارع سيدي مح د بن 
عبد هللا، برج العاج 1، الطابق 7، 

الدار البيضاء
السجل السجاري رقم 142.937

زيادة رأس ال الشركة
قرر مجلس اإلدارة املنعقد بساريخ 
رأس ال  في  الزيادة   2221 أبريل   2
الشركة عن طريق املساه ة العينية 
ب ا قدره 222.222.222 درهم، وذلك 
جديدة  سهم   2.222.222 بإصدار 
درهم   122 قي ة  من  لل ساهم، 

للسهم الواحد.
العامة  الج عية  صادقت 
بساريخ املنعقدة   االسسثنائية 
املساه ة  على   2221 سبس 22   2  
الشركة  لصالح  املقدمة  العينية 
وسجلت بذلك السحقيق النهائي لزيادة 
 852.322.222 رأس ال الشركة من 
درهم،   1.272.322.222 إلى  درهم 
سهم   2.222.222 بسخصيص  وذلك 
 122 قي ة  من  لل ساهم  جديدة 

درهم للسهم الواحد.
وبذلك قررت تعديل كسابة املادة 
من قانون الشركة وإضافة املادة   6
مباشرة بعد  املساه ات،   - مكرر   6

املادة 6 - رأس ال الشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
سبس 22   8 بساريخ  بالدار البيضاء 

2221 تحت رقم 792.229.
ب وجز وإشارة

مجلس اإلدارة

353 P

TUTTO MOBILI شركة
ش.م.م

الرأس ال االجس اعي : 122.222 
درهم

املقر االجس اعي : 12 و 3 تجزئة 
فسيحة ع ارة ح زة - سال

تعديل
الغي2  العام  الج ع  ب قس�سى 
يوليو   15 بساريخ  املنعقد  العادي 
 TUTTO شركة  شركاء  قرر   2221

MOBILI ما يلي :

حل الشركة مسبقا : الج ع العام 

الغي2 العادي قرر حل الشركة مسبقا 

TUTTO MOBILI ش.م.م.

الج ع   : الشركة  بحل  املكلف 

العام الغي2 العادي قرر تكليف السيد 

أمين مجدوب بحل الشركة مسبقا.

العام  الج ع   : الشركة  مقر حل 

الغي2 العادي قرر حل الشركة مسبقا 

زنقة  االر�سي  الطابق   : بالعنوان 

النيجر رقم 4 تابريكت - سال.

للشركة   القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بسال  االبسدائية   باملحك ة 

6 سبس 22 2221 تحت رقم 37297.

354 P

SDJM شركة
ش.م.م.ش.و

الرأس ال االجس اعي : 122.222 

درهم

املقر االجس اعي : حي االنبعاث زنقة 

الفقيه بن صالح الرقم 1244 

- سال -

تعديل
الغي2  العام  الج ع  ب قس�سى 

يونيو   16 بساريخ  املنعقد  العادي 

 SDJM شركة  شركاء  قررا   2221

االنبعاث  حي   : السالي  العنوان  تحت 

زنقة الفقيه بن صالح الرقم 1244 - 

سال - ما يلي :

يقرر   : االجس اعي  املقر  تحويل 

: من املقر  الج ع العام تحويل املقر 

زنقة الطوقان حي   257 القديم رقم 

إلى املقر الجديد حي   - سال   - كري ة 

االنبعاث زنقة الفقيه بن صالح الرقم 

1244 - سال -

تم الوضع القانون للشركة حسب 

الفصل 5-96.

للشركة   القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ  في  بسال  االبسدائية  باملحك ة 

2 سبس 22 2221  تحت رقم 37278.

355 P
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SJHB TRANS شركة

ش.م.م

الرأس ال االجس اعي : 122.222 

درهم

املقر االجس اعي : تجزئة سعيد حجي 

الرقم 1282 طريق القنيطرة - سال -

تعديل
الغي2  العام  الج ع  ب قس�سى 

العادي املنعقد بساريخ 22 يناير 2221 

 SJHB TRANS شركة  شركاء  قررا 

تجزئة سعيد   : السالي  العنوان  تحت 

القنيطرة  طريق   1282 الرقم  حجي 

سال - ما يلي :

يقرر   : الشركة  اسم  تغيي2 

الشركة  اسم  تغيي2  العام  الج ع 

عوض شركة   SJHB TRANS شركة 

.MAROFRITA

يقرر   : االجس اعي  النشاط  ازالة 

الج ع العام إزالة النشاط االجس اعي: 

إنساج وتوزيع البطاطس - مطعم.

 : االجس اعي  النشاط  في  الزيادة 

يقرر الج ع العام الزيادة في النشاط 

االجس اعي : 1 - نقل البضائع الوطنية 

و الدولية.

املنسجات  وتجارة  إنساج   -  2

الزراعية.

الج ع  قرر   : نقل ملكية األسهم 

العام بيع الحصص التي كان ي لكها 

حصة   522 أيوب  رسام  السيد 

شركة  في  ي لكها  التي  اجس اعية 

لفائدة السيد مح د   SJHB TRANS

الوطنية  البطاقة  الجوهري صاحب 

 .IB126943

الج ع  يقرر   : املسي2ان  اسسقالة 

العام اسسقالة املسي2ان السيد رسام 

أيوب والسيد عبد هللا اإلبراهيمي.

يقرر   : جديدان  مسي2ان  تعيين 

الج ع العام تعيين مسي2ان جديدان 

السيد إبراهيم بلفقيه والسيد مح د 

جوهري.

يقرر   : االجس اعي  املقر  تحويل 

: من املقر  الج ع العام تحويل املقر 

القديم ع ارة 32 شقة 8 زنقة موالي 

إلى   - الرباط   - اح د الوكيلي حسان 

حجي  سعيد  تجزئة  الجديد  املقر 

الرقم 1282 طريق القنيطرة - سال.

للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 5-96.

للشركة   القانوني  اإليداع  تم 

في  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت    2221 9 أغسطس 

.116712

356 P

DISCOVERY LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

اقامة املنصور، ع ارة ا، مكسب رقم 

1، يعقوب املنصور الرباط

الحل املسبق
املؤرخ  العام  الج ع  تبعا ملحضر 

 2222 ديس 22   25 يوم  بالرباط 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

»DISCOVERY LAND« شركة ذات 

وحيد بشريك  محدودة   مسؤولية 

 ما يلي :

الشركة  املصادقة على حسابات 

 2222 ديس 22   25 يوم  املوقوفة 

السيدة  املسي2ة  ذمة  ابراء  وكذلك 

سلمى رطل بناني من ج يع مسؤوليتها 

ك سي2ة.

لشركة  املسبق  الحل 

ذات  شركة   DISCOVERY LAND

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 2222 ديس 22   25 من  ابسداء 

وتحديد مقر السصفية الكائن باقامة 

 ،1 رقم  مكسب  ا،  ع ارة  املنصور، 

يعقوب املنصور الرباط.

رطل  سلمى  السيدة  تعيين 

وتحديد  للشركة  ك صفية  بناني 

واملوافقة  لها  امل نوحة  الصالحيات 

عليها.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

تحت   2221 يناير   13 يوم  بالرباط 
رقم 112216.

357 P

CORALEJO CAR
تأسيس شركة

بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2221 يونيو   24  

الشركة ذات امل يزات السالية :

CORALEJO CAR : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يسعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :

كراء السيارات بدون سائق.

الوحدة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
بلوك E رقم 143 مكرر العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

 1222 إلى  مقس ة  122.222درهم 

حصة من فئة 122 للواحدة في ملك 

السيد ابوبكر الحكوني.

تسي2 من طرف أبو بكر   : اإلدارة 

الحكوني.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
رقم   2221 سبس 22  فاتح  بساريخ 

رقم  تجاري  سجل   2812/2221

.37927

358 P

MEDJOOL STAR
شركة مساه ة

رأس الها 52.422.222 درهم

املقر اإلجس اعي : الدا رالبيضاء، حي 

بالطو، ملسقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

السجل السجاري : عدد 247679 

الدار البيضاء

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

املخسلط املنعقد في 12 يونيو 2221، 

تقرر ما يلي :

االجس اعي  رأس ال  في  الزيادة 

درهم،   52.222.222 ب بلغ  للشركة 

درهم   422.222 من  يرتفع  وبذلك 

بإصدار  درهم،   52.422.222 إلى 

فئة  من  جديدة  اسهم   522.222

122 درهم للقي ة االس ية الواحدة، 

صادرة بالسكافؤ؛
تعديل موازي ومشروط للفصول 

6 و 7 من القانون األسا�سي ؛

إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 

اإلدارة لسحقيق الزيادة في الرأس ال.

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�سى 
تقرر  ،2221 يوليو   22 في   املنعقد 

 ما يلي :

تحقيق الزيادة النهائية في رأس ال، 

لينقله بذلك إلى 52.422.222 درهم.

تعديل موازي للفصول 6 و 7 من 

القانون األسا�سي.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

 2221 أغسطس   26 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 792821.
قصد النشر واالعالن

359 P

 ARCHIMDE ACADEMY

PRIVE
A.H.R

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرباط، شارع فرنسا شقة رقم 4 

ع ارة رقم 15 اكدال

ت ديد مدة التسيي2

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يونيو   24 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 

ب قر الشركة ذات املسؤولية   2221

املحدودة تقرر ما يلي :

ت ديد مدة التسيي2 لل سي2 لعويني 

عبد الرحيم من ثالث سنوات إلى مدة 

غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 22   9 يوم  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117326.

360 P
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 GREEN OF AFRICA
INVESTMENT

GOAI
SA

شركة مساه ة
رأس الها : 12.222.222 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة تافراوتي، 
كلم 7.5 طريق الرباط )عين السبع) - 

الدار البيضاء
السجل السجاري عدد 389.469

انتهاء مهام مسصرف
انسداب مسصرف جديد

ماي   28 بساريخ  اإلدارة  مجلس 
جديد  مسصرف  انسداب  قرر   2221
O CAPITAL GROUP ش.م،  شركة 
شركة  املسصرف  مهام  انتهاء  نتيجة 

FINANCECOM ش.م.
بساريخ  العادية  العامة  الج عية 

24 يونيو 2221 قد :
انسداب  مدة  بانتهاء  عل ت 
 FINANCECOM شركة  املسصرف 

ش.م.
املسصرف  انسداب  على  صادقت 
O CAPITAL GROUP ش.م،  شركة 
 ،118.379 السجاري  السجل  رقم 
ج يل  بالسد  م ثلة  ك سصرف، 
السعريف  لبطاقة  الحامل  سقوط 
امل ثل   ،N°A722974 رقم  الوطنية 

الدائم ب جلس إدارة الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
3 سبس 22 2221 تحت رقم 791528.

من أجل اإليجاز والبيان

361 P

 GREEN OF AFRICA
DEVELOPPEMENT

GOADEVELOP
SA

شركة مساه ة
رأس الها : 12.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة تفروتي، 
كلم 7.5 طريق الرباط )عين السبع) - 

الدار البيضاء
السجل السجاري عدد 332.873

انتهاء مهام مسصرف

انسداب مسصرف جديد
ماي   28 بساريخ  اإلدارة  مجلس 

جديد  مسصرف  انسداب  قرر   2221

O CAPITAL GROUP ش.م،  شركة 

شركة  املسصرف  مهام  انتهاء  نتيجة 

FINANCECOM ش.م.

بساريخ  العادية  العامة  الج عية 

24 يونيو 2221 قد :

انسداب  مدة  بانتهاء  عل ت 

 FINANCECOM شركة  املسصرف 

شركة              انسداب  على  صادقت  ش.م، 

ش.م   O CAPITAL  GROUP
 ،118.379 السجاري  السجل  رقم 

ج يل  بالسيد  م ثلة  ك سصرف، 

السعريف  لبطاقة  الحامل  سقوط 

امل ثل   n°A722974 رقم  الوطنية 

الدائم ب جلس إدارة الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

3 سبس 22 2221 تحت رقم 791527.
من أجل اإليجاز والبيان

362 P

AKS DIGITAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 21.413.622 درهم املقر 

االجس اعي : ع ارة تفراوتي، كم 

5، 7 طريق الرباط )عين السبع) 

الدار البيضاء

السجل السجاري : 212.367

الزيادة والسخفيض في رأس ال 
االجس اعي

موافقة النظام األسا�سي مع القانون 
رقم 21.19

االسسثنائية  العامة  الج عية 

للشركة   2221 أغسطس   2 بساريخ 

 AKS DIGITAL SARL املس اة، 

ش.م.م قررت ما يلي :

اإلجس اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

درهم   97.627.222 قدره  ب بلغ 

إلى  درهم   21.413.622 من  لرفعه 

طريق  عن  درهم،   119.222.622

إنشاء 976.272 حصة جديدة.

الشركة  رأس ال  تخفيض 

درهم   129.222.622 قدره  ب بلغ 

لح له من 119.222.622 درهم إلى 

12.222.222 درهم.

للشركة  االجس اعي  الرأس ال 

 ،AKS DIGITAL SARL املس اة 

 12.222.222 مبلغ  في  حدد  والذي 

حصة   122.222 إلى  مقسم  درهم 

 56.422 كاآلتي  مقس ة  اجس اعية 

 GROUPE حصة اجس اعية لشركة 

حصة  و43.622   AKSAL SA

 OURTAN لشركة  اجس اعية 

.INVEST SARL AU

األسا�سي  النظام  وتغيي2  تحيين 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

مس م   21.19 رقم  القانون  بسطبيق 

املسعلق   5.96 رقم  للقانون  ومعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2221 سبس 22   9 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 792143.
من أجل اإليجاز والبيان

363 P

FISCOGEF

Tél : 25.22.27.49.96

PACO FOOD
الج ع  محضر  ب قس�سى 

بساريخ املنعقد  االسسثنائي   العام 

شركة  قرر شركاء  مارس2221   31  

PACO FOOD ما يلي :

الحصص  بيع  على  املصادقة   -

االجس اعية من طرف كل من :

الرافعي،  الجبار  عبد  السيد 

السيد  مأنيس،  الزوهرة  السيدة 
السيد مح د طارق  ياسين الرافعي، 

الرافعي،  ع ر  السيد  الرافعي، 

السيدة  إيزابيل،  مانييز  السيدة 

إي ان  واآلنسة  الرافعي  سامية 

أح د  السيد  من  كل  إلى  الرافعي 

الرافعي والسيد أنس الرافعي.

من  السابع  الفصل  تعديل   -

القوانين األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تحيين   -
املنصوص  السعديالت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   6 بساريخ  السجارية بالبيضاء 

2221 تحت رقم 791658.
من أجل النشر

364P

FISCOGEF
Tél : 25.22.27.49.96

LA CHARGE PROMO
RC : 130761

السصفية النهائية
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
 2221 يونيو   15 بساريخ  املنعقد 
 LA CHARGE قرر مساه و شركة  

PROMO ما يلي :
- املوافقة على تقرير املصفي.

- قفل تصفية الشركة.
- التشطيب على السجل السجاري 

رقم 132761.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   2 بساريخ  السجارية بالبيضاء 

2221 تحت رقم 791355.
من أجل النشر

365P

FISCOGEF
Tél : 25.22.27.49.96

 CHAMPS ELYSES
BATIMENT
RC : 454469

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يوليوز   15 االسسثنائي املنعقد بساريخ 

.2221
 CHAMPS شركة  شركاء  قرر 

ELYSES BATIMENT ما يلي :
- تعديل رأس ال الشركة بعد وفاة 
أحد الشركاء السيد مصطفى حادك.
تحيين القوانين األساسية وفق   -

السعديالت املنصوص عليها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   3 بساريخ  السجارية بالبيضاء 

2221 تحت رقم 791525.
من أجل النشر

366P
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FISCOGEF

Tél : 25.22.27.49.96

SAKANE ZINEB
RC : 454471

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يوليوز   15 االسسثنائي املنعقد بساريخ 

.2221
 SAKANE شركة  شركاء  قرر 

ZINEB  ما يلي :
- تعديل رأس ال الشركة بعد وفاة 
أحد الشركاء السيد مصطفى حادك.
تحيين القوانين األساسية وفق   -

السعديالت املنصوص عليها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   3 بساريخ  السجارية بالبيضاء 

2221 تحت رقم 791526.
من أجل النشر

367P

 TICHTI ABDERRAHIM
 pour

   LES HERITIERS TICHTI
5 رقم  : سيم قطاع ج  الكائنة ب 

532 الرباط.
السجل السجاري : 84782

تشتي  ورثة  اجس اع  على  بناء 
املنعقد بساريخ 23 مارس 2221  بسيم 

قطاع ج 5 رقم532 الرباط. 
تداولوا باإلج اع ما يلي :

توكيل   : تغيي2 وكيل ورثة تشتي     
الرحيم  عبد  تشتي  السيد  بوكالة 

مكان السيد تشتي حسن.   
تم اإليداع القانون بكسابة الضبط 
يوم بالرباط  السجارية   باملحك ة 
.B/4228 14 يونيو 2221 تحت رقم 
368P

NEXTE ROUTIÈRE
S.A.R.L d’A.U 

تعــديــالت قانـونيــة
الـواحـد  املسـاهـم  قـرار  إثـر  على 
  »  NEXTE ROUTIÈRE« لشـركة 
شـركة ذات املسؤولية املحـدودة ذات 
رأس ـالها  البـالغ  الـواحـد،  املسـاهـم 
مقرها  والكـائن  درهم   100.000،00
االجس ـاعــي بالشقـة 3، الطـابـق الثـانـي 
ع ـارة 195D تجـزئـة الـوكـالـة 1 بلـوك  

D العيـون ، تقـرر مايلـي :

مـن  الشـركـة  رأس ـال  رفــع 

 11.222.222 مبلـغ  الـى   122.222

حصص  خلـق  طـريـق  عـن  درهـم 

نقـديـة.

كسـابة  لدى  القـانوني  اإليـداع  تـم 
الضـبط باملحـك ة االبسدائيـة بالعيون 

رقم  تحت   2221.29.29 بسـاريخ 

.2872/2221

369P

STE CITAMAG
SARL AU

تعديل
شركة ذات مسؤولية محدودة  ذات 

شريك وحيد

املقر االجس اعي : رقم  18 مشروع 

السعادة بواركان III اكادير

في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

26/26/2221  تقرر ما يلي : 

للشركة  االجس اعي   املقر  تحويل 

  17 رقم  الكائن  الجديد   املقر  إلى 

بالطابق األول الشقة رقم 22 ساحة 

السعديين الحي الحسني إنزكان.

 تحيين قانون الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   28/29/2221 بساريخ 

.126383

370P

BON CONSULTANT
SARL AU

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم وضع القانون   ،2221 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد :

 Bon Consultant  : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

الهدف : استشارة في التسيي2.

املقر االجس اعي : شارع عبد املومن 
رقم 38 شقة 4 حسان - الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
مقسم  درهم   122.222 في  رأس ال 
حصة اجس اعية من فئة   1222 إلى 
 : كالسالي  مجزأ  للواحدة  درهم   122
السيدة سارة البعبيدي 1222 حصة 

اجس اعية من فئة 122 درهم.
تسيي2 الشركة من طرف السيدة 
لبطاقة  الحاملة  البعبيدي  سارة 
 ،AD322293 السعريف الوطنية رقم
الساكنة رقم 92 حي بام عين العودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 
عدد  تحت   2221 سبس 22   1 بساريخ 

.8476
371P

 COMPTOIR ETOILE
TANALT

ش.م.م الشريك الوحيد
قرار ج اعي فوق العادة للشركاء 

بساريخ 28/27/2221.
 رأس الها : 122.222 درهم 

 Hay Nahda 02 : مقرها االجس اعي
.NR - Temara

اتفقوا على ما يلي :
الحل األول : تفويت الحصص :

السيد املودن مح د فوت للسيد 
بوردة ياسين وح ل ج يع الض انات 
1222 حصة بقي ة  العادية وحقوق 
في  بحوزته  التي  للحصة  درهم   122

الشركة.
تعيين مسي2 جديد    : الحل الثاني 
للشركة : السيد بوردة ياسين الحامل 

.AD299584 للبطاقة الوطنية رقم
مسي2  اسسقالة   : الثالث  الحل 
للشركة : السيد املودن مح د الحامل 

.AB172219 للبطاقة الوطنية رقم
املقر  تغيي2   : الرابع  الحل 
 N°7 Avenue االجس اعي للشركة من
-  mohamed V hay Nahda 1 Res 

Arz Temara إلى :
 Hay Nahda 02 NR 826 Témara
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
في  بالرباط  السجارية  املحك ة  لدى 

2221/29/16 تحت رقم 8629.
372P

ALTC
SARL

RC N°123721
Casablanca

ALTC شركاء الشركة امللقبة
بساريخ  عامة  ج عية  عقدو 
الشركة  ب قر   2221/28/25
االجس اعي الكائن بالبيضاء 355شارع 

مح د الخامس وقرروا ما يلي :
املصادقة على تفويسات الحصص 
ت ت  التي   (22 )عددها  االجس اعية 
والبخاري  عبد هللا  فجر  السيد  بين 
ج ال الدين )البائعين) والسيدة طه 

نوال )املشت2ية)
من   7 املادة  مقسضيات  تغيي2 

القانون األسا�سي للشركة.
وتم الوضع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  بالبيضاء  السجارية 

791652 بساريخ 2221/29/26.
املسي2

بوريس امح د

373P

NORATRA
SARL

RC N° 23821
CASABLANCA

 NORD امللقبة  الشركة  شركاء 
.AFRICAINE DE TRANSIT

بساريخ عامة  ج عية   عقدوا 
الشركة  ب قر   2221 يوليو   6
 355 بالبيضاء  الكائن  االجس اعي 
شارع مح د الخامس وقرروا ما يلي :

املصادقة على تفويسات الحصص 
االجس اعية عددها 22 التي ت ت بين 
السيد فجر عبد هللا والبخاري ج ال 
بوريس  والسيد  )البائعين)  الدين 

امح د )املشت2ي).
من   7 املادة  مقسضيات  تغيي2 

القانون األسا�سي للشركة.
وتم الوضع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  بالبيضاء  السجارية 

791651 بساريخ 2221/29/26.
املسي2

بوريس امح د

374P



18731 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

CATERPRO
SARL AU

العام  الج ع  ملحضر  وفًقا 
في  الشركة،  مقر  في  عقد  الذي 
الواحد  الشريك  قرر   2221/28/32

ما يلي :
للشركة  الوحيد  الشريك  - قرر 
النشاط  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

الحالي إلى النشاط السالي : 
املعدات  وتركيب  وبيع  شراء 

لج يع أنواع األع ال والصناعات،
معدات  وتركيب  وبيع  شراء   
وأجهزة  السقنية،  واملعدات  الع ل، 

الك بيوتر، واللوازم. 
االسسي2اد والسصدير. 

واالسسي2اد  الدولية  السجارة 
والبيع  والسوزيع  والسجارة  والسصدير 
واملواد  واملعدات  املنسجات  لج يع 

على اخسالف أنواعها دون اسسثناء. 
تسويق ج يع البضائع أو املنسجات 
التي  الغذائية  املواد  أو  األصناف  أو 

يوافق عليها القانون. 
شراء وبيع وتركيب املواد واملعدات 

من أي نوع ؛ 
أنواعها  بج يع  الج لة  تجارة   -
املنسجات  وتصدير  واسسي2اد 
والخدمات املسنوعة نيابة عن الغي2، 
تحت العالمة السجارية للشركة التي 

سيسم إنشاؤها الحًقا ؛
- تاجر وتصنيع مواد البناء. 

املواد  وتركيب  وبيع  شراء   -
العرضية ؛

- نقل البضائع 
- تأجي2 معدات النقل وتأجي2ها من 

الباطن 
مسسلزمات  ج يع  وبيع  شراء   -
الصحي  الصرف  سباكة،  دهان، 

والكهرباء
- السعاقد من الباطن 

- ج يع الخدمات
- أع ال مسنوعة

العامة غي2  بقرار من الج عية   -
تم   ،2221/29/32 بساريخ  العادية 
 BOUNJOU تغيي2 اسم الشركة من 
إلى   IMMOBILIER SARL A.U
شهادة   ،KATERPRO SARL A.U

سلبية رقم 2393821. 

 - السيد أي ن بونجوع ، الشريك 

 BOUNJOU شركة  في  الوحيد 

عين   ،  IMMOBILIER SARL A U

السيدة ريم بروهمي مديرة للشركة 

لفت2ة غي2 محددة.

يقبل املساهم الوحيد في الشركة 

اسسقالة املدير السيد أي ن بونجوع.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالرباط  السجارية  املحك ة 

29/29/2221 تحت عدد 117312.  

375P

FORMATIM
SARL AU

العام  الج ع  ملحضر  وفًقا 

في  الشركة،  مقر  في  عقد  الذي 

الواحد  الشريك  قرر   2221/28/29

ما يلي :

غي2  العامة  الج عية  قررت 

املؤس�سي  الغرض  ت ديد  العادية 

للشركة بإضافة األنشطة السالية : 

اإلدارية  االستشارات 

)االستشارات ونظم املعلومات) 

- تطوير تكنولوجيا املعلومات

- تقديم خدمات السعليم املسس ر 

من ج يع األنواع

واالستشارات  الدراسة  تقديم   -

وج يع أنواع الخدمات

- تقديم خدمات اإليجار واإلقامة 

والس وين

- تنظيم الندوات واملؤت رات على 

اخسالف أنواعها

)املؤقسة)  البشرية  املوارد  توفي2   -

للشركات أو اإلدارة

- أع ال مخسلفة 

املنسجات  ج يع  تسويق   -

واإلمدادات واملعدات.

غي2  العامة  الج عية  من  بقرار 

تم   ،2221/29/28 بساريخ  العادية 

 JEREUSSIS الشركة من  تغيي2 اسم 

إلى FORMATIM، شهادة سلبية رقم 

 .2389953

وبالسالي ، تم تعديل املادتين 2 و 3 

من النظام األسا�سي. 

ت نح الج عية العامة غي2 العادية 

من  نسخة  لحامل  كاملة  صالحيات 

هذه املحضر إلت ام ج يع اإلجراءات 

القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالرباط  السجارية  املحك ة 

21/29/2221 تحت عدد 117122.   

376P

SOCIETE AMAYAS INVEST
SARL AU

املقر االجس اعي : الدارالبيضاء - 17 
زنقة ابن خالقان الطابق األول - حي 

النخيل.

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  ب وجب 

البيضاء،  بالدار   2221 غشت   27

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تك ن  وحيّد،  بشريك  محدودة 

م يزاتها في ما يلي :

.AMAYAS INVEST : التس ية

 - الدار البيضاء   : املقر االجس اعي 
 - 17 زنقة ابن خالقان الطابق األول 

حي النخيل.

كراء   -  : االجس اعي  الهدف 

الع ارات لإلسسع ال املنهي ؛

الصناعية  املؤسسات  كراء   -

والسجارية ؛

- اإلنعاش العقاري، شراء األرا�سي 

الع ارات السكنية أو السجارية  لبناء 

وذلك من أجل بيعها أو كرائها.

 RIZK ASSE الشركة   : الشركاء 

ذات  شركة   MANAGEMENT
رأس الها  محدودة،  مسؤولية 
17 زنقة  122.222 درهم، الكائنة ب 

ابن خالقان الطابق األول - حي النخيل 

بالسجل  املسجلة  البيضاء،  الدار 

السجاري بالدار البيضاء تحت الرقم 

342743، وم ثلة من طرف السيدة 

للبطاقة  الحاملة  اليعقوبي،  سهام 

.B77971 الوطنية رقم

التسيي2  مهام  أسندت   : التسيي2 

ملدة غي2 محددة :

الحاملة  اليعقوبي  السيدة سهام 

.B77971 للبطاقة الوطنية رقم

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

السجاري.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

حصة   1222 إلى  مقس ة  درهم، 

اجس اعية بقي ة 122 درهم للحصة 

 RIZK الشركة  لصالح  الواحدة 

.ASSET MANAGEMENT

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 22.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء،  بالدار  السجارية 

28/29/2221، تحت عدد 722235.

377P

SOCIETE F & B LIMITED

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 22.212.222 درهم

املقر االجس اعي : 131، شارع أنفا، 

إقامة أزور، املكسب 11 - ب، الدار 

البيضاء.

RC : 481895

IF : 47310814

.ICE : 002620845000043

الج ع  املحضر  ب قس�سى 

بساريخ  املنعقد  املخسلط  العادي 

القرارات  اتخاذ  تم   2221/26/32

السالية :

حصة   22212 ل  هبة  عقد  تم 

ع اد  السيد  ي لكها  التي  اجس اعية 

حسن الشواف إلى أخيه السيد علي 

حسن الشواف.

حسن  ع اد  السيد  اسسقالة   -

الشواف من منصب مسي2 الشركة.

تحيي ن النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء،  بالدار  السجارية 

2221/28/13، تحت عدد 789837.

378P
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 SOCIETE HELL ENERGY

MOROCCO
SARL AU

IF : 25062544

RC : 396671

.ICE : 002039101000018

الغي2  الج ع  املحضر  ب قس�سى 

العادي املنعقد بساريخ 2221/27/14 

تم اتخاذ القرارات السالية :

إلى    122.222 من  رأس ال  رفع 

تخفيض  تم  درهم   8.222.222

إلى   8.222.222 من  رأس ال 

122.222 درهم ب ا قدره 7.922.222 

في  املسجل  العجز  وذلك إلمسصاص 

الحساب املؤجل من جديد ونالحظ 

في  مسسقر  الشركة  رأس ال  أن 

122.222 مقسم إلى 1222 حصة من 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

الكائن  االجس اعي  املقر  تغيي2 

موالي  شارع  أورير  زنقة   23 سابقا 

يوسف الدار البيضاء إلى 17 زنقة ابن 

- النخيل  الطابق األول حي   خالقان 

الدار البيضاء.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء،  بالدار  السجارية 

2221/29/26، تحت عدد 791624.

379P

ATELIER BTP
SARL

352 BD MOHAMED V-1ER 

ETAGE-APT.2-RABAT

الفك املبكر

RC : 137765

I.F : 34497214

    T.P :25102990

 ICE :002265448000037

ب وجب محضر اجس اع الج عية 

في املنعقد  العادية  غي2   العامة 

  32يونيو 2221 ، تقرر ما يلي :

1 الفك املبكر للشركة.

2 - تعيين املصفي السيدة أقش ار 
الهوية الوطنية  س ية رقم البطاقة 
A 292225 و تعيين عنوان السصفية 
 املسبقي في 352 شارع مح د الخامس -

الدور االول - الشقة 2 – الرباط .
امل نوحة  الصالحيات   -  3
لحامل  القانونية  الدعاية  إلجراءات 
السسك ال  منها  مقسطف  أو  نسخة 

ج يع اإلجراءات
مكسب  في  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

برقم 117288 بساريخ 28/29/2221
380P

EXELLENCE FINITION
SARL

رأس ال الشركة : 99.222 درهم
2 بلوك الم مرآب أوالد أوجيه 

القنيطرة
 22 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يونيو 2221 تم تقرير ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

الحي  السيد حسوني عبد  تعيين 
لحل الشركة.

مكان  االجس اعي  املقر  تحديد 
الحل املسبق للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

87936 بساريخ 11 أغسطس 2221.
381 P

JM DENTAL
SARL

رأس ال الشركة : 122.222 درهم
العنوان : مقيم بشارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 إقامة موالي عبد 

العزيز القنيطرة
تأسيس

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   2221 ماي   26  
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية :
.J M DENTAL : التس ية

أو  أجهزة طب األسنان   : الهدف 
قطع غيارها أجهزة تركيب األسنان، 

بيع وشراء املواد واالسسي2اد.

بشارع  مقيم   : االجس اعي  املقر 
موالي عبد العزيز رقم 4 إقامة موالي 

عبد العزيز القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

رأس ال  : حدد  الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
مقس ة إلى 1222 قس ة اجس اعية 

من فئة 122 درهم.
التسيي2 : عينت السيدة الحنيفي 

مروة للشركة ملدة غي2 محدودة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في الخاتم من ديس 22.
السقييد بالسجل السجاري : قيدت  
املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

62227 بساريخ 7 سبس 22 2221.
382 P

L’ADRESSE
SARL AU

RC 142537
IF 42705988

تغيي2 املقر االجس اعي والهدف 
االجس اعي

يوم محرر  عرفي  عقد   ب قس�سى 
الرباط  في  مسجل   2221 يوليو   5

بساريخ 13 يوليو 2221.
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
تغيي2 املقر االجس اعي إلى مج وعة 73 

رقم 14 البويسات ح ي م بالرباط.
الهدف  تغيي2  أيضا  قرر  ك ا 

االجس اعي للشركة.
السجارية  املحك ة  في  اإليداع  تم 
بساريخ  117184 رقم  تحت   بالرباط 

2 سبس 22 2221.
رقم السجل السجاري 142537.

383 P

BAB HORIZONS
SARL AU

RC 138547
IF 37553767

تغيي2 مسي2 الشركة
يوم محرر  عرفي  عقد   ب قس�سى 
5 أغسطس 2221 مسجل في الرباط 

بساريخ 13 أغسطس 2221.

قبول  للشركة  العام  الج ع  قرر 

اسسقالة السيدة ريم أفيالل العلمي 

وتم  مسي2ة  منصبها  من  االدري�سي 

العلمي  افيالل  حسن  السيد  تعيين 

االدري�سي ك سي2 وحيد للشركة.

السجارية  املحك ة  في  اإليداع  تم 

بساريخ  117147 رقم  تحت   بالرباط 

2 سبس 22 2221.

رقم السجل السجاري 138547.

384 P

CHAMA FARM

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

يونيو   23 بساريخ  الرباط  في  مسجل 

ذات  الشركة  تأسيس  تم  قر   2221

املسؤولية املحدودة.

 : للشركة  القانوني  االسم 

.CHAMA FARM SARL

الزراعة   : االجس اعي  الهدف 

والسجارة في املواد الفالحية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحد :

522 حصة املسوكل مح د.

522 حصة املسوكل يوسف.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

باتريس  شارع   77 رقم   : املقر 

لومومبا رقم 6 الرباط حسان.

املسي2 : املسوكل مح د.

 154383 السجاري  السجل  رقم 

بساريخ 2 سبس 22 2221.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 117146 

بساريخ 2 يونيو 2221.

385 P
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7TH DAY MEDIA
SARL

77 AVENUE PATRICE 
LUMUMBA N° 6 HASSAN 

RABAT
CAPITAL 10.000 DH

RC : 150775
IF : 50159888
تفويت حصص

بساريخ خاص  عقد   ب وجب 
في والتسجيل   2221 أغسطس   2 
شركاء  قرر   2221 أغسطس   17
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

7TH DAY MEDIA SARL ما يلي :
عابدين  فوزي  عزت  السيد 
سه ا   21 بسفويت  قام  الج ال 
م لوكا له في الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة للسيدة مريم الجبالي.
رأس ال  أصبح  السغيي2  هذا  بعد 

الشركة كالسالي :
عابدين  فوزي  عزت  السيد 

الج ال 3222 درهم بـ 32 حصة.
السيدة مريم الجبالي 7222 درهم 

بـ 72 حصة.
 تم اإليداع القانوني لهذه السعديالت
في محك ة الرباط السجارية بالرباط 
رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

.117149
CR : 152775

386 P

 BLACKSCHID
AUTOMOTIVE

SARL AU
RC : 153227

IF : 50340221
تغيي2 مسي2 الشركة

يوم محرر  عرفي  عقد   ب قس�سى 
الرباط  في  مسجل   2221 يوليو   13

بساريخ 16 يوليو 2221.
للشركة   الوحيدة  الشريكة  قرر 
جايز  ع اد  السيد  اسسقالة  قبول 
تم  وقد  ك سي2  منصبه  من  التهامي 
تعيين السيدة اليعقوبي ملياء ك سي2ة 

للشركة.

السجارية  املحك ة  في  اإليداع  تم 

بساريخ  117148 رقم  تحت   بالرباط 

2 سبس 22 2221.

رقم السجل السجاري 153227.

387 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

محاسبة ضرائب

شارع مح د الخامس أوالد تاي ة

 PNEUMATIQUE شركة

 HOUARA FRERES

DISTRIBUTION
ش.م.م

شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 231 

حي الوفاء أكادير

تفويت حصص اجس اعية
قبول اسسقالة املسي2ين
تعيين مسي2ين للشركة

مداوالت  محضر  ب قس�سى 

املؤرخ  االسسثنائي  العام  الج ع 

قرر   2221 يوليو   12 بساريخ  بأكادير 

البسيطة  السيد  الوحيد  الشريك 

السيدة  الجدد  والشركاء  ع ر 

البسيطة غزالن والسيدين البسيطة 

بشركة  س ي2  والبسيطة  عزيز 

 PNEUMATIQUE HOUARA

ش.م.م   FRERES DISTRIBUTION

وباإلج اع ما يلي :

 12.222 تفويت  ع لية  قبول 

السيد  طرف  من  اجس اعية  حصة 

السيدة  لفائدة  ع ر  البسيطة 

البسيطة غزالن والسيدين البسيطة 

عزيز والبسيطة س ي2.

توزيع  تعديل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

رأس املال وفق ما يلي :

البند السابع : رأس املال :

للشركة  االجس اعي  املال  رأس 

درهم   1.222.222 مبلغ  في  محدد 

12.222 حصة اجس اعية  مقسم إلى 

على  وموزعة  درهم   122 فئة  من 

الشكل اآلتي :

 3334  : السيدة البسيطة غزالن 

حصة اجس اعية.

 3333  : عزيز  البسيطة  السيد 

حصة اجس اعية.

 3333  : س ي2  البسيطة  السيد 

حصة اجس اعية.

حصة   12.222  : املج وع 

اجس اعية.

البسيطة  السيد  اسسقالة  قبول 

من  غزالن  البسيطة  والسيدة  ع ر 

مهامه ا ك سي2ين للشركة.

غزالن  البسيطة  السيدة  تعيين 

ك سي2ين  س ي2  البسيطة  والسيد 

للشركة وذلك ملدة ثالث سنوات.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 يوليو   27 يوم 

.122449
ملخص من أجل النشر

388 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

 BOULANGERIE شركة

PATISSERIE OUM OMAR
ش.م.م

حي رابحة زنقة الخنساء أوالد تاي ة 

إقليم تارودانت

الفسخ املبكر
 ب قس�سى محضر مداوالت الج ع

BOULANGERIE العام االسسثنائي لشركة 

PATISSERIE OUM OMAR ش.م.م 

قرر   2221 يوليو   15 يوم  املنعقد 

للشركة  املبكر  الفسخ  الشركاء 

وتعيين الشريك السيد بوشرى عبد 

السعريف  للبطاقة  حامل  اللطيف 

والساكن   JC2236 رقم  الوطنية 

بشارع مح د الخامس زنقة رضوان 

طبقا  وذلك  ك صفي  تاي ة  أوالد 
القانون  من   22 الفصل  ملقسضيات 

األسا�سي للشركة املعنية باألمر.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحك ة االبسدائية بسارودانت

يوم 26 يوليو 2221 تحت رقم 1425.
ملخص من أجل النشر

389 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

E.COM - AMNO شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

حي الشنينات زنقة بي2وت  أوالد 
تاي ة إقليم تارودانت

تغيي2 التس ية االجس اعية للشركة
ترحيل املقر االجس اعي للشركة

تغيي2 الغرض االجس اعي
 ب قس�سى محضر مداوالت الج ع

 26 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي  العام 
أغسطس 2221 قرر الشريك الوحيد 
بشركة  الجبار  عبد  لخشيبي  السيد 
ذات  ش.م.م   E-COM - AMNO

الشريك الوحيد ما يلي :
االجس اعية  التس ية  تغيي2 
 E-COM -  : للشركة لسصبح ك ا يلي 

.AMNO
للشركة  االجس اعي  املقر  ترحيل 
املسواجد حاليا بدوار الكونة الج اعة 
إقليم  تاي ة  أوالد  ايسن  الت2ابية 
حي   : اآلتي  العنوان  إلى  تارودانت 
تاي ة  أوالد  بي2وت  زنقة  الشنينات 

إقليم تارودانت.
للشركة  الغرض االجس اعي  تغيي2 

ليصبح ك ا يلي :
السجارة االلكت2ونية.

واملسسخدمين  البضائع  نقل 
لحساب الغي2.

االسسي2اد والسصدير.
2 املواد  تعديل  ذلك  إثر   وعلى 
 و 3 و 4 من القانون األسا�سي للشركة 

املعنية باألمر.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحك ة االبسدائية بسارودانت
يوم 32 أغسطس 2221 تحت الرقم 

.1822
ملخص من أجل النشر

390 P

شركة أكر منجمنت
غي2  العامة  الج عية  قررت 
 2219 ديس 22   31 بساريخ  العادية 
ذات  منج نت  أكر  شركة  شركاء 
قدره  برأس ال  محدودة  مسؤولية 

24.222.222 درهم ما يلي :
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: قامت السيدة نادية  بيع األسهم 
إلى  سهم   24.222 بنقل  إشيجر 

السيدة بثينة عراقي حسيني.
املوافقة على نقل ملكية األسهم 
بين السيدة نادية  من قبل الشركاء 
إشيجر والسيدة بثينة عراقي حسيني.

توزيع جديد لألسهم.
الحسيني  عراقي  بثينة  السيدة 

192.222 سهم اجس اعي.
اشيغي2  أمين  مح د  السيد 

24.222 سهم اجس اعي.
 24.222 إشيجر  مهدي  السيد 

سهم اجس اعي.
تعديل املواد والقوانين.

 ثانيا : تم اإليداع القانوني باملحك ة
 السجارية بالرباط بساريخ 6 سبس 22 2221

تحت رقم 8598.
391 P

F1 SMART شركة 
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة 32 شقة 8 
شارع موالي اح د الوكيلي حسان 

الرباط
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي  
أغسطس   32 في  املؤرخ  للشركة 

2221 ت ت املصادقة على ما يلي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
موالي  شارع  شقة   32 ع ارة  من 
اح د الوكيلي حسان الرباط إلى رقم 

826 حي النهضة 2 ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت الرقم 117318.
392 P

 SOCIETE FIKRI
D’AGRICULTURE

SARL AU
للفالحة  فكري  شركة   : التس ية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ب سي2 

وحيد.
الهدف االجس اعي : تربية وتس ين 

العجول وأشغال الفالحة.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزع بين الشركاء على الشكل 

السالي :

مح د فكري : 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تايخ وضع  أي من  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 22 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 4 شارع األبطال شقة   15  : املقر 

أكدال الرباط.

املسي2 : مح د فكري.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154247

393 P

ALTIGOT MAROC TRANS
SARL

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،2221 مارس   26 بساريخ  البيضاء 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة م يزاتها كالسالي :

 ALTIGOT MAROC  : التس ية 

.TRANS SARL

الهدف : النقل الوطني والدولي.

رأس املال : 122.222 درهم.

شارع   61  : االجس اعي  املقر 

لال يقوت مكسب 69 الدار البيضاء.

 122.222  : املال  رأس  تقسيم 

درهم مقس ة إلى 1222 حصة بقي ة 

122 درهم للحصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيي2 

ع اد الحناوي وذلك ملدة غي2 محددة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

باملحك ة السجارية للدار البيضاء يوم 

 ،16313 رقم  تحت   ،2221 ماي   3

السجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

تحت رقم 521.321.

394 P

 STE MALAK SERVICE EL
 ATTAOUIA
 S.A.R.L AU  
تأسيس شركة

وضع   2221 24 غشت  تم بساريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية:
 STE MALAK التس ية:» 
 SERVICE EL ATTAOUIA«S.A.R.L

 AU
الهدف: تاجر و مقهى.

تجزئة   ,428 رقم  املقر االجس اعي: 
كفاي, العطاوية, قلعة السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99 املدة:   
25 غشت  2221.       

 122.222  : الرأس ال االجس اعي   
سهم من    1222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم موزع كاآلتي:
 السيد   عزالدين 1222   حصة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 دجن22.

السيد    طرف  من  تسي2  اإلدارة: 
عزالدين لعوينة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم   السراغنة  لقلعة  االبسدائية 
رقم  تحت   ،2221 سبس 22  فاتح 

.383/2221
395 P

STE SOFSMART
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم  في14/26/2221، 
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات السالية:
.SOFSMART : التس ية

اسسي2اد  غرض الشركة:   : الهدف 
الكهربائية  املواد  ج يع  وتوزيع 
املنسجات.  أنواع  وج يع  والصناعية 
وأدوات  والسباكة  السكييف  أع ال 
العقاقي2 واألجهزة واللوازم والت2كيبات 

الكهربائية واألع ال العامة.

املقر االجس اعي : شارع اللة اس اء 
 2 الطابق   353 رقم   6 مج وعة 

سيدي مومن الجديد الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في  122.222.درهم 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة  122درهم للواحدة، مكستبة 

 :  : و محررة بالكامل و موزعة لفائدة 

السيد ه ساس مني2.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 دجن22.

السيد  تعيين   تم   : التسيي2 

ه ساس مني2.مسي2ا للشركة

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  الجهوي  االستث ار 

529163
ملخص قصد النشر

396 P

R&I ADVERTISING
SARL 

تأسيس شركة
في  مؤرخ   عرفـي  عقد  ب قس�سى 
27 ديس 22 2213، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات السالية:

 R&I ADVERTISING  : التس ية 

.SARL

هذه  بج يع  اإلعالن   : الهدف 

 ، املسعددة  الوسائط  )نشر  األشكال 

اإلنت2نت ، ....).

الصحفية  واملؤت رات  املؤت رات 

والندوات .

ومواقع   ، الويب  مواقع  إنشاء 

املرئية،  واملساعدات   ، اإلنت2انت 

وعروض  اإلعالنية،  واللوحات 

الحائط، والطباعة الرق ية ، وطباعة 

املضيئة،  واإلعالنات  األوفست، 

الع ل،  مالبس  طريق  عن  واإلعالن 

وهدايا الشركات.
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تجارية  عالمات  ذات  أناجيل 

مضغوطة  أقراص  على  وأفالم 

وفيديو.

مثل:  املسعددة  الوسائط  حلول 

 infodecor، infojingle، fluovote،

3Den

 املشورة. 

 السص يم واإلبداع

تطوير وإنساج األدوات الذكية

توزيع الوسائط املسعددة

السنفيذ،  سرعة   ، الرق ية 

السنوع   ، الدولية  املرحالت  السرية، 

والحلول.

الع ليات  ج يع   ، أعم  وبشكل 

السجارية  أو  املدنية  أو  الصناعية 

الع ليات  ج يع  وكذلك  واملالية 

تسعلق  قد  التي  والعقارية  املنقولة 

بهذا  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

أو بأي �سيء مشابه أو مرتبط  ال�سيء 

بشكل  للت2ويج  وكذلك طبيعة   ، به 

هذا  لسحقيق  مباشر  غي2  أو  مباشر 

الهدف.
سومية  زنقة   : االجس اعي  املقر 

الخامس  الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
رقم 22 حي النخيل.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في  122.222 درهم 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة  122درهم للواحدة، مكستبة 

و محررة بالكامل.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 دجن22.

تم تعيين السيدة رقية   : التسيي2 

حاملة   ، مغربية الجنسية   ، النضام 

من   ،  B378322 الوطنية  للبطاقة 

مواليد 21.21.1954..مسي2ة للشركة.

رقية  السيدة  لـ  الفريد  السوقيع  مع 
املوقعون  يقدم  املساه ة:  النضام 

وهي   ، الشركة  لهذه  أدناه مساه ة 

مبلغ نقدي أدناه ، وهي:

؛   …… النضام  رقية  السيدة 
50،000 درهم

 ... بوقنطي2  انسصار  السيدة 
50،000 درهم.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
أبريل   21 بساريخ  البيضاء،  بالدار 

2215، تحت رقم573385.
ملخص قصد النشر
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 STE CHEFCHAOUEN
FLOATING CENTER

SARL AU 
ب قس�سى  قانون أسا�سي مؤرخ في 
قد  بشفشاون.    ،2221 أغسطس   5
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :
 STE  : التس ية 
 »CHEFCHAOUEN FLOATING

.CENTER« SARL AU
ذات  :شركة  القانونية  الصفة 
 . املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

الهدف االجس اعي : العناية الصحية
درهم    12.222   : املال  رأس 
مقس ة إلى 122  حصة من فئة  122 

درهم للحصة.
بجاجي  السيد  الوحيد:  الشريك 
السعريف  لبطاقة  الحامل  أيوب 
الوطنية رقم و 392378 , ي سلك 122  

حصة اجس اعية.       
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 دجن22 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ  التسجيل.
اإلداري  الحي  االجس اعي   املقر 

شارع الجيش امللكي شفشاون.
الشريك  لفائدة  كلها  األرباح: 
املدخرات  نقص  بعد  الوحيد, 

القانونية 5%
التسيي2 : تم تعيين السيد بجاجي 
غي2  ملدة  للشركة    مسي2ا  أيوب 

محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،2221 سبس 22   2 بشفشاون بساريخ 

تحت رقم 118/2221.
مقسطف للنشر واإلشهار

398 P

STE ZINOU PROMO
SARL

راس الها 222.222 درهم
املقر االجس اعي : الدار البيضاء حي 
مباركة مج وعة 8 رقم 5 الطابق 

األول سيدي ال22نو�سي
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تم  البيضاء  بالدار   ،2221 يوليو   2
تأسيس شركة زينو برمو ذات امل يزات 

السالية :
التس ية : زينو برمو.

ك وضوع  للشركة   : املوضوع 
داخل املغرب وخارجه.

والسجهيز  منعش عقاري في البناء 
والتشييد.

املنقول  العقار  في  والشراء  البيع 
وغي2 املنقول.

ج يع املعامالت الصناعية املالية 
ترتبط   التي  والعقارية  السجارية 
بطريقة مباشرة وغي2 مباشرة بهدف 

الشركة.
املدة : 99 سنة.

البيضاء  الدار   : االجس اعي  املقر 
حي مباركة مج وعة 8 رقم 5 الطابق 

األول سيدي ال22نو�سي.
 رأس ال الشركة 222.222 درهم 
مقس ة ل 2222 حصة من فئة 122 
موزعة على  درهم للحصة الواحدة  

الشكل السالي :
1222 حصة من  نور الدين زينو 
 122.222 مقابل  درهم   122 فئة 

درهم.
1222 جصة من  عبد الغني زينو 
 122.222 مقابل  درهم   122 فئة 

درهم.
عين السيد نور الدين   : التسيي2 
زينو والسيد عبد الغني زينو ك سي2ان 

وحيدان للشركة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

ديس 22 من كل سنة ما   31 يناير إلى 

عدا السنة األولى من تاريخ التسجيل 

بالسجل السجاري لل حك ة السجارية 

بالدار البيضاء.

بسوقيع  ملزمة  الشركة   : السوقيع 

املسي2ان الوحيدان املذكور اس ه ا 

أعاله.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 ،2221 يوليو   27 بساريخ  البيضاء 

بالسجل   ،788223 رقم  تحت 

السجاري تحت رقم 511795.

399 P

STE LL PROMO
SARL

راس الها 222.222 درهم

املقر االجس اعي : الدار البيضاء حي 

مباركة مج وعة 8 رقم 5 الطابق 

األول سيدي ال22نو�سي

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

البيضاء  بالدار   ،2221 يوليو   13

ذات  برمو  ل  ل  شركة  تأسيس  تم 

امل يزات السالية :

التس ية :  ل ل برمو.

ك وضوع  للشركة   : املوضوع 

داخل املغرب وخارجه.

والسجهيز  منعش عقاري في البناء 

والتشييد.
املنقول  العقار  في  والشراء  البيع 

وغي2 املنقول.

ج يع املعامالت الصناعية املالية 

ترتبط   التي  والعقارية  السجارية 

بطريقة مباشرة وغي2 مباشرة بهدف 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

البيضاء  الدار   : االجس اعي  املقر 
حي مباركة مج وعة 8 رقم 5 الطابق 
رأس ال  ال22نو�سي،  سيدي  األول 

مقس ة  درهم   222.222 الشركة 

درهم   122 حصة من فئة   2222 ل 

للحصة الواحدة  موزعة على الشكل 

السالي :
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من  حصة   1222 ملرابط  حسن 

 122.222 مقابل  درهم   122 فئة 

درهم.

حصة من   1222 مح د علبا�سي 

 122.222 مقابل  درهم   122 فئة 

درهم.

حسن   السيد  عين   : التسيي2 

علبا�سي  مح د  والسيد  ملرابط 

ك سي2ان وحيدان للشركة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

ديس 22 من كل سنة ما   31 يناير إلى 

عدا السنة األولى من تاريخ التسجيل 

بالسجل السجاري لل حك ة السجارية 

بالدار البيضاء.

بسوقيع  ملزمة  الشركة   : السوقيع 

املسي2ان الوحيدان املذكور اس ه ا 

أعاله.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ 25 أغسطس 2221، 

بالسجل   ،792727 رقم  تحت 

السجاري تحت رقم 513999.

400 P

 YOURIA MARKET

 DISTRIBUTION
sarl au

شركة   قرار  محضر  ب قس�سي 

يورية ماركت ديسسخبيسيو املنعقد 

بساريخ 27 ماي 2221،  ب قر الشركة  

تم وضع القانون األسا�سي حيث قرر 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي:

ماركت  يورية    : االسم 

ديسسخبيسيو ش.ذ.م.م.ش.و. 

الغرض : السجارة.

ياقوت  اللة  شارع   61  : املقر 

 62 رقم   2 طابق  املعاني  ومصطفى 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

مقس ة على 1222 حصة نصيب كل 

واحدة 122  درهم. 

جواد ايت العربي .. 1222 حصة.
أسندت مه ة التسيي2   : التسيي2 
إلى السيد  جواد ايت العربي ملدة  غي2 
محددة مع اعس اد توقيع  الوحيد إلى 

السيد جواد ايت العربي.
اإليداع القانوني : تم وضعه بالدار 
البيضاء  بساريخ 27 ماي 2221  تحت 

رقم 525671. 
401 P

  STE   RELANCE  PRO
SARL

بالدار  العرفي  العقد  ب قس�سى 
البيضاء   بساريخ 18 أغسطس 2221،  
بالخصائص السالية  أسست  شركة  

على ما يلي : 
السيد مح د البهجي مغربي حامل 
 BH لبطاقة السعريف الوطنية عدد 
 3 املسي2ة  بحي  128523والساكن 

زنقة 122 رقم 48 بالبيضاء.
الح ري  الصافي  امال  السيد 
بساريخ  املزداد  الجنسية  مغربي 
للبطاقة  الحامل   29/29/1959
الوطنية عدد A44572 و الساكن حي 

الشفاعة زنقة الوفاق رقم 15 سال .
الح ري  خولة  السيدة 
بساريخ  املزدادة  الجنسية  مغربية 
للبطاقة  الحاملة   28/29/1992
الوطنية عدد BK376113 والساكنة 
بحي السالم اليسر مج وعة 25 ع ارة 
32 شقة 16 االلفة الدار البيضاء.    

التس ية : » شركة  رولونس  برو    
   Société  RELANCE  PRO ش.م.م. 

.SARL
اشغال  ج يع   هدف الشركة    

البناء  وج يع  املعامالت  العقارية. 
درهم   3.222.222  : املال  رأس 
ث ن  حصة   32.222 على  مجزئة 
الواحدة 122 درهم مجزئة ك ا يلي  :

البهجي                    مح د  السيد 
1.522.222 درهم.

الح ري           الصافي  امال  السيد  
1.222.222    درهم

الح ري                   خولة  السيدة 
322.222   درهم.

مج وع ...  3.222.222 درهم.
السيد مح د البهجي                     15222  

حصة.
الح ري            الصافي  امال  السيد  

12222 حصة.
الح ري                   خولة  السيدة    

3222 حصة.
         32.222 الحصص      مج وع 

حصة .
املدة: 99 سنة. 

شارع     147   : االجس اعي  املقر 
الساني   الطابق   افا    اقامة   املقاومة  

شقة  22  الدار  البيضاء  .
تم تعيين السيد مح د    : التسيي2 
للشركة ملدة غي2  مسي2ا   اليهجبي   

محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  لل حك ة  الضبط 
  ،2221 أغسطس   18 في  البيضاء 
تحت رقم 791224  السجل  السجاري  

رقم 514325.
402 P

  STE ONAB
SARL  AU

 OUKACHA NASRALLAH
 AHMED BUILDER

رأس الها : 25222.222 درهم
مقرها االجس اعي: 332, شارع 
ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 معاريف 
الدارالبيضاء

السجل السجاري: 514425 
تأسيس شركة

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تأسيس  تم   ،2221 أغسطس   23
دات  املسؤولية  محدودة  شركة 
املواضفات  ذات  الوحيد   الشريك 

السالية:
 OUKACHA  : التس ية 
       NASRALLAH AHMED BUILDER

   .SARL AU
ONAB : املخسصر 

البناء  اع ال  ج يع   : الهدف    
والهندسة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجس اعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجن22 من كل سنة.

شارع   ,332 االجس اعي:  مقرها 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان الطابق 

5 رقم 21 معاريف الدارالبيضاء.

رأس ال  تحديد  تم  املال:  رأس 

درهم   25.222.222 في   الشركة 

25222 حصة اجس اعية  مقس ة ل 

مكستبة  درهم للحصة,   1222 بقي ة 

ومحررة بالربع . 

نصر  تم تعيين السيد   التسيي2: 

هللا اح د  عوكشة ك سي2وحيد  ملدة 

غي2 محددة مع أوسع الصالحيات .

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

31 أغسطس  بساريخ  بالدار البيضاء  

2221، تحت رقم791118 ، السجل 

السجاري 514425.
لإلشارة و البيان

403 P

PROMMO RAMMSKY
SARL

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  بالدار البيضاء   ،2221 25 يوليو 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

السالية :

 PROMMO  : التس ية 

.RAMMSKY

محدودة  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية.

 96 BD  : االجس اعي  املقر 

 D’ANFA ETG N°09 APPT N°91

 RES LE PRINTEMPS D’ANFA

.CASABLANCA

في  كهدف  لها  الشركة   : الهدف 

املغرب أو خارجه.

مطور عقاري.

تجارة عامة.
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وبشكل أكث2 ع ومية أي األوراق 
املالية أو العقارات أو املعامالت املالية 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
قد  حيث  أعاله  املذكورة  باألشياء 

يكون لصالح تطوير الشركة.
التسيي2 : تم تعيين السيد رضوان 
لكرون والسيد عبد الرحيم لكرون 

ك سي2ين.
رأس املال حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 
122 درهم للحصة الواحدة ومقسم 

كالسالي :
السيد رضوان لكرون 522 حصة.

 522 السيد عبد الرحيم لكرون 
حصة.

بكسابة  القانوني  الإليداع  تم 
الضبط لذى املحك ة السجارية بالدار 
البيضاء بساريخ 5 يوليو 2221، تحت 

رقم 785395.
404 P

 ESTRUCTURAS OBRALIA
شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك واحد
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   
تأسيس  تم   ،2221 أغسطس   25
 »ESTRUCTURAS OBRALIA«
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد خصائصها كالسالي:
 ESTRUCTURAS« التس ية: 

.»OBRALIA
الغرض : أشغال البناء .

  املقر االجس اعي : الدار البيضاء، 
5 السعادة زنقة 7 حي القدس الطابق 

2 الشقة 4 سيدي ال22نو�سي.
من  ابسدءا  سنة   99  : املدة   

تسجيلها النهائي بالسجل السجاري.
         : السجاري  رأس الها 
 1222 إلى  مقس ة  122.222درهم 
موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

كالسالي :
 1222   ... نوفل مهرازي  السيد   

حصة.
 1222  ..... الحصص  مج وع 

حصة. 

 122.222  ... السيد نوفل مهرازي 
درهم.

 122.222  ...... مج وع الحصص  
درهم. 

نوفل  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 
إمضاء  مع  للشركة  مسي2ا  مهرازي 

منفرد.  
  السنة املالية:   من فاتح يناير إلى 

31 دجن22 من كل سنة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
   ،2221 سبس 22   2 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791378 .                   
405 P

 BRITISH EXCELLENCE
PRIVE

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس   6 بساريخ  البيضاء  الدار 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2221
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

بامل يزات السالية : 
 B R I T I S H التس ية : 

.EXCELLENCE PRIVE
 ACTIVITE  : االجس اعي  الهدف   

.DE SOUTIEN DE LANGUE
                                                               

املقر االجس اعي     :    5 شارع عبد 
 5 هللا بن ياسين ع ارة بليدون طابق 

رقم 5  الدار البيضاء. 
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة : 

السأسيس.
محدد  الرأس ال   : الرأس ال 
في122.222  درهم مقس ة إلى 1.222  
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
الواحدة ج يعها محررة و مسندة إلى  

الشركاء:
السيد عزيز املهدي 1222  حصة.
القانوني والباقي  لالحسياط  األرباح : 
حسب تقدير الشركاء سواء يوزع أو 

ينقل.
:  تم تعيين السيد عزيز   التسيي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  املهدي 

محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجاري 

514423  بساريخ 3 أغسطس 2221.
بيان مخسصر

406 P

STE FULL SCAN
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
إعداد  تم   ،2221 23 أغسطس 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
بامل يزات  املحدودة  املسؤولية 

السالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة   : الشركة  تس ية 
فول   : تس يتها  ب خسصر  االقسضاء 

سكان.
: الطباعة،  غرض الشركة بإيجاز 
كروم،  ليثو  طابعة  طباعة حجرية، 
الناعم أو عن طريق ع ليات لصور 

الن وذجية.
عنوان املقر االجس اعي : حي موالي 
عين   ،37 رقم   13 زنقة  هللا  عبد 

الشق، الدار البيضاء املغرب.
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم، مقسم كالسالي :
السيد مولود أومولود 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   522  : السيد دفالي ح زة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  االس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  اومولود  مولود  السيد 
 14 ب ع ارة   22 أقامة البدر م س 
ب رقم 12 عين السبع الدار البيضاء 

املغرب.
 ،7 عنوانه  ح زة  فالي   : السيد 
الخي2  فال  إقامة  الفوارات  شارع 

الطابق 3 شقة 6 الدار البيضاء.

والعائلية  الشخصية  االس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة.

عنوانه  اومولود  مولود  السيد 
 14 ب ع ارة   22 أقامة البدر م س 
ب رقم 12 عين السبع الدار البيضاء 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
رقم  تحت   ،2221 أغسطس   31

.791157
رقم السقييد في السجل السجاري 

.514491
407 P

 PHARMACIE OUAZZANI
AL MOSTAKBAL

SARL AU
السجل السجاري  رقم :512931

تأسيس شركة  
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 
املحدودة بشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية:
 PHARMACIE  : التس ية 

.OUAZZANI AL MOSTAKBAL
مسسوصف  تشغيل   : الهدف 

صيدلية.
تجزئة   75  : االجس اعي  املقر 
معروف  سيدي  مسسقبل 

الدارالبيضاء .
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
    2.155.222 في  محدد   االجس اعي 
حصة   21552 إلى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجس اعية 

للواحدة، مكستبة و محررة بالكامل. 
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 دجن22.
: تم تعيين السيدة نادية  التسيي2 
للشركة  مسي2ة  الوزاني  الشاهدي 

ملدة غي2 محدودة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

11 أغسطس  بساريخ  بالدار البيضاء، 

2221، تحت رقم789529.
ملخص قصد النشر

408 P

 INONAY INDUSTRY
 SARL

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالدار البيضاء    2221 أغسطس   22

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تح ل الخصائص السالية :

 INONAY INDUSTRY  : التس ية

.SARL

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة. 

:الحي الصناعي سبينو بقعة  املقر 

1174 اقليم النواصر الدار البيضاء.

املواد  صناعة  الهدف: 

إنساج وتصدير واست2اد  البالسسكية، 

املواد البالسسكية.

الع ليات  مخسلف  عامة  بصفة 

والصناعية،  املالية،  و  السجارية، 

لها عالقة  التي  املنقولة  والعقارية و 

بالهدف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

االجس اعي للشركة.  

تاريخ  إبسداءا من  سنة   99 املدة: 

السأسيس النهائي.

طرف  من  الشركة  تسي2  اإلدارة: 

الحسن موزن والسيد عبد  السيد  

السالم موزن  ملدة غي2 محددة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجن22 من كل سنة.

رأس ال الشركة :  122.222 درهم 

حصة كل واحدة   1.222 مقسم إلى 

بالكامل،   يحرر  درهم.   122 بقي ة 

  422 الحسن موزن  السيد  يلي  ك ا 

موزن  السالم  عبد  والسيد  حصة 

موزن   رشيد  السيد  و  حصة   422

222 حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2221 32 أغسطس  البيضاء بساريخ  
وتم تقييد الشركة بالسجل السجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 514247.

409 P

 STE  IMMO GHANNAM 
SARL A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع   ٫  2221 25يونيو   بساريخ   

قانون أسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات السالية:

التس ية :  اي و غنام.

اللة  شارع   61  : االجس اعي  املقر 

الطابق  املعاني  مصطفى  الياقوت 

الثاني.

ج يع  اقسناء  االجس اعي:  الهدف 

العقارات املبنية أوالتي سيسم بناؤها 

أو تقسي ها.

بغض  اإلنشاءات  ج يع  تشييد 

النظر عن الوجهة.

حيازة أو تطوير أو إدارة أو تشغيل 

أو تأجي2 أو بيع كلًيا أو جزئًيا وكذلك 

تبادل ج يع األرا�سي واملباني.

البناء.السقسيم  ع ليات  ج يع 

والسطوير العقاري العام

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في ج يع املعامالت السجارية 

املسعلقة بأحد االهداف أعاله.

املدة:99 سنة تحتسب من اليوم 

بالسجل  الذي سجلت فيه الشركة 

السجاري.
رأس ال  حدد  الشركة:  رأس ال 

درهم مقس ة   122.222 الشركة في 

درهم   122 بقي ة  حصة   1222 إلى 

الشريك  على  كلية  موزعة  للواحدة 

الحامل  غنام  ليلى  السيدة  الوحيد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK82222

ليلى  السيدة  تعيين  تم  التسيي2 

السعريف  لبطاقة  الحامل  غنام 

ك سي2   BK82222 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة و ملدة غي2 محدودة.

السنة  تبسدئ  السجارية:  السنة 

السجارية من فاتح يناير و تنسهي في 31 

ديس 22 من كل سنة.

بعد  للسنة  الصافي  الربح  األرباح 

يقسم  القانوني  االحسياط  خصم 

بحسب الحصص.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز2221 تحت رقم 786221.

410 P

شركةاروك ت�سي مغوك  
ش د م م و 

شـــــركة  قرار  محضر  ب قس�سي 

بساريخ املنعقد  مغوك   ت�سي   اروك 

ب قر الشركة    ،2221 أغسطس   25  

تم وضع القانون األسا�سي حيت قرر 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي :

االسم : اروك ت�سي مغــــــــــــوك  ش د 

م م و. 

بالج لة   أتواب  بيع   : الغرض 

تصدير و است2اد وكل ما يسعلق بتن يتها 

وتطويرها و زيادة رأس الها والسجارة.  

املقر :  39 شارع اللة ياقوت طابق 
5 رقم الشقة د   الدار البيضاء .

املدة : 99 سنة.
رأس ال : 122.222 درهم مقس ة 

1222 حصة نصيب كل واحدة  على 

122  درهم .

سكا  غ زان  ... 1222حصة.

أسندت مه ة التسيي2   : التسيي2 

غي2  ملدة   سكا غ زان    إلى السيد  

محددة مع اعس اد توقيع  الوحيد إلى 

السيد سكا غ زان. 

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

تحت   ،2221 أغسطس   31 بساريخ 
رقم791173. 

411 P

 MEABDO

   SARL  AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -I

القانون  إيداع  تم   ، يوليو2221   7

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات السالية:

.MEABDO : التس ية 

الهدف : السطوير العقاري.

املعامالت  ج يع  عام،  بشكل 

السجارية والصناعية واملالية واألوراق 

بشكل  املرتبطة  والعقارات،  املالية، 

مباشر أو غي2 مباشر.

س ية  زنقة   : االجس اعي  املقر 

إقامة 82 طابق 4 الشقة رقم 16 حي 

النخيل.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

.100000,00 في   االجس اعي محدد  

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجس اعية 

بالكامل  و محررة  مكستبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة :

السيد مليح مهدي   1222 حصة 

اجس اعية.

املج وع :   1222 حصة اجس اعية.

 السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 22.

السيد مليح  تعيين  تم   : التسيي2 

مهدي مسي2ا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت  أغسطس2221،   13 بساريخ  

السجاري  بالسجل   789776 رقم 

رقم513121.
ملخص قصد النشر

412 P
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 ZAKARIA POUR
 MENUISERIE ET

ALUMINUIM
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رأس الها: 12.222 درهم 
رقم السقييد في السجل السجاري 

128151
في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
12 ديس 22 2222 تم إعداد القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
 ZAKARIA  : الشركة  تس ية 
 POUR MENUISERIE ET

   ALUMINUIM
الهدف االجس اعي :

 مقاولة في النجارة وااللي نيوم .
درهم،   12.222 رأس ال الشركة: 
 122 حصة بقي ة   122 مقس ة الى 

درهم.
من  ابسدءا  سنة   99 املدة: 
السأسيس النهائي، أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
الى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 ديس 22 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
ازلي  مكرر   81  : االجس اعي  املقر 

مراكش.
الصادق  عبد  السيد   : املسي2 

حرمالي.
رقم اإليداع القانوني لدى كسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

ب راكش ،تحت رقم 7729.
ب قس�سى مقسطف وبيان

املسي2

413 P

 PHARMACIE LISBONNE
NADIA
SARL AU

السجل السجاري 514295
تأسيس شركة   

I-  ب قس�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
القانون  إيداع  تم  ف22ير2221،   17
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 
املحدودة بشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية :

 PHARMACIE  : التس ية 

.LISBONNE NADIA

مسسوصف  تشغيل   : الهدف 

صيدلية.

عبد  زنقة   18  : االجس اعي  املقر 

السالم خطابي الدار البيضاء. 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

    7884222.22 في  االجس اعي محدد  

حصة    78842 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجس اعية 

للواحدة، مكستبة ومحررة بالكامل. 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 22.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي2 

للشركة ملدة  الواضلي سعاد مسي2ة 

غي2 محدودة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالدار البيضاء،  تحت رقم792982 .
ملخص قصد النشر

414 P

ائس انية كونفيسكو ش م م

محاسب معس د من طرف الدولة

       الهاتف: 55-42-59-22-25

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

فاكيبو موطور
FAKIBO MOTEUR

SARL D’AU   

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم  أغسطس2221،   17  

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 

كاآلتي : 

-التس ية : فاكيبو موطور.

-الغرض االجس اعي :

 اسسغالل ورشة الصالح املحركات 

الكهربائية.

 299 البقعة   : املقر االجس اعي    -

تجزئة اوالد حدو ج اعة واد حصار 

سيدي حجاج  تيت مليل   البيضاء.

- املدة : 99 سنة.

 : االجس اعي  الرأس ال   -

إلى  مقسم  درهم   122.222.22

122 درهم  لكل  1222 حصة بقي ة 

السيد   لفائدة  محررة  كلها  واحدة  

املزداد  ،مغربي،  فقيد  العاطي  عبد 

1996 بابن اسلي ان ، الساكن  سنة 

بكندا.

عبد  السيد  عين   : التسيي2   -

العاطي فقيد ، املذكور أعاله،  ك سي2 

منفرد للشركة ملدة غي2 محدودة.

تبسدئ من فاتح   : السنة املالية   -

يناير إلى 31 ديس 22.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 32 بساريخ  بالدارالبيضاء 

أغسطس2221  تحت عدد 792.921 

تحت  السجاري  بالسجل  والسقييد 

عدد   514.255.  
مقسطف  وبيان

415 P

 TRAVAUX GENERAUX

 CONSTRUCTION ET

 INGENIERIE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  I-ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم  يوليو2221،   23

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  وذات امل يزات السالية:

 TRAVAUX  : التس ية 

 GENERAUX CONSTRUCTION

. ET INGENIERIE SARL AU

غرض الشركة:تشييد   :  : الهدف 

والصرف  الطرق  أع ال  املباني. 

.AEPالصحي و

- ع ل فني.

- البناء.

-االسسي2اد والسصدير.

مشاركة الشركة ، بج يع الوسائل  
في ج يع الشركات أو الشركات التي 
إنشاؤها  سيسم  التي  أو  إنشاؤها  تم 
االكسساب أو  املساه ة  طريق   عن 
أو الحقوق االجس اعية أو االندماج   

 أو تكوين الج عيات.
الع ليات  ج يع  عام،  بشكل 
املدنية أو  الصناعية  أو   السجارية 
 أو املنقولة أو العقارية واملالية تسعلق 
بأحد  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
األهداف املحددة أو بأي هدف آخر 
امسداده يعزز  قد  مرتبط  أو   مشابه 

 أو تطويره.
املقر االجس اعي : شارع بركون زنقة 
 2 جعفر ابن الحبيب اقامة املشرق 

الطابق 1 رقم 3 الدارالبيضاء.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
.522.222.22 في   االجس اعي محدد  
حصة   5222 إلى  مقسم  درهم 
122.درهم  فئة  من  اجس اعية 
بالكامل  و محررة  مكستبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة :
السيد مروان جالل 5222 حصة 

اجس اعية.
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 22.
: تم تعيين السيد مروان  التسيي2 

جالل مسي2ا  للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار 
البيضاء، بساريخ  32 أغسطس2221، 

تحت رقم514285.
ملخص قصد النشر

416 P

 JASYM
SARL

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 
بوركون الدار البيضاء

1 -  بساريخ 29 يوليو2221 صادق 
من   

ً
سه ا  682 على تفويت  الشركاء 

طرف السيدة ميشلين جودو والسيدة
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 نوال فاط ة السالوي لصالح السيد 
عبد هللا جواد السالوي والسيدة يزة 
سيسم  لذلك  ووفًقا  السالوي  رقية 
من النظام األسا�سي   6 تعديل املادة 
ك ا قرر الشركاء مواصلة السيد عبد 
ك سي2  ملهامه  السالوي   جواد  هللا 

وحيد للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   2-
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بساريخ 3 سبس 222122 

 تحت رقم 791495 .
من أجل السخليص واإلشهار 

417 P

PRESTIGE PACK
بريستيج باك

تحويل املقر االجس اعي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يونيو   25 غي2 العادي املنعقد بساريخ 
2221 تم وضع قانون أسا�سي لشركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية:
االجس اعي  املقر  تحويل   1-
مح د  شارع   147 العنوان:  من 
 212 املكسب رقم   2 س يحة الطابق 
برشلونة   شارع  إلى  الدارالبيضاء 
املنطقة الصناعية    ،  21 املسجر رقم 
الدارالبيضاء. ال22نو�سي  سيدي 
األسا�سي  النظام  تعديل  تم  وبدلك 

للشركة وخاصة البند رقم 5.     
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
أغسطس   26 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221 تحت رقم792819.
418 P

MG CONTRACTOR
م .ج كونت2اكطور

زيادة رأس ال
ب قس�سى محضر الج ع العام غي2 
ديس 22   23 العادي املنعقد بساريخ  
االجس اعي  باملقر  تم  2222˛الذي 
للشركة املحدودة املسؤولية لشريك 
درهم   122.222 رأس الها  وحيد 

مايلي:

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ 
درهم لرفعه من122.222   992.222
وذلك  الى1.222.222درهم  درهم 
9.922حصة جديدة من فئة  بإنشاء 

122 درهم للواحدة.
من  8 و9  وبالسالي تعديل البندين 

النظام االسا�سي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
ابريل  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221 تحت رقم 772883.
419 P

LAHLOU EMBALLAGE
لحلو اومبالج

تفويت الحصص
تحويل الشكل القانوني للشركة

تعيين مسي2 جديد للشركة
تعديل اسم الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 18 بساريخ  املنعقد  العادي  غي2 
2221تم وضع قانون أسا�سي  ف22اير 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 122.222 رأس الها  وحيد  شريك 
ص22ي   12 االجس اعي  مقرها  درهم 
مكسب    21 رقم  الطابق  بوج عة 
والتي تح ل  الدارالبيضاء    26 رقم  

الخصائص السالية :
سعد  ميمي  لحلو  السيد  -1قام 
في  ي لكها  التي  حصة   252 بسفويت 

الشركة إلى السيد لحلو ميمي ع ر.
سعد  ميمي  لحلو  السيد  -قام 
في  ي لكها  التي  حصة   252 بسفويت 
الشركة إلى السيد لحلو ميمي اسامة. 
سعد  ميمي  لحلو  السيد  -قام 
ي لكها  التي  حصة   125 بسفويت 
ميمي  لحلو  السيدة  إلى  الشركة  في 

فاط ة الزهرة.      
سعد  ميمي  لحلو  السيد  قام   -
في  ي لكها  التي  حصة   125 بسفويت 

الشركة إلى السيدة بنكي2ان س ي2ة.
-2تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة.

في  حدد  االجس اعي:  الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222 مبلغ 

1222 حصة قي ة كل منها 122 درهم 

حسب مساه ة كل واحد منهم على 

الشكل السالي:

- السيدلحلو ميمي سعد:25.222 

درهم مقابل 252  حصة.

ع ر:  ميمي  لحلو  السيدالسيد   -

25.222 درهم مقابل 252  حصة.

السيدالسيد لحلو ميمي اسامة   -

25.222 درهم مقابل 252  حصة.

- السيدة حلو ميمي فاط ة الزهرة 

12.522 درهم مقابل 125  حصة.

- السيدة بنكي2ان س ي2ة:12.522  

درهم مقابل 125  حصة .

السيدلحلو ميمي ع ر  تعيين   3-

ك سي2 ملدة غي2 محدودة.

سعد  ميمي  لحلو  السيد  عين 

ك سي2ين  ع ر  ميمي  لحلو  والسيد 

مشاركين لفت2ة غي2 محدودة.

تم تعديل اسم الشركة من    4-  

YOUR PACKAGING SARLAU الى

.LAHLOU EMBALLAGE SARL

وبدلك تم تعديل النظام األسا�سي 

للشركة وخاصة البنود  6،3 ،7 و15   

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط 

بالدارالبيضاءبساريخ  26مارس 2221 

تحت رقم 771983.

420 P

 CHANGE شركة

  SOULAIMANE
 S.A.R.L AU

على   2221 ماي   21 يوم  تم 

الج ع  صباحا  العاشرة  الساعة 

 CHANGEلشركة االسسثنائي  العام 

ذات  شركة   SOULAIMANE
رأس الها  املحدودة   املسؤولية 

ومقرها  درهم   522.222.22

االجس اعي املركب االقسصادي, ع ارة 
قلعة السراغنة حيث تم    ,6 رقم   57

ما يلي :

خ س ائة  من  املال  رأس  زيادة 

إلى  درهم)   522.222.22( ألف درهم 

 622.222.22( درهم  ألف  سس ائة 

بعد إعادة تقييم األسهم من  درهم) 

بعد  ؛  درهم لكل منها   122 إلى   122

ع لية حيازة األسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 

رقم  تحت    2221 أغسطس   32

 .2221/375

السجل السجاري : 941.

421 P

 R&I ADVERTISING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس مال: 100،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: زنقة سومية إقامة 

شهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 22 

حي النخيل

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

مسؤولية  ذات  لشركة  االسسثنائي 

 R & I ADVERTISING محدودة   

SARL الدار البيضاء في6 ف22اير2217  

قرر باإلج اع:

رقية  السيدة  منصب  اسسقالة 

الوطنية  للبطاقة  حاملة   ، النضام 

ثم تأكيد مديرة واحدة   ،  B378322

حاملة  بوقنطي2  انسصار  السيدة 

 .BE823722 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بسوقيعها الفريد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد. .

واسسقالة السيدة رقية النضام ، 

 B378322 الوطنية  للبطاقة  حاملة 

من وظيفتها كشريكة.

النظام  من   17 املادة  تعديل 

األسا�سي.

   تم اإليداع القانوني في املحك ة 

بساريخ بالدارالبيضاء   السجارية 

 28 ف22اير2217 تحت رقم 628157.

422 P
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 R&I ADVERTISING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأس مال: 100،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: زنقة سومية إقامة 
شهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 22 

حي النخيل
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
مسؤولية  ذات  لشركة  االسسثنائي 
 R & I ADVERTISING محدودة   
يونيو   23 في  البيضاء  الدار   SARL

2215  قرر باإلج اع:
رقية  السيدة  منصب  اسسقالة 
الوطنية  للبطاقة  حاملة   ، النضام 
ثم تعيين مديرة واحدة   ،  B378322
حاملة  بوقنطي2  انسصار  السيدة 

 .BE823722 للبطاقة الوطنية رقم
النظام  من   17 املادة  تعديل 

األسا�سي.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بالدارالبيضاء   السجارية 

 2 يوليو2215 تحت رقم 579372.
423 P

 FIDUKEN
 SARL AU

رأس ال : 122.222.22 درهم
املقر الرئي�سي: 12 زنقة الحرية ، 

الطابق الثالث ، شقة 5
الدار البيضاء، املغرب

السجل السجاري رقم 525733 
الدارالبيضاء

 4 من  الوحيد  املساهم  قرار 
وواحد  ألفين  عام  أغسطس2221 

وعشرون الرابع من أغسطس.
الرحيم  عبد  السيد  أدناه  املوقع 
أبريل1969   23 مواليد  من  كنودة 
 BE الوطنية  للبطاقة  حامل 
 838308   FIDUKEN SARL AU
وحيد  لشريك  املسؤولية  املحدودة 
ومكسبها  درهم  رأس ال122.222.22 
املسجل في 12 زنقة الحرية ، الطابق 
الدارالبيضاء،   5 شقة   ، الثالث 

املغرب.
حكم على جدول األع ال السالي :

جدول األع ال: نقل املقر الرئي�سي.

النظام  من   5 املادة  تعديل   .2  

األسا�سي.

3. أع ال أخرى.

الوحيد  املساهم  األول  القرار 

 »FIDUKEN SARL AU« شركة  في 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

قدره  مال  برأس  واحد  ملساهم 

درهم ومقرها الرئي�سي   122.222.22
في 12 زنقة الحرية ، الطابق الثالث ، 

شقة 5 الدار البيضاء، املغرب.

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  قرر 

في  سابقا  تأسيسها  تم  التي 

شارع الحاج    118 إلى  الدارالبيضاء 

ع ر الريفي إقامة تيت2يت ع ارة ب2 

الطابق 3 شقة 7 الدارالبيضاء.

تصبح   ، بالسالي   ، الثاني  القرار 

على  األسا�سي  النظام  من   5 املادة 

النحو السالي:

تأسس املكسب املسجل للشركة في: 

الدار البيضاء ، في  118  شارع الحاج 

ع ر الريفي إقامة تيت2يت ع ارة ب2 

الطابق 3 شقة 7 الدارالبيضاء.

القرار الثالث: ي نح الشريك كامل 

الصالحيات لحامل نسخة أصلية أو 

نسخة أو مسسخرج من هذه املحاضر 

املنصوص  اإلجراءات  ج يع  إلت ام 

عند  وتقدي ها  القانون  في  عليها 

الضرورة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

السجارية  املحك ة  في  القانوني 

 2221 19 أغسطس   ، بالدارالبيضاء 

تحت رقم 792372.

424 P

الشركة العقارية الخدري
السجل السجاري رقم : 122229

تعديالت قانونية
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

شركاء  قرر   2221 يونيو   11 بساريخ 

ش.م.م  الخدري  العقارية  شركة 

122.222 درهم مقرها  ذات رأس ال 

الياقوت  اللة  شارع   82 اإلجس اعي 

الدارالبيضاء ما يلي :

عبد  السيدين  بوفاة  اإلعالم 
ادريس  والسيد  كي2ان  بن  الرزاق 
في  ي سلكوها  حصة   94 ومنح  غزالي 
القس ة  تجديد  للورثة  الشركة 

الجديدىة لرأس ال الشركة.
بن  تعيين السيدين مح د زكرياء 
غزالي  حسن  مح د  والسيد  كي2ان 

ك سي2ين للشركة.
القانون  في  أساسية  تعديالت 

السأسي�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بالدارالبيضاء يوم 26 يوليو 

2221 تحت رقم 787968.
425 

 ETABLISSEMENTS
AGOUZZAL & CIE

 ش م
 رأس ال 12.222.222 درهم 

املقر اال جس اعي الحي الصناعي 
الصويرة

السجل السجاري رقم 71 الصويرة
املزدوج  العام  الج ع  ب قس�سى   
االسستنائي والعادي بساريخ 4 ديس 22 

2219،  قر ر :
 شر كاء شركة مؤسسات أكوزال 

وشركاؤه   ما يلي :
موالي  السيد  بوفاة  االعالم    
مسعود اكوزال يوم 5 أكسوبر 2219.

  تحديد تقسي ة رأس ال  الشركة 
موالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

مسعود اكوزال.
انتهاء انسداب املجلس االداري.

تعيين مجلس إداري للشركة ملدة 
6 سنو ات و هم.

شركة ش مي ا كروب.
السيد محفوظ اكوزال.
السيد ابراهيم اكوزال.
السيد سعيد اكوزال.

السيدة  مح د اكوزال.
السيد لحسين اكوزال.

السيد عبد السالم اكوزال.
: عين رئيس مجلس ملدة 6  االدارة 

سنوات السيد محفوظ اكوزال.

تم اال يداع القانوني لدى املحك ة 

أبريل   23 االبسدائية للصويرة يوم   

2221،  تحت رقم 147.

426 P

 BLUE FINGERS FASHION

S.A.R.L
رأس مالها : 122222 درهم

املقر الرئي�سي : 12 زنقة الحرية، 

الطابق الثالث، شقة 5

الدار البيضاء، املغرب

  RC : 430 099 .

IF : 34444505 

I.C.E  002220155000069

تفويت الحصص
اسسقالة وتعيين مسي2

وفًقا ملحضر اجس اع الج ع العام 

يونيو   32 في  عقد  الذي  االسسثنائي 

 BLUE شركة  شركاء  قرر   ،2221

.FINGERS FASHION SARL

تفويت الحصص:

 252 حصة عائدة للسيد مح د 

أنوار لصالح السيد هشام كروم.

 252 حصة عائدة للسيد حفيظ 

أنوار لصالح السيد هشام كروم.

اسسقالة السيد حفيظ أنوار من 

مهامه ك سي2 ، تصدر له الج ع العام 

إبراء ذمة كاملة ونهائية من إدارته.

من  أنوار  مح د  السيد  اسسقالة 

مهامه ك سي2 ، تصدر له الج ع العام 

إبراء ذمة كاملة ونهائية من إدارته.

تعيين السيد هشام كروم مسي2ًا 

وحيًدا.

و7   6 لل واد  القانوني  السعديل 

و43 ؛

تحديث النظام االسا�سي.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء في 3 سبس 22 

2221 برقم 791534.

السجل  على  السعديل  إجراء  تم 

تحت   2221 سبس 22   3 في  السجاري 

الرقم 32698 من السجل الزمني.

427 P
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 MAROCAIN ECSAM

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : مج وعة السقد م. 

س 17-2 الطابق الثاني ال22نو�سي، 

الدارالبيضاء

السجل السجاري : 344229 

رفع رأس ال الشركة
الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 

 15 بساريخ  املنعقد  للشركة  الوحيد 

يوليو 2221 قرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

122.222.22 درهم إلى  2.522.2.22 

درهم بإدماج اإلحسياطيات اإلخسيارية.

إدراج السعديالت الناتجة بالنظام 

األسا�سي.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

واملصادقةعليه واعس اده.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2 بساريخ  للدارالبيضاء  السجارية 

سبس 22 2221 تحت رقم 791465.

428 P

شركة ترانس مودين

  ش م م

5 شارع عبد هللا بن ياسين ع ارة 

بليدون الطابق 5 رقم 5

الدار البيضاء

الـسـجـل الـسـجـاري : رقم 29 29 51   

تـفـويـت الحـصـص اإلجـسـ ـاعـيـة
مصادقة على القانون األسا�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   25 بساريخ  الدارالبيضاء 

2221.  لشركة ترانس مودين  شركة 

رأس الها.   املحدودة  املسؤولية  ذات 

222 12 درهم تقرر ما يلي :

حصة إجس اعية من   52 تفويت 

لفائدة  مودين  يونس  السيد  طرف 

السيد هشام فنيس.  

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

اإلسـسـثـنـائي املنعقد في الدارالبيضاء 

2221،  لشركة  25 أغسطس  بساريخ 

ترانس مودين ، شركة ذات املسؤولية 

درهم   122.222 رأس الها  املحدودة 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  إقرار 

اإلجس اعية.

من القـانون  و7   6 تغيي2 الفصول 

األسا�سي.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط 

سبس 22  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تحت رقم 791275.

429 P

MB BAT
SARL

رأس مال : 100،000 درهم

املقر الرئي�سي: إقامة األمان مج وعة 

31 إقامة 253 الشقة 1 عين السبع 

الدار البيضاء

 RC N° 351019 CASA

IF:18781192

وفًقا ملحضر اجس اع الج ع العام 

االسسثنائي بساريخ 22 سبس 22 2218، 

 MB BAT SARL شركة  شركاء  قرر 

برأس مال قدره 100،000 درهم على 

وجه الخصوص :

بدر  السيد  جديد  مسي2  تعيين 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  خياطي، 

.BK283817 رقم

   تعديل النظام األسا�سي.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2218 برقم 681211.

430 P

MB BAT
SARL

رأس مال 100،000 درهم
املقر الرئي�سي: إقامة األمان مج وعة 
31 إقامة 253 الشقة 1 عين السبع 

الدار البيضاء
RC N° 351019 CASA

IF:18781192
وفًقا ملحضر اجس اع الج ع العام 
االسسثنائي بساريخ 22 سبس 22 2218، 
 MB BAT SARL شركة  شركاء  قرر 
برأس مال قدره 100،000 درهم على 

وجه الخصوص :
إعالم بسحويل األسهم.

تعديل النظام األسا�سي.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
8 أكسوبر 2218، تحت رقم 678366.
431 P

NEWMIN
 شركةذات املسؤولية املحدودة 
الرأس ال االجس اعي : 122.222 

درهم
السجل السجاري : 248337

 السعريف الضريبي : 42446773
السعريف الضريبي املوحد : 

:222261386222217
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
 ،2221 يونيو   7 بساريخ  االسسثنائي 

ت ت اإلشارة الى ما يلي :
عبد  السيد  املسي2  اسسقالة 

الواحد جواد.
أمين غنام ك سي2  السيد  تعيين 

جديد.
تجهيز معاملة التسليم بين املسي2 

القديم واملسي2 الجديد.
اسس رارية نشاط الشركة.

صالحيات اإلجراءات الشكلية.
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 
الرقم  تحت   2221 يونيو   25 في 

.784333
432 P

MECANISAGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم 

املقر اإلجس اعي : 26 زنقة غاندي 

إقامة االندلس 3، مكسب 4 

القنيطرة

السجل السجاري :36275

الغي2  العام  الج ع  ب قس�سى 

أبريل   19 بساريخ  للشركاء  العادي 

2221 قرر تحويل املقر اإلجس اعي إلى 

26 زنقة غاندي إقامة  العنوان اآلتي 

االندلس 3، مكسب 4 القنيطرة. 

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 13 يوليو 

2221 تحت الرقم 3914.

433 P

OLEATECH 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجس اعي  بلوك F مكازة 622 

اهل الغالم سيدي ال22نو�سي

الدار البيضاء

رقم السجل السجاري رقم331411

رفع راس ال الشركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2221 يونيو   2 بساريخ  البيضاء 

لشركة  االسسثنائي  العام  الج ع 

مسؤولية  ذات  شركة   OLEATECH

بلوك  االجس اعي   مقرها  محدودة 

سيدي  الغالم  اهل   622 مكازة   F

ال22نو�سي الدار البيضاءمايلي.

رفع راس ال الشركة ب بلغ قدره 

 122222 من  اي  درهم   922222

درهم الى 1222222 درهم عن طريق 

االدماج االحسياطي  او االرباح.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

رقم  تحت   2221 18 أغسطس 

.792224

434 P
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 MLG SIGNATURE
SARL

حل شركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الغي2 العادي بساريخ  16 ف22اير 2221 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد:
 MLG  : الشركة  تس ية 
SIGNATURE مسبوعة عند االقسضاء 

ب خسصر تس يتها.
 ،147: ب  السصفية  مقر  وحدد 
 2 الطابق  س يحة  مح د  شارع 

املكسب رقم 212 البيضاء.
 122.222  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم.
ك صفية  وعنوانها الدار البيضاء 
للشركة وعين السيدة غيثة بن صبيح 

الع راني.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2221 ماي   3 بساريخ  البيضاء 

رقم 776725.
435 P

 AMAL EL ATTAOUIA 
 SARL

لشركة    العام  الج ع  لقرار  تبعا 
AMAL EL ATTAOUIA SARL  شركة 
رأس الها  ذات املسؤولية املحدودة  
االجس اعي  ومقرها  درهم   122.222
العطاوية،  ربيعة دوار اوالد ابراهيم، 
قلعة السراغنة تقرر بساريخ 15 أبريل 

: 2221
حـل الشركــة.

ك حل لحل  تعيين مقر الشركة,  
الشركة.

تعيين السيد عبداملجيد الح امة 
لحل الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  بقلعة  االبسدائية 
رقم  تحت    2221 سبس 22  فاتح 

 .384/2221
436 P

 EL KHOULOUD IMPORT
EXPORT

SARL
الخلود امبور اكسبور  ش. د.م.م

السجل السجاري : 278927
الكائن مقرها : تجزئة بويرات تجزئة 

131 ع ارة س الدارالبيضاء
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
ف22اير  بساريخ11  املنعقد  اإلسسثنائي 

2221 تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

قرر الج ع العام اإلسسثنائي الحل 
املسبق للشركة.

تعيين مصفي للشركة.
اإلسسثنائي  العام  الج ع  عين 
ك صفية  زهرة  س يح  السيدة 
للشركة وإعطائها كل الصالحيات من 
أجل ات ام ع لية حل الشركة ك ا 
العام اإلسسثنائي املقر  اخسار الج ع 

اإلجس اعي ك قر للسصفية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
 12 بساريخ  للدارالبيضاء  السجارية 

يناير 2221 تحت رقم 782127.
437 P

SOCIETE LA VILLETTE CASH
SARL-AU

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املؤرخ في 16 من أغسطس 

2221 قرر ما يلي :
كاش  الفيليت   : شركة  تصفية 

. SOCIETE LA VILLETTE CASH
اقري ع،   نعي ة  السيدة  تعيين 
املغربية   الجنسية، الحاملة لبطاقة 
  AB  133783 السعريف الوطنية رقم 
يوسف  ابو  زنقة   52 ب  والساكنة 
الدارالبيضاء،  فيالت  ال  املزداغي 

املصفي القانوني للشركة.
مقر السصفية 52 زنقة ابو  يوسف 

املزداغي ال فيالت الدارالبيضاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ فاتح  السجارية بالدار البيضاء 

سبس 22 2221 تحت رقم 791216. 
438 P

ECOUTE CLINIQUE  
 ET FORMATION

S.A.R.L AU 
حل الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
للشركة   ،2221 يوليوز   12 بساريخ 
 ECOUTE CLINIQUE ET املس اة 
محدودة  شركة   FORMATION
املسؤولية من شريك واحد، رأس الها  
إقامة  مقرها  الكائن  12.222درهم، 
الطابق  البخاري  شارع اإلمام  عالء، 
الدار  املعاريف   8 شقة  الثاني 
البيضاء، تقرر حل الشركة وتصفيتها 
نظرا لعدم م ارستها ألي نشاط منذ 

تأسيسها. 
وقرر الشريك الوحيد إنهاء مهامه 

ك سي2 للشركة.
من  وعينت السيدة فسيحة قبي، 
بساريخ  املزدادة  املغربية،  الجنسية 
الحاملة للبطاقة   ،1966 أكسوبر   28
ك صفية   BE437684 الوطنية رقم 
الصالحيات  أوسع  ولها  للشركة 
وتنفيذ  حلها،  في  قدما  لل �سي 
ج يع اإلجراءات القانونية واإلدارية 

واإلجراءات املسعلقة بالحل.
حدد مقر السصفية ب ركز األع ال 
أ مح د الخامس، زاوية شارع مح د 
الطابق  الخامس وزنقة أل22ت األول، 
الدار   ،923 رقم  مكسب  الساسع، 

البيضاء.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2221 غشت   12 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم: 789686
                                                          
439 P

TOYOUKE EXPORT
SARL

 12RUE SABRI BOUJEMAA
CASABLANCA

إعالن عن إقفال تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
تصفية  إقفال  عن  اإلسسثنائي 
تم   2221 يونيو   32 بساريخ  الشركة 

تقرير ما   يلي :

إقفال تصفية الشركة.
مصفية  إلى  السام  اإلبراء  إعطاء 

الشركة السيدة رشيدة س حي.
لدى    : القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
أغسطس   31 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2221 تحت رقم 791139.
440 P

NAVIOON
SARL AU

حل تلقائي للشركة 
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 2221 غشت   12 بساريخ  االسسثنائي  
النسيمي  عالء  السيد  وبحضور 
نافيون  لشركة  الوحيد  الشريك 
كليز  إقامة   17 برقم  مقرها  والدي 
زاوية شارع لاليقوت وزنقة   9 ع ارة 

العرعار الدارالبيضاء،  تقرر مايلي :
:قرر  للشركة  حل تلقائي ومبكر  

الج ع العام  حل الشركة.
تحديد املسؤول عن السصفية :

نسيمي  عالء  السيد  تعيين  تم 
  BK 529443 رقم البطاقة الوطنية 
 H31 فيال  بوسكورة  ب ركز  والكائن 
إجراءات  بكل  للقيام  نواصر، 
واملحدد في   السصفية ب قر الشركة  
زاوية شارع   9 كليز ع ارة  إقامة   17
لاليقوت وزنقة العرعار الدارالبيضاء.

السصريح القانوني :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  االبسدائية 
31 غشت 2221 تحت رقم 791128 

.
441 P

ESTH-AUTO
S.A.R.L A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

الرأس ال  اإلجس اعي : 12.222.22 
درهم

املقر اإلجس اعي : 3 زنقة ايت ورير، 
الدارالبيضاء

س.ت رقم 431381 بالدارالبيضاء
للشريك  اإلسسثنائي  للقرار  تبعا 
 2221 يوليو   23 بساريخ  الوحيد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

للشريك الوحيد، تقرر ما يلي :
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املوافقة على تقرير السصفية.

افالحي  في2وز  السيدة  ذمة  إبراء 

كليا ونهائيا من تصفية الشركة.

اخسسام السصفية للشركة.

تشطيب على الشركة من السجل 

السجاري ملدينة الدارالبيضاء.

القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

باملحك ة السجارية بالدارالبيضاء يوم 

29 يوليو 2221 تحت رقم 788427 .
للبيان واإلشارة

442 P

RESIDENCES LE FLEURISTE
ش.م.م

رأس الها : 122.222 درهم 

142 شارع أنفا الدار البيضاء

ب قس�سى مداولة الج عية العامة 

 23 بساريخ  املنعقدة  العادية  الغي2 

و إثر وفاة املرحوم   ،2221 أغسطس 

املفضل العلج تم توزيع حصصه على 

ورثسه طبقا للشريعة اإلسالمية و قد 

صادق الشركاء على السقسيم الجديد 

مهامه  وانتهاء  الشركة  لرأس ال 

السيد  مواصلة  مع  للشركة  ك سي2 

الهادي العلج و السيد محسن العلج  

ملهامه ا ك سي2ين للشركة لفت2ة غي2 

محدودة. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

   2221 سبس 22   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791494.

443 P

CHADAID TRAVAUX
SARL AU

Au Capital de 2.000 000,00 Dhs

 Siège Social : HAY ZAOUIA

TIJANIYA ASSA

ICE  : 002862163000044

تـــأسيــس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،24/28/2221

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية :

 CHADAID TRAVAUX : التس ية

املقر االجس اعي : حي زاوية تجانية 

أسا. 

2.222.222درهم   : الرأس ـــــــــــــال 

22.222حصة من فئة  مقس ة على 

122 درهم.

أشغال  في  مقاول   : الهـــــــــــــــــدف 

البناء. وأشغال مخسلفة.

السالم  عبد   : القانوني  املسي2 

الناصري .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

21/29/2221 تحت رقم 329/2221

444 P

 Société AYTM TRANS
SARL Sarl d’associé Unique

 Société à responsabilité limitée

d’associé unique

.Au capital de 100 000,00 DH

 Siège social : MAGASIN N0

 30 RUE 465 CITE IHCHACHE

.AGADIR

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

بساريخ 14 يوليو 2221 تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات امل يزات السالية  :

التس ية : AYTM TRANS ش.م.م 

ذات شريك واحد. 

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغي2

املقر االجس اعي : محل رقم 32زنقة  

465 حي احشاش أكادير.

رأس املال االجس اعي : 122222.22 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد فؤاد مرجان.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

اإلمضاء  وتخويله  الغزالني  يدير 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 22 من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكسابة  العقد 

املحك ة السجارية بأكادير تحت رقم 

رقم  السجاري  السجل  و   99548

48649 بساريخ 32/28/2221
من اجل النسخة والبيان

445 P

BOUJI MARNA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

انشاء شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم  بأكادير،   27/27/2221

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

 BOUJI MARNA CARS  : االسم 

شركة ذات مسؤولية محدودة شريك 

وحيد. 

سيارات  تأجي2  الشركة:  هدف   -

بدون سائق.

 M 45 : مسجر رقم  - مقر الشركة 

البحارة الصيادين II تجزئة 1 أكادير. 

املدة محددة في 99 سنة. 

الرأس ال محدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

كلها  الواحدة؛  للحصة  درهم   122

للسيد أبو جهاد أيت شطوموح.

أيت  أبو جهاد  السيد   : -التسيي2 

شطوموح هو املسي2 الوحيد للشركة، 

مع إعطائه وحده صالحية اإلمضاء.

لسكوين   5% -األرباح يسم اقسطاع 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة السجارية بأكادير تحت رقم : 

126359، بساريخ : 2221/29/27.

446 P

BEN AMBARK TRAV
SARL AU

Au Capital de 100 000,00 Dhs

 Siège Social : N°14 AVENUE

.PRINCE HERITIER GUELMIM

ICE  : 002889830000032

تـــأسيــس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،29/28/2221

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية :

BEN AMBARK TRAV التس ية :

املقر االجس اعي  : شارع ولي العهد 
رقم 14 كل يم .

درهم   122.222 : الرأس ـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم.

الهــــــــدف : بيع مواد البناء بسقسيط 

و أشغال  مقاول في أشغال البناء   //

املخسلفة.

عبد  حي ود   : القانوني  املسي2 

الرزاق. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

21/29/2221 تحت رقم 312/2221

447 P

GREEN’UP PARA
م.م. لشريك واحد

بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

باكادير  سجل   19/27/2221

وضع  تم  بساريخ22/27/2221 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية :

 » GREEN’UP PARA«  :  التس ية

شركة.م.م. لشريك واحد.

122.222.22 درهم   : الرأس ال 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم لفائدةالسيدة حياة اغريضو.
املقر االجس اعي : رقم 1261،شارع 

االبرار، حي تليال تكوين، اكادير.

املدة  : 99 سنة.
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الهدف االجس اعي  : 

- منسجات شبه طبية وصيدلية.

- منسجات السج يل.

- اسسي2اد و تصدير.

رضا  السيد  إلى  عهد   : التسيي2 

الويدان.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   

بساريخ  باكادير  السجارية  باملحك ة 

27/29/2221 تحت رقم 126352.

448 P

SI BOHO شركة
ش.م.م 

رأس الها 100.000,00 درهم

املقر االجس اعي : دوار البور ج اعة 

اولوز،تارودانت

ICE 002791167000022

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة
السأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بسارودانت في 22/24/2221 تم خلق 

نظام تأسيس الشركة ذات امل يزات 

السالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة 

SI BOHO التس ية  : شركة

الهدف : تهدف الشركة إلى :

أع ال النجارة

املقر االجس اعي : دوار البور ج اعة 

اولوز،تارودانت 

مدة  حددت   : االجس اعية  املدة 

الشركة في 99 سنة

التسيي2  : تعيين السيد اليعقوبي 

الحامل لبطاقة السعريف  اس اعيل، 

مسي2   ،JC354413 رقم  الوطنية 

الشركة ملدة غي2 محدودة.

سسلتزم الشركة بسوقيع   : السوقيع 

السيد اليعقوبي اس اعيل. 
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في 122.222.22 درهم مجزأة 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

السالي :

 : اس اعيل  اليعقوبي   : السيد 
 100.000,00  : أي  حصة،   :  1222

درهم
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
 14/24/2221 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 565.
449 P

Société SFN TRANS
 SARL

 Société à responsabilité limitée
 à associé unique

 Au capital de 100.000,00
 dirhams

 Siège Social : BLOC 18 RUE 460
N°258 IHCHACHE AGADIR

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1
تأسيس  21/27/2221تم  بساريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات امل يزات السالية  :
» ش.م.م   SFN TRANS التس ية

ذات شريك واحد.
نقل البضائعع لحساب   : الهدف 

الغي2
18زنقة  بلوك   : االجس اعي  املقر 

462 رقم 258 احشاش أكادير.
 : االجس اعي  املال   رأس 
إلى  مجزأ  122222.22درهم 
درهم   122 فئة  من  1222حصة 
للسيد  كلها  ترجع  الواحدة  للحصة 

سفيان منصوري.
السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 
اإلمضاء  وتخويله  منصوري  سفيان 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 22 من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكسابة  العقد 
املحك ة السجارية بأكادير تحت رقم 
رقم  السجاري  السجل  و   126186

48621 بساريخ 27 أغسطس 2221.
من اجل النسخة والبيان

450 P

C.A CONSEIL
 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SEVEN HILLS BUILDING
 SARL

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
والدي   11/28/2221 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي : 
 SEVEN HILLS  : سم  اال 

 BUILDING SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأس ال : 122.222.22 درهم 

الهدف : - منعش عقاري
22 ع ارة ح راء  : رقم  العنوان   -
عبد  شارع  الثاني  الطابق  محطة 

الرحيم بوعبيد اكادير.
تبدأ من فاتح   : املالية  السنة   -  

يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد بكوري عبد املجيد . 
باملحك ة  القانوني  يذاع  اال  ثم 
 23/29/2221 في  باكادير  السجارية 
126324السجل السجاري  تحث رقم 

رقم 48679 . 
451 P

C.A CONSEIL
 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 DIGI GROUPE
 SARL

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
والدي   19/28/2221 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي : 
 DIGI GROUPE SARL : اال سم

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة

الرأس ال : 122.222.22 درهم .

الهدف :  - التسويق الرقمي
-إدارة مشروع

إقامة اإلسكان ع ارة   : العنوان   -
ا3 الشقة 314 حي الهدى اكادير.

فاتح  لسبدأ من   : املالية  السنة   -
يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد خربو�سي عث ان . 

باملحك ة  القانوني  يذاع  اال  ثم 
 26/29/2221 في  باكادير  السجارية 
126342السجل السجاري  تحث رقم 

رقم 48699 . 
452 P

 STE ZDAROVIA
 SARL AU

قرر ب وجب ج ع منعقد بساريخ 
ذات  شركة  تأسيس   22/21/2222

الخصائص السالية.
تس ية  تم  لقد   : التس ية   .1
ذات  »شركة  زداروفيا   « الشركة 

املسؤولية املحدودة.
2. مقر : مقر الشركة دوار بويبات 
ايت  شسوكة  بلفاع  انشادن  ج اعة 

بها. 
في  حدد   : أموال  رؤوس   .3
إلى122  درهم مقسومة   12.222.22
حصة من 122 درهم للواحد وموزعة 

كالسالي. 
 122 - السيد عبد الفساح هندزي 

حصة
املج وع : 122 حصة

: من أهداف الشركة  4. املوضوع 
صيدلية - بيع األدوية بالسقسيط – 

عبد  السيد  يعس22   : التسيي2   .5
الفساح هندزي املسي2 لشركة ملدة غي2 

محدودة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة   .6

تأسيسها حسب املحضر السأسي�سي 
7. اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
تحت   22/21/2222 بساريخ  بانزكان 
رقم  السجاري  السجل   ,132 رقم 

.19731
453 P
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SOCIETE VIER STER CAR
 Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 500.000,00 Dhs
 Siège Social est fixé à : AVENUE

 IBN ROCHD RUE 17 N°02
GUELMIM

ICE : 002891532000056
تـــأسيــس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  ،تم   29/27/2221.
بامل يزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

السالية :
التس ية : شركة في2 سسار كار

املقر االجس اعي : رقم 22 شارع ابن 
رشد 

درهم   522.222  : الرأس ـــــــــــــال 
حصة من فئة   5.222 مقس ة على 

122 درهم.
الهـــــــــــــــــدف : كراء السيارات .  

الشــــــــــــــركاء : 
* سويلي ة يحضيه 1668 حصة 
*سويلي ة براهيم 1666 حصة 

* سويلي ة عالي 1666 حصة 
املسي2 القانوني : أريش عبد السالم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائي كل يم بساريخ 2221/28/16 

تحت رقم 2221/292.
454 P

شركة خلوفي إموبيلي
ش.ذ.م.م.ش.و

ع ارة 26 الشقة 22 إقامة خليج 
النخيل حي فونتي اكادير.

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 21/28/2221 بساريخ  السأسي�سي 
ش.ذ.م.م   * إموبيلي  خلوفي  لشركة 

–ش.و
ت ت املصادقة على ما يلي :

الشركة  تس ية   -  : التس ية 
بخلوفي إموبيلي * ش.ذ.م.م.ش.و 

املقر  جعل   -  : الشركة   مقر 
السالي  بالعنوان  للشركة  االجس اعي 
خليج  إقامة   22 الشقة   26 ع ارة 

النخيل حي فونتي اكادير.

تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
 100.000,00 في  الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة إلى )1222) حصة 122 

درهم للحصة وموزعة كاآلتي :

عادل  مح د  خلوفي  السيد   -

1222 حصة DHS 100 000 درهم.

أهداف الشركة :

الت2ويج والتسي2  منعش عقارية , 

البناء  اشغال  ج يع  العقاري, 

واالشغال املخسلفة

- إسسي2اد و تصدير.السجارة العامة

- تداول ج يع الخدمات

التسي2  :

عادل  مح د  الخلوفي  السيد 

إموبيلي*  *خلوفي  لشركة  مسي2 

ش.ذ.م.م.ش.و ملدة غي2 محدودة

من  ابسداء  سنة   99  -  : املدة 

.21/28/2221

اال يداع القانوني : لقد ثم اإليداع 

لدى املحك ة السجارية باكادير بساريخ 

تحت رقم126363   2221 7 سبس 22 

والسجل السجاري تحت رقم 48725 

455 P

 SOCIETE TAPISSERIE

 BOUAMAR
SARL

 AU CAPITAL DE 100.000,00

Dhs

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   11/28/2221

بامل يزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

السالية :

 STE TAPISSERIE  : التس يـــــــــــــة 

.BOUAMAR SARL

املقر االجس اعي : شارع يوسف بن 

تاشفين رقم 87/89/91 كل يم. 

درهم   122.222  : الرأس ــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم.

الهـــــــــــــــدف : بيع األفرشة +السصدير 

و االسسي2اد + مسسلزمات مكسبية .

بوع ر  السيد   : الشركاء 
لبطاقة  الحامل  هللا،  عبد 
JA18289 رقم  الوطنية   السعريف 

) 522 حصة).
مبارك،  بوع ر  السيد 
السعريف  لبطاقة  الحامل 
JA7181 رقم   الوطنية 

)522 حصة) 
التسيي2 : تم تعيين السيد بوع ر 
السيد  و  للشركة،  ك سي2  هللا  عبد 
تم  و  املسي2  مساعد  مبارك  بوع ر 
املنفصل لل سي2 أو  اعس اد اإلمضاء 
اإلدارات  ج يع  لدى  املسي2  مساعد 
املؤسسات  و  الخاصة  أو  الع ومية 
املالية واملصرفية ، لفت2ة غي2 محددة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بكل يم  االبسدائية 
22/29/2221 تحت رقم 316/2221 
456 P

» TAJDINE «
 S.A.R.L D’A.U
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ٱملساهم الوحيد وم يزاتها كالسالي :
 :  »  TAJDINE  « التس ية 

ش.م.م.م.و.
الهدف : سناك ومشواة.

زنقة   41 رقم   : اإلجس اعي  املقر 
946 حي السالم اكادير

درهم   122.222  ,22  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة. 
: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 
طرف السيد البخاري اح د ملدة غي2 

محددة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 22 من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
99 سنة من تاريخ تقيدها   : املدة 

بالسجل السجاري.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ   126325 رقم  تحت  بأكادير 

.1/29/2221
457 P

 SOUMISSA TRANS  شركة
 SARL AU
تأسيس 

ب قس�سى عقد عرفي محرر بأكادير 
14/27/2221 ت ت املصادقة  بساريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  على 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية : 
 STE SOUMISSA  : التس ية 

.TRANS SARL AU
للغي2  البضائع  نقل   : الهدف   -

وطنيا و دوليا. 
 GROUPE  : االجس اعي  املقر 
 BOUGHROUM 2EME ETAGE LOT

EL FATH N°7 AIT MELLOUL
- رأس ال الشركة : حدد الرأس ال 
122222درهم  مبلغ  في  االجس اعي 
حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 
من فئة 122 درهم للواحدة في ملك :

 1222 سومية بلغيتي   : السيدة   -
حصة اجس اعية.

- املدة : 99 سنة. 
- التسيي2 : السيدة سومية بلغيتي
- السنة االجس اعية : من 21 يناير 

إلى 31 ديس 22.
تم اإليداع القانوني لدى كسابة   -
انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 : رقم  تحت   31/28/2221  : بساريخ 

.1841
458 P

 SOCIETE SORAMBAR
SARL A U

 AU CAPITAL DE 150.000,00
Dhs

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  12/11/2222.تم 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية :
 STE SORAMBAR  : التس يـــــــــــــة 

.SARL A U
مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

الخامس رقم 23 كل يم. 
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درهم   152.222  : الرأس ــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1522 على  مقس ة 

122 درهم.
الهـــــــــــــــدف : مسي2 فندق.

فنشا  السيد   : الشركاء 
لبطاقة  الحامل  رمضان، 
JA23321 رقم  الوطنية   السعريف 

) 1522 حصة)
تم تعيين السيد فنشا   : التسيي2 
و تم  رمضان ك سي2 وحيد للشركة، 
اعس اد اإلمضاء الوحيد لل سي2 لدى 
ج يع اإلدارات الع ومية أو الخاصة 
و املؤسسات املالية واملصرفية ، لفت2ة 

غي2 محددة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بكل يم  االبسدائية 
26/28/2221 تحت رقم 299/2221.
459 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 2528242224
الفاكس 2528249216

 SNACK YOUZOU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة وذات الشريك الوحيد 

ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
26 أغسطس 2221 ثم وضع القانون 
محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

بامل يزات السالية :
 SNACK شركة   : التس ية 

YOUZOU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم مقس ة   122.222 الشركة في 
بقي ة  اجس اعية  حصة   1222 إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   122

ملكية السيد زونيض عبد العزيز.
مقر الشركة : الطابق السفلي رقم 

26 بلوك 3 حي الفسح ايت املول.
بج يع  مطعم   : الشركة  نشاط 
خفيفة،  وجبات  سناك   ، أنواعه 

مطعم بيتزا.

التسيي2 : عين السيد زونيض عبد 

العزيز ك سي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محدودة 

: الشركة ملزمة بالسوقيع  السوقيع 

الوحيد لل سي2 السيد زونيض عبد 

العزيز.

من فاتح يناير إلى  :  السنة املالية 

 31 ديس 22.

في محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

 99 سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان 

 1851 تحت رقم   2221/29/21 يوم 

ورقم السجل السجاري 24159.

460 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL  : 2673219432

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

 STE IVANKA CONSEIL
» S.A.R.L «

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بانزكان 

النظام  وضع  تم   26/28/2221

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

م يزاتها  تك ن  والتي  املحدودة 

في ا يلي :

 STE IVANKA  : التس ية 

» CONSEIL » S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي :

- مستشار قانوني.
مقر الشركة : رقم 18 شارع الحاج 

الحبيب الدشي2ة الجهادية انزكان.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأس ال  :يبلغ  الشركة  رأس ال 

درهم  ألف  خ سون  الشركة 

مقسم إلى الف حصة   122222.22

122 درهم كقي ة للحصة  ذات مائة 

القي ة  ومدفوعة  مكستبة  الواحدة، 

كليا ومخصصة للشريك اآلتي :

السيد رجاني ح يد 1222 حصة
السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 ديس 22.
السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

رجاني ح يد ملدة غي2 محدودة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان 
عدد  تحت   21/29/2221 بساريخ 

.1849
للخالصة والبيان

املسي2

461 P

 SOCIETE MOMO
 ACCESSOIRES

 AUTOMOBILES
S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE 
 Au Capital de 100.000,00

DIRHAMS
 RUE ALLAL EL FASSI N° 71
 AGHARASS BOUARGANE

AGADIR
تـأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
ب قس�سى عقد عرفي بين الشركاء 
املؤرخ بساريخ 2221/29/21 تأسست 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد. وعناصرها كالسالي :
اسم   تح ل  الشركة   : التس ية 

مومو اكسسوار اوتوموبيل ش.م.م 
و شراء  بيع   : االجس اعي  الغرض 

إكسسوارات السيارت.
شارع   71 رقم   : االجس اعي  املقر 

عالل الفا�سي بواركان اكادير.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيي2 
التسيي2 واإلمضاء إلى السيد : اخن�سي 

مح د املسي2 الوحيد.
بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
بساريخ   126337 رقم  تحث  كادير  با 

.26/29/2221
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـ سـيـر

462 P

 SOCIETE HA QUALITE
 SARL AU

 AU CAPITAL DE 100.000,00
Dhs

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   .32/28/2221
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية :
 STE HA QUALITE  : التس ية 

-SARL-AU
الشارع الرئي�سي   : املقر االجس اعي 

اسا املركز اسا. 
درهم   122.222  : الرأس ــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم.
األشغال  في  مقاول   : الهـــــــــــــــدف 
والبناء+مفاوض+االسسي2اد  املخسلفة 

والسصدير
ع ر  السيد  تعيين   : التسييـــــــــــــر 
السعريف  لبطاقة  الحامل  ح ز 
حصة   1222  JA3622 الوطنية رقم 
ك سي2 وحيد للشركة، وسيسم اعس اد 
بالنسبة  لل سي2  الوحيد  اإلمضاء 
للوثائق املسعلقة باإلدارات الع ومية 

وشبه الع ومية واإلدارات املالية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

22/29/2221 تحت رقم315. 
463 P

 STE HAMLET TRAINING
 CENTER PRIVEE

 SARL
تـأسـيـس شــركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   29/28/2221
الساسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية :
 STE HAMLET«  : الـتـسـ يـــــــــــــــة 
 TRAINING CENTER PRIVEE

 » SARL
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
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املنهي  السدريب   : الـ ـوضـــــوع 

الخاص.

:ع ارة كورتي- الـ ـقر االجـسـ اعــي  

شارع عالل بن عبد هللا حي الزاوية 

الكردان .

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

رأس ـــال الشركـــة : 122.222درهم.

يوسف  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

الوطنية . البطاقة  رقم  العبي�سي 

. JC423532

فاتح  من   : االجس ـاعيـة  السنة 

السنة  يوليوز من   31 إلى  أغسطس 

القادمة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

 8241 رقم  تحت  السجاري  السجل 

بساريخ 21/29/2221.

464 P

 HAMZA HOME
تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة
يوليوز   12 طبقا للعقد املؤرخ في 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   2221

املسؤولية بالخصائص السالية :

 HAMZA هوم  ح زة   : االســــم 

.HOME

الت2كيبات  مقاول   : الهـــدف 

الكهربائية والت2صيص. 

 12.222  : املج وعة  رأس ال 

درهم.

التسييـــــــر : ح زة لح ر.

املقر االجس اعي : ع ارة مخال شقة 

الحي  وجدة  زنقة  الثاني  الطابق   85

الصناعي أكادير.

املــدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

بساريخ  48413 رقم  تحت   بأكادير 

 4 أغسطس 2221.

465 P

 INA METEORITES
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بتزنيت  بناء 

وضع  تم   ،2221 غشت   23 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

وذات  الوحيد  للشريك  املسؤولية 

الخصائص السالية :

.INA METEORITES : التس ية

املعادن واملعادن  تجارة   : الهدف 

أو  املناجم  اسسغالل  الخامة، 

السعدين، االسسي2اد والسصدير.
تجزئة   67 رقم   : املقر االجس اعي 

السعيدية، تيزنيت.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى   مقسم  درهم،   122.222 مبلغ  

122 درهم  122 حصة اجس اعية ب 

للحصة، وكلها في ملكية السيد أزناك 

ادريس.

من  الشركة  ستسي2   : التسيي2 

طرف السيد أزناك ادريس ملدة غي2 

محدودة.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيزنيت يوم فاتح سبس 22 

2221 تحت عدد 539/2221. 

466 P

MOCHAZ  FER
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : أوالد  عبو أوالد 

برحيل ع الة تارودانت

بساريخ  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم  25 أغسطس2221، 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

  MOCHAZ املحدودة  املسؤولية 

FER بامل يزات السالية :

الشركاء :

زكرياء،  الغفور  عبد  السيد 

مغربي، مزداد سنة فاتح يناير 1979، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بدوار اوالد   JC273825 رقم 

عبو أوالد  برحيل ع الة تارودانت.

السيد مح د ايت شسوي، مغربي،  

الحامل  ف22اير،   19883 مزداد سنة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
زكري   بأوالد   الساكن    JC414183

اكودار  ع الة  تارودانت.

املوضوع :

تسخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :

أع ال اللحام.

أشغال عامة وأشغال البناء.

أع ال السباكة.

  MOCHAZ  FER التس ية: 

.S.A.R.L

املقر االجس اعي :

ع الة  برحيل  أوالد  عبو   أوالد  

تارودانت.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

مقس ة  درهم    122.222 الشركة 

درهم   122 1222حصة من فئة  إلى 

موزعة كسالي :

 522 زكرياء  الغفور  عبد  السيد 

حصة اجس اعية.

 522 شسوي  ايت  مح د  السيد 

حصة اجس اعية.

املج وع : 1222 حصة اجس اعية.

الغفور  عبد  السيد   : التسيي2 

ويلزمها  للشركة  مسي2  عين  زكرياء 

بسوقيعه املنفرد ملدة غي2 محددة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 دجن22 من كل 

سنة.

الصافية  األرباح  توزع   : األرباح 

لالحسياط  املائة  في   5 خصم  بعد 

القانوني على الشركاء حسب حصتهم 

إلى  جديد  من  تنقل  أو  الشركة  في 

السنة املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائيةبسار ودانسبساريخ26 

السجل  رقم  تحث   2221 شتن22 

السجاري 8249.

467 P

OUCHARAA TRANS
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

اع ي2ة  بايت   ،2221 23 أغسطس 

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  محدودة 

خصائصها كالسالي :

.OUCHARAA TRANS : االسـم   

النقل الوطني والدولي   : األهداف 

للبضائع لحساب الغي2، نقل االمسعة 

بدون مرافق. 

املقر االجس اعي : دوار تن الشرفاء 

ايت اع ي2ة  اشسوكة  ايت باها.

  122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.         

السيد  تكليف  تم   : التسيي2 

للشركة  الحسين علي ك سي2 وحيد 

ملدة غي2 محدودة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية  املحك ة 

3 سبس 22 2221، تحت رقم 1863.

468 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

2666534378

STE OUARDIYODE DECOR
S.A.R.L AU     

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

17 أغسطس 2221، تم وضع النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي  واحد  شريك  من  املحدودة 

تك ن م يزاتها في ا يلي :

 STE OUARDIYODE  : التس ية 

    .DECOR

الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي :

أع ال الجبص وأشغال البناء.

يوجد مقر الشركة    : مقر الشركة 
حي   222 رقم   27 زنقة   24 بلوك 

بخشان أغروض أكادير.
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املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ  الشركة:  رأس ال 
 122222 درهم  ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 122 

درهم كقي ة لحصة الواحدة. 
 1222 السعيد  الوردي   : السيد 

حصة.
السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 دجن22. 
السيد    الشركة  يسي2   : التسيي2 

الوردي السعيد ملدة غي2 محدودة.
كسابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ فاتح سبس 22 2221 تحت عدد 

     .126295
469 P

OMEGA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
23 أغسطس 2221 بأكادير، تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
 OMEGA MARKET  : االسم 

شركة ذات مسؤولية محدودة. 
هدف الشركة :

املنسجات  وتصدير  اسسي2اد 
الس كية بالج لة.

اسسي2اد وتصدير الفواكه الجافة 
بالج لة.

تجارة.
 18 ع ارة   8 شقة   : مقر الشركة 

بيتي حي مح دي أكادير. 
املدة محددة في 99 سنة. 

الرأس ال محدد في مبلغ 122.222 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 
122 درهم للحصة الواحدة؛ مقس ة 
 342 أنكاح  حكيم  السيد   : كالسالي 
 332 والسيد سعيد الكوض  حصة، 
 332 الكوض  والسيد رشيد  حصة، 

حصة.
: السيد حكيم أنكاح هو  التسيي2 
إعطائه  مع  للشركة،  الوحيد  املسي2 

وحده صالحية اإلمضاء.

لسكوين   5% -األرباح يسم اقسطاع 
عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة السجارية بأكادير تحت رقم: 

126328، بساريخ 3 سبس 22 2221. 
470 P

STE PHARMACIE LE FUTUR
SARL AU

تاسيس شركة
ب قس�سى القانون االسا�سي املؤرخ 
تم   ،2221 أغسطس   23 بساريخ 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
 PHARMACIE ذات الشريك الوحيد
LE FUTUR ذات الخصائص السالية :
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

ك ا في الخارج هو :
صيدلية.

الحسن  شارع   : االجس اعي  املقر 
تغجيجت  ج اعة   144 رقم  الثاني 

كل يم.
املدة : 99 سنة.

 122.222 في  حدد   : الراس ال 
حصة   1222 على  مقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة 122  درهم للواحدة 
عبد  شانا  السيد  نصيب  في  وهي 

الرحيم 1222 حصة اجس اعية.
: تسي2 الشركة وملدة غي2  التسيي2 
محدودة من طرف السيد شانا عبد 

الرحيم.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية بكل يم بساريخ 26 أغسطس 

2221، تحت رقم 322/2221.
471 P

STE SUN SEED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجس اعي : دوار حنصالة 
ج اعة اح ر الكاللشة اقليم 

تارودانت
موقع  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ الكاللشة  اح ر   بج اعة 
 32 اغسطس 2221 ومسجل ب دينة

تم   ،2221 3 سبس 22  تارودانت يوم   
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تس يز بالخصايات االتية : 
شركة   : االجس اعية  التس ية 
الشريك  ذات  م.م.ش   SUN SEED

الوحيد.
ايت  السيد   : الوحيد  الشريك 

طالب املهدي.
بيع   : االجس اعي  الغرض 
الفالحية  االالت  غيار  قطع  وشراء 

والصناعية.
بيع وتركيب الواح الش سية.

االشغال املخسلفة.
االسسي2اد والسصدير.
السجارة بصفة عامة.

حنصالة  دوار   : االجس اعي  املقر 
اقليم  الكاللشة  اح ر  ج اعة 

تارودانت.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من يوم السأسيس النهائي 

للشركة.
مبلغ  في  راس ال  حدد   : راس ال 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
122 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

وموزع على الشكل االتي :
 .... املهدي  طالب  ايت  السيد 

1222 حصة اجس اعية.
عين السيد ايت طالب   : التسيي2 
للشركة وذلك  املهدي ك سي2 وحيد 

ملدة غي2 محدودة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 22.
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،2221 سبس 22   3 يوم  بسارودانت 

تحت رقم 1838.
472 P

AL HILAL DISTRIBUTION
 SARL

رأس الها : 122222 درهم
مقرها االجس اعي : دوار العزيب 

القليعة ايت ملول
 18 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قرر  ملول  بايت   ،2221 أغسطس 

مساه ا الشركة ما يلي ׃

 AL HILAL  : االسم 

.DISTRIBUTION

هدف الشركة : بيع املواد الغدائية 

بصفة عامة.

مقر الشركة : دوار العزيب القليعة 

ايت ملول .

 122222 في  محدد  الراس ال 

من  حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   122 فئة 

اكسسابها بين السيد مح د امرير 522 

حصة والسيد ع رابطا 522 حصة. 

ثم تعيين السيد مح د   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  امرير 

محدودة مع حق االمضاء املشت2ك مع 

السيد ع رابطا.

لسكوين   5% اقسطاع  يسم  االرباح 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2221 بانزكان بساريخ فاتح سبس 22 

تحت رقم 1852.  

473 P

STE ANTAF K&A  
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

تاسيس  تم   2221 اغسطس   19

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية :

 ANTAF K&A SARL  : التس ية 

.AU

الحدان  دوار   : االجس اعي  املقر 

ج اعة تنزولين زاكورة.

 FABRICATION  : الهدف 

 ET COMMERCIALISATION

 D‘HUILE NATURELLES

.VEGETALES ET COSMETIQUES

 122.222  : االجس اعي  الراس ال 

درهم.

عين السيد ايت طالب   : التسيي2 

املهدي ك سي2خديجة احرورة.

املدة : 99 سنة.
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السنة املالية : فاتح يناير حتى 31 

ديس 22.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

 324 رقم  تحت  بزاكورة  االبسدائية 

بساريخ 3 سبس 22 2221، رقم السجل 

السجاري 3621.

474 P

STE HORTI BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
يونيو   15 في  طبقا للعقد املؤرخ 

محدودة  شركة  تاسيس  تم   2221

املسؤولية بالخصائص السالية :

.STE HORTI BEST : التس ية

الهدف : االسسغالل الزراعي.

 122.222  : الشركة  راس ال 

درهم.

املسي2 : بساتن ياسين.

: مجال ايت ع ر  املقر االجس اعي 

دوار دوار ايت ع ر اج اعة ايت ميلك 

دائرة بلفارع شسوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

تحت  بانزكان  االبسدائية  باملحك ة 

اغسطس   27 بساريخ   1822 رقم 

.2221

475 P

STE AMALOUYA OILS
SARL D’A.U

تأسيس الشركة
اويلز   امالويا  شركة  تأسيس  تم 

فاتح  في  ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ 

املسؤولية  ذات   ،2221 أغسطس 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تح ل الخصائص السالية :

.AMALOUYA OILS  : التس يـــــــــــة

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود للشريك الوحيد.  

إيراد  شركة   : االجس اعي  الهدف 

وتصدير.

االركان  زيوت  وتجارة  انساج 
والزيوت االساسية.

إلى  مقس ة   122.222  : رأس ال 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة مجزاة ك ايلي :
 1222 حفصة  البان  االنسة 

حصة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجن22 من كل سنة.
تاكديرت  دوار   : االجس اعي  املقر 

نعبادو الدراركة أكادير.
التسييـر : لالنسة البان حفصة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية باكادير  يومه فاتح سبس 22 
2221،  تحت عدد 126324/2221  . 

رقم السجل 48671.
476 P

 SOCIETE ARROKN
 ACHAMEL

S.A.R.L
بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
2 أغسطس 2221 تم تأسيس شركة 
وم يزاتها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالسالي :
 التس ية  : الركن الشامل ش.م.م.
ARROKN ACHAMEL    S.A.R.L
الهدف : بيع لوازم املكاتب تصدير 

واست2اد.
أ  ع ارة   1 رقم   : املقر االجس اعي 

245 الوفاق بنسركاو أكادير.
درهم   122.222  : الرأس ال 
 122 1.222 حصة بقي ة  مقسم إلى 
درهم للحصة الواحدة.                                    
: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 
وحسن  أصرصر  ع ر  السيد  طرف 

لدالي. 
السجل السجاري :

باملحك ة   القانوني  أإليداع  تم 
     126192 السجارية أكادير تحت عدد 

بساريخ 27 أغسطس 2221.
477 P

AM DIVERS
SARL

ماي   3 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2221

املسؤولية بالخصائص السالية :
.AM DIVERS : االسم

الهدف  : االشغال العامة.
 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم. 
التسيي2 : مصطفى اركني.

ترماست  دوار   : االجس اعي  املقر 
ج اعة تيغي2ت سيدي افني.

املدة : 99 سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بكل يم  اإلبسدائية  باملحك ة 
فاتح  بساريخ      313/2221 رقم   

سبس 22 2221.
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

السجاري تحت رقم  3645
478 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé :25 28 81 66 84

 STE ALHIAN ILMATNE
TRANS

 SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تأسيس  تم    ،2221 17 أغسطس 
املحدودة  املسؤولية  شركة 

بالخصائص السالية :  
 STE ALHIAN ILMATNE : االسم

.TRANS SARL AU
نقل البضاع و االمسعة    : الهدف  

بدون مرافق لحساب الغي2.
 122.222  : املج وعة  رأس ال 

درهم.
املسي2 : الحيان مح د.

 79 كاراج رقم   : االجس اعي  املقر  
تجزئة العيون 1 تيزنيت.

املدة :  99 سنة.
لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل باملحك ة االبسدائية بسيزنيت  
سبس 22  فاتح  بساريخ  رقم541  تحت 

.2221

479 P

 AGADIR PLAISANCE 

DISTRIBUTION
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس ـــالها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 36، زنقة 

446، حي املوظفين، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2221 25 أغسطس 

السأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية تح ل الخصائص السالية :  

 AGADIR شركة       : الـتـسـ يــــة 

 PLAISANCE DISTRIBUTION

.SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

بالسقسيط  البيع   : الـ ـوضـــــوع 

السائل،  أوالوقود  لل حروقات 

الصناعية،  والشحوم  الزيوت 

الكحول املغي2، واملازوت.

إسسغالل ورش للصيانة واإلصالح 

امليكانيكي

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

غي2  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
 ،36 رقم     : الـ ـقر االجـسـ اعــي   

زنقة 446، حي املوظفين، أكادير.

مــدة الشركــــــة : 99 سنة ابسداء من 

يوم تأسيسها. 
 122.222  : الشركـــة  رأس ـــال 

حصة من   1.222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم.

الشركاء و مساه تهم : 

 95.222 السيد الح داوي يونس 

درهم مقابل 952 حصة.

 5.222 حسناء  ماشبو  السيدة 

درهم مقابل 52 حصة.

 %5 يسم اقسطاع نسبة   : األربـــــــــاح 

من األرباح لالحسياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.      

سواء يوزع او ينقل.

الـتسـيـيــــــر : تسي2 الشركة من طرف 

السيدة ماشبو حسناء.
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حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 
للسيدة ماشبو حسناء.

السنـــة االجس ـاعيـة : من فاتح يناير 
إلى 31 دجن22.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بساريخ بأكادير  السجارية   املحك ة 
7 سبس 22 2221، تحت رقم 126349.
480 P

AGA BRICOLLAGE 
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 
السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم   ،2221 3 أغسطس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بامل يزات السالية :
 STE  AGA  : التس يـــــــــــــة 

.BRICOLLAGE SARL A U
مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

السادس رقم 144 كل يم.  
درهم   122.222  : الرأس ــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم.
الهــدف : بيع مواد البناء.

بوعجين  السيد   : الشركاء 
السعريف  لبطاقة  الحامل  سلي ان، 
 1222 ب    J149441 رقم  الوطنية 

حصة.
التسيي2 :  تم تعيين السيد بوعجين 
وتم   سلي ان ك سي2 وحيد للشركة، 
اعس اد اإلمضاء الوحيد لل سي2 لدى 
ج يع اإلدارات الع ومية أو الخاصة 
واملؤسسات املالية واملصرفية، لفت2ة 

غي2 محددة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بكل يم بساريخ 27 أغسطس 

2221، تحت رقم 324/2221.
481 P

STE  CYNTHIA SECOM
 SARL AU 
السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حررت  بأكادير   2221 24 اغسطس 
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك وحيد خصائصها كالسالي :

 STE  CYNTHIA SECOM : االسم
.SARL AU

التسيي2,  في  مستشار   : الهدف 
السجارة واالدارة.

 13 رقم  عند   : االجس اعي  املقر 
شارع ابن تي ية ليزاميكال اكادير. 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
الساسيس النهائي.

الرأس ال االجس اعي : حدد في مبلغ 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

موزعة على الشريك الوحيد :
 SALVADOR CYNTHIA  السيدة
  1222 PATRICIA   CHRISTEL   ب 

حصة ب بلغ 122.222 درهم. 
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دجن22   31 في  وتنسهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 دجن22.
الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 
السيدة  محدودة  غي2  وملدة 
   SALVADOR CYNTHIA PATRICIA

.CHRISTEL
للسيدة  السوقيع  حق  اسناد 
   SALVADOR CYNTHIA PATRICIA

.CHRISTEL
%5 لسكوين  األرباح :  يسم اقسطاع 
عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
سبس 22   6 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2221، تحت  رقم 126336. 
482 P

 AUTO ECOLE ELMOHTARIF
 SARL 

Au Capital de 100 000 Dhs
 Siège Social: N 69 RUE 10 HAY

   .ERRAHMA GUELMIM
ICE : 002836071000017

تـــأسيــس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم   ،2221 9 أغسطس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بامل يزات السالية :

 AUTO ECOLE  : التس ية 
    :         .ELMOHTARIF

املقر االجس اعي  : رقم 69 زنقة 12 
حي الرح ة كل يم.

درهم   122.222  : الرأس ـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم.
الشــــــــــــــركاء : السادة:

حي ود عبد رزاق : 822  حصة. 
سعيد الهروش : 222 حصة.

الهدف :  ِمؤسسة لسعليم السياقة 
وقانون السي2.

خالد  السيد   : القانوني  املسي2 
هويرين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بكل يم   االبسدائية 
رقم   تحت   2221 13 أغسطس 

.292/2221
483 P

ASSIF RECYCLING
رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها االجس اعي: تجزئة رقم 76 
املنطقة الصناعية سوس ماسة 

درعة الدراركة اكادير
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ  
25 أغسطس 2221، املسجل باكادير 
تكونت   2221 أغسطس   23 بساريخ  
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ASSIF RECYCLING    : مس اة 
درهم مقرها   122.222.22 رأس الها 
املنطقة   76 رقم  تجزئة  االجس اعي: 
درعة  ماسة  سوس  الصناعية 

الدراركة اكادير.
الهدف االجس اعي:  

صناعة املنسجات البالستيكية.
املنسجات  تدوير  اعادة  

البالستيكية.
وتصديراملنسجات  اسسي2اد 

البالستيكية. 
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
العقارية،  السجارية،  الصناعية، 
أو  مباشرة  بصفة  املسعلقة  املالية، 
غي2 مباشرة كلها أو جلها بالع ليات 
أن  شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.

 76 تجزئة رقم   : املقر االجس اعي 
ماسة  سوس  الصناعية  املنطقة 

درعة الدراركة اكادير.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل السجاري.
 122.222.22: الشركة  رأس ال   
 122 12222 حصة  درهم مقسم إلى 

درهم لكل حصة مقس ة ك ا يلي :
 252 إبراهيم  باع ال  السيد 

حصة.
 252 اح د  ابن  احساين  السيد 

حصة.
 252 ابراهيم  عث اني  السيد 

حصة.
السيد برجاوي مح د 252 حصة.
 من طرف السيد باع ال إبراهيم 
ملدة  لشركة  الوحيد  املسي2  بصفسه 
لج يع  فردي  بإمضاء  محدودة  غي2 
املعامالت البنكية واإلدارية للشركة.

من  تبسدئ  االجس اعية:  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 22.

باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع 
سبس 22   23 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126332.
تم  السجاري:  بالسجل  السقيد 
 23 باملحك ة السجارية باكادير بساريخ 

سبس 22 2221 تحت رقم 48685.
484 P

ALTERNATIVE CONSULTING SARL

عند الطابق 3 مكسب رقم 585 ع ارة افران 

شارع املقاومة اكادير

الهاتف:25 28 22 15 96 

NATULUXURY
رأس الها : 122.222.22 درهم 

مقرها االجس اعي : ع ارة السصاعد 
ب6 شارع تغ وت حي الهدى اكادير

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ  
29 أغسطس 2221، املسجل باكادير 
تكونت   2221 أغسطس   25 بساريخ  
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها   NATULUXURY   : مس اة 
122.222.22 درهم مقرها االجس اعي  
تغ وت  شارع  ب6  السصاعد  ع ارة 

حي الهدى اكادير.
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الهدف االجس اعي:  
السج يل  مسسحضرات  تاجر 

ومسسحضرات الصيدالنية.
اسسخالص وانساج الزيوت النباتية 

االساسية والعالجات العشبية. 
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
العقارية،  السجارية،  الصناعية، 
أو  مباشرة  بصفة  املسعلقة  املالية، 
غي2 مباشرة كلها أو جلها بالع ليات 
أن  شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.
السصاعد  املقر االجس اعي:ع ارة   

ب6 شارع تغ وت حي الهدى اكادير.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل السجاري.
 122.222.22 الشركة:  رأس ال   
 122 حصة   1222 إلى  درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقس ة ك ا يلي :
 512 مح د  االسيكي  السيد 

حصة.
السيد عبد هللا بن عبد الرحيم بن 

حسين املالكي 492 حصة.
 من طرف السيد االسيكي مح د 
ملدة  لشركة  الوحيد  املسي2  بصفسه 
لج يع  فردي  بإمضاء  محدودة  غي2 

املعامالت البنكية واإلدارية لشركة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 22.
باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع 
سبس 22   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126358.
تم   : السجاري  بالسجل  السقيد 
 27 باملحك ة السجارية باكادير بساريخ 

سبس 22 2221 تحت رقم 48715.
485 P

حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف  2528242224

الفاكس 2528249216

 ASMLIL TRANS شركة
  SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وذات الشريك 

الوحيد 
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
26 أغسطس 2221 ثم وضع القانون 
محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

بامل يزات السالية :

 ASMLIL شركة   : التس ية 

 .  TRANS

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأس ال  حدد  الشركة:  رأس ال 

درهم مقس ة   122.222 الشركة في 

بقي ة  اجس اعية  1222حصة  إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   122

ملكية السيد اليحياوي مح د.  

رقم  الثاني  الطابق  الشركة:  مقر 

122 بلوك 4 حي الحرش ايت ملول.

الوطني  النقل  الشركة:  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي2.          
اليحياوي  السيد  عين  التسيي2: 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  مح د 

محدودة.

الشركة ملزمة بالسوقيع  السوقيع: 
اليحياوي  السيد  لل سي2  الوحيد 

مح د. 

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديس 22 .

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 فاتح سبس 22  يوم 

1852 ورقم السجل السجاري 24161                

486 P

 MTX IMMO MAROC  شركة
 ش.م.م

تأسيـــــــــــــس
في املؤرخ  األسا�سي  للنظام   وفقا 

تأسيس  تم  أغسطس2221،   6  

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
تكون  والتي  محدودة  مسؤولية 

خصائصها ك ا يلي :

 MTX IMMO االسم االجس اعي: 

.MAROC

الهدف االجس اعي: إدارة العقارات 

والت2ويج لها.
تكنوبول  ع ارة  االجس اعي:  املقر 

الطابق الثاني  18/1، ب224/أ227، 
رقم أ227، حي فونتي - أكادير.

في  ثابت   : الشركة  رأس ال 

 122 إلى  درهم مقس ة   10.000,00

للسهم  درهم   122 بقي ة  سهم 

الواحد، مدفوع بالكامل وموزع على 

122 حصة  الحاليين مقابل  الشركاء 

التي بحوزتهم.

املدة االجس اعية: 99 سنة.

السيد  تعيين  ثم  الشركة:  تسيي2 

PARIENTE PIERRE ك سي2 وحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  ثم 

سبس 222122   3 في  بأكادير  السجارية 

وتسجيل   126331 عدد  تحت 

الشركة في السجل السجاري السحليلي 

تحت عدد 2926.

487 P

  MEDICAL  SIMPLY شركـة

SARL

مـؤرخ   عرفي   عـقـد  بـ ـقـس�سى 

         2221 أغسطس   16 بسـاريـخ 

املسؤولية   محدودة  شركة  تأسست 

ذات امل يزات السالية.

  MEDICAL  SIMPLY:التس ية

   .SARL

الطابق األر�سي    : املقر االجس اعي 

رقم 122 تجزئة ج ال 21 ايت ملول.   

الغرض: 

الشبه  املواد  في  -السجارة 

الصيدالني. 

وكواشف   أجهزة  وشراء  -بيع 

طبية.            

-السصدير واالسسي2اد .    

مدة النشاط     :  99 سنة .  

رأس املال   :    22 .222 122 درهم. 

التسيي2 والسوقيع :  هشام بوهرود.                      

تـم   ا ال يد اع ا لقانوني لدى كسابة 

انزكان  االبسدائية  باملـحك ة  الضبط 

تحت فاتح سبس 22 2221.

488 P

Société MAKOUMI
 SARL 

 Société à responsabilité limitée 
Au capital de : 100 000,00 DH

 Siège social : HAY EL HASSANI
N°35 DAKHLA
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1
تأسيس  تم  يناير2221   13 بساريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

امل يزات السالية :
-التس ية: MAKOUMI  ش.م.                             

-الهدف: 
نقل البضائع لحساب الغي2.

املقر االجس اعي : حي الحسني رقم 
الدخلة.

تغازوت  مركز  اإلجس اعي:  -املقر 
اورير اكادير.

االجس اعي   املال  -رأس 
إلى    مجزأ  درهم   122222.22
درهم   122 فئة  من  1222حصة 

للحصة.
السيد  الشركة  يسي2  -التسيي2: 
اإلمضاء  وتخويله  الغزالني  يدير 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.
تبسدئ   : االجس اعية   -السنة 
يناير  فاتح  من  االجس اعية  السنة 

وتنسهي في آخر ديس 22 من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكسابة  العقد 
تحت  الداخلة  االبسدائية  املحك ة 
السجل السجاري     17223 بساريخ 25 

يناير 2221.
من اجل النسخة والبيان

489 P

 LOOP OPTIC
 SARL

رأس الها : 122222.22 درهم
مقرها االجس اعي : الكراج الكائن 

برقم 28 زنقة ابن رشد حي بونع ان 
انزكان 

 24 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
مساهم  قرر  بانزكان  يونيو2222 

الشركة ما يلي:
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.LOOP OPTIC : االسم

هدف الشركة : 

نظاراتي.

مقر الشركة : الكراج الكائن برقم 
28 زنقة ابن رشد حي بونع ان انزكان.

الراس ال  : محدد في 122222.22 

من  حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   122 فئة 

اكسسابها كلها للسيد انوار امرير. 

انوار  ثم تعيين السيد   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  امرير 

محدودة مع حق االمضاء .

لسكوين    5% االرباح يسم اقسطاع 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكسابة  القانوني  االيداع  ثم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  يونيو2221   28 بانزكان بساريخ 
رقم 1465  .  

490 P

شركة الصيدلية ايت تامر
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : حي بواركان 

ج اعة تامري اكادير

 22 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،2216 سبس 22 

ذات املواصفات السالية :

تامر،   ايت  صيدلية   : التس ية 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

بيع  : صيدلية،  الهدف االجس اعي 

وشراء  بيع  صيدلية،  مواد  وشراء 

مواد شبه صيدلية، بيع وشراء مواد 

بيطرية، بيع وشراء مواد شبه طبية.

وبصفة عامة كل ع لية مرتبطة 

مباشرة  غي2  او  مباشرة  بطريقة 

اومن  للشركة  الرئي�سي  بالنشاط 

شانها الدفع يسقدم ون و الشركة.

بوركان  حي   : االجس اعي  املقر 

ج اعة تامري اكادير.

املدة :  99 سنة.

يسكون من   : الراس ال االجس اعي 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
للسهم  درهم   122 بقي ة  حصة 
السيد  يدي  بين  مقس ة  الواحد 

اقدام الس اللي.
تم تعيين السيد   : تسيي2 الشركة 
اقدام الس اللي ك سي2 للشركة ملدة 

غي2 محدودة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
ابريل   5 بساريخ  باكادير  السجارية 
سجل   ،81392 رقم  تحت   ،2219

تجاري رقم 39959.
للخالصة والبيان

491 P

شركة بروماليا  
ش.م.م بشريك وحيد

برأس ال اجس اعي قدره 
2.586.422.22 درهم

حي بئ2 أنزران تجزئة تيكمي أولحيان 
رقم 25 تيكوين أكادير 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   
ت ت صياغة  سبس 222222   3 بساريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية : 
الغرض االجس اعي: 
  - املباني السكنية.

 -منعش عقاري. 
التس ية :  شركة بروماليا  ش.م.م 

بشريك وحيد. 
أنزران  بئ2  حي  االجس اعي:  املقر 
تجزئة تيكمي أولحيان رقم 25 تيكوين 

أكادير.
املدة : حددت في 99 سنة .

الرأس ال والحصص االجس اعية: 
 2.586.422.22 في  الرأس ال  حدد 
حصة   25.864 إلى  مقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة 122 درهم للواحدة 

موزعة كاألتي :   
أغروس الحسن25.864 حصة .

التسيي2: الشركة مسي2ة من طرف 
ملدة  وذلك  الحسن  أغروس  السيد 
غي2 محدودة حيث يعود إليه كل من 

السوقيعين البنكي و االجس اعي.

 16 توزع حسب الفصل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

رقم  عدد  تحت  بأكادير  السجارية 

2949/2221  بساريخ 7 سبس 222122.
مقسطف قصد اإلشهار 

492 P

زيديش 
م.م. م. 

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ في 26 

شركة  تأسيس  تم  أغسطس2221 
زيديش .م.م. م. 

-هدفها :

-بيع لوازم مكسبية.
 27 رقم   626 زنقة  -العنوان: 

تراست إنزكان .
دره ا   12.222.22  : رأس الها   -

موزعة إلى122 حصة قي ة كل حصة 

122درهم. 

ملك  حنان  السيدة  تعيين  تم 

ك سي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

 - املدة :مدة ع ر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

-السجل السجاري اإليضاحي رقم   

. 24163

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

سبس 22   2 بساريخ  ألنزكان  اإلبسدائية 

2221 تحت رقم 1855.    

493 P

 SOCIETE NASDOK شركة

SERVICE PRIVE
 SARL

السجل السجاري رقم649  طاطا

 6 ب قس�سى عقد عرفي بساريخ    

ذات  شركة  تأسيس  تم  ماي2221 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

السالية :

 SOCIETE NASDOK: التس ية 

. SERVICE PRIVE  SARL

الهدف االجس اعي:

مدرسة تعليم السياقة.

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصفة 
املسعلقة بشكل مباشر آو غي2 مباشر 

بأغراض الشركة. 
املقر االجس اعي   : زنقة الزرقطوني 

رقم 25 حي النهضة طاطا.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 
عدا  ما  السجاري  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او الس ديد.
االجس اعي:  الرأس ال 

100.000,00  درهم.
الصافي  نادية  تعيين  تم  التسيي2: 
مسي2ا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة 

غي2 محدودة.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بطاطا  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت  يونيو2221   32 بساريخ 

.76/21
494 P

 STE  AOURIR TRANS
 MONEY

SARL AU
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى   
والدي  اكادير  ب دينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

م يزاتها كالسالي:                
 STE AOURIR         :       اال سم-

.TRANS MONEY SARL AU
-الصفة       :شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.
-الرأس ال   :100.000,00  درهم 

موزع على الشكل السالي:
مصطفى   ازيكي  السيد 

122222.22  درهم1222 حصة.
-الهدف      :  

   -  تحويل االموال. 
- اسسخالص الفواتي2. 

-العنوان: مركز اورير ج اعة اورير 
اكادير .

   -السنة املالية:       لسبدأ من فاتح 
يناير إلى 31 ديس 22 من كل سنة.

من  الشركة  تسي2   -التسيي2:  
طرف السيد ازيكي مصطفى. 
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القانوني باملحك ة   اال يداع   -تم  

7 سبس 222122  في  السجارية باكادير  
تحت   رقم  126347   . 

495 P

 MA-Soussi
SARL AU

عرفي  عقد  ب قس�سى  السأسيس: 

تأسيس  تم  يونيو2221   18 بساريخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد م يزاتها ك ا يلي:

 MA-Soussi شركة   : التس ية 

  . SARL AU

الفواكه  تسويق  املوضوع: 

والخضروات الطازجة.

شارع تازة رقم  مقرها االجس اعي: 

37 الحي املح دي اكادير.                                                      

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

نأسيسها النهائي.
الشركة  مال  رأس  الرأس ال: 

 122.222,  22 محدد في قي ة قدرها 

درهم .

السيد  الشركة:  في  املساه ون 

مح د أهنسور.

اإلدارة: السيد مح د أهنسور.

فاتح  من  تبسدئ  املالية:  السنة 

يناير الى 31 ديس 22 من كل سنة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  سبس 222122   6 بساريخ 

.126345

496 P

 ASTRASOUSS
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ  

25 أغسطس 2221، املسجل باكادير 

تكونت   2221 أغسطس   32 بساريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ASTRA   : مس اة  وحيد  بشريك 
SOUSSرأس الها 122.222.22 درهم 
شارع    142 رقم   : االجس اعي  مقرها 

لكويرة حي الفرح بن سركاو اكادير.

الهدف االجس اعي :  

البناء،  مواد  وشراء  بيع 

عقاقي2. 

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

العقارية،  السجارية،  الصناعية، 

أو  مباشرة  بصفة  املسعلقة  املالية، 

غي2 مباشرة كلها أو جلها بالع ليات 

أن  شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.

شارع   142 رقم  املقر االجس اعي:   

لكويرة حي الفرح بن سركاو اكادير.

تاريخ  من  ابسداء  سنة  املدة:99 

تسجيلها بالسجل السجاري.

 122.222.22 الشركة:  رأس ال   

 122 حصة   1222 إلى  درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقس ة ك ا يلي :

السيد افرا مح د  1222 حصة.

مح د  افرا  السيد  طرف  من 

ملدة  لشركة  الوحيد  املسي2  بصفسه 

لج يع  فردي  بإمضاء  محدودة  غي2 

املعامالت البنكية واإلدارية لشركة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 22.

باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع 

السجارية باكادير بساريخ  27 أغسطس 

2221  تحت رقم 126361.

السقيد بالسجل السجاري :

باكادير  السجارية  باملحك ة  تم 

بساريخ 27 أغسطس 2221  تحت رقم 

.48721

497 P

 STE GUIR DES TRAVAUX

DIVERS
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

والدي  يوليو2221    17 في  املنعقد 

ثم ب وجبه احدات تغيي2ات بشركة       

 STE GUIR DES TRAVAUX  «

مسؤولية  ذات  شركة    »DIVERS

ومقرها   322.222 محدودة رأس الها 

االجس اعي هو رقم 192 ، بلوك 1 ، حي 

الهدى ، اكادير حيت تقرر مايالي :

 حل الشركة.

تعيين مصفي للشركة . 

تحديد مقر تصفية الشركة. 

القانوني  يداع   اال  ثم  

الكادير في فاتح  السجارية   باملحك ة  

سبس 222122  تحث  رقم 126296.

498 P

 STE  AIT OUGRED NEGOCE
SARL

عام  ج ع  محضر  ب قس�سى 

اسسثنائي يوم 27ماي2221 :  

ب قر الشركة املصادقة على  تم  

ما يلي:

الى  االجس اعي  املقر  -تحويل 

العنوان الكائن برقم  14 زنقة ماسة 

الحي الصناعي اكادير.

- تحين القانون األسا�سي للشركة 

ملالمة السغي2ات املحدثة.

باملحك ة  وضع  القانوني  اإليداع 

أغسطس  السجارية باكادير بساريخ31 

2221 تحت رقم126245.

499 P

  STE SILVER INTERIM
SARL

 الفسخ املسبق للشركة
ب قس�سى محضر القرار االسسثنائي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

تقرر ما   ،2221 24 أغسطس  بساريخ 

يلي :

الفسخ املسبق للشركة ابسدءا من 

اليوم نفسه.

الصابر   عائشة  السيدة   تعين 

ك صفية للشركة.

مقرالشركة هو نفسه مقر الفسخ 

املسبق.    

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2221 سبس 22   6 بساريخ 

.12633

500 P

 STE COMPTOIR

 COMMERCIAL

 D’IMMOBILIER ET DE

CONSTRUCTION

 SARL AU 

العام  الج ع  ب قس�سى  

 COMPTOIR لشركة  اإلسثنائي 

 COMMERCIAL D’IMMOBILIER

 ET DE CONSTRUCTION SARL

أغسطس   31 بساريخ  املنعقد   ،  AU

املسؤولية  محدودة  شركة   ،2221

رأس الها  الوحيد  الشريك  ذات 

االجس اعي  مقرها  درهم،   122.222

189 حي الحرش قصبة  2 رقم  بلوك 

الطاهر ايت ملول.

  قرر ما يلي  :             

املوافقة على الحسابات لسصفية 

الشركة وإبراء الذمة لل صفي.

وضع  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  بإنزكان  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 1873  بساريخ 6 سبس 22 2221.

501 P

 STE DE TRAVAUX ET 

D’ETUDE DU SOUSS

SARL AU 

 22 بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي   

الشريك  قرر  بأكادير    2221 ابريل 

 DE TRAVAUX ET الوحيد لشركة  

      D’ETUDE  DU SOUSS SARL AU

يلي :

 SOCIETE DE شركة  تصفية 

 TRAVAUX ET D’ETUDE  DU

.SOUSS SARL AU

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 22   6 بساريخ   بأكادير  السجارية 

2221، تحت رقم126335 .
للخالصة و السذكي2 

502 P



18755 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

 STE  AGOUARIR
SARL AU 

املقر االجس اعي: الحي السجاري زنقة 

تونس الزاك اسا الزاك. 

السجل السجاري رقم: 2785 بكل يم

ICE : 002378598000002

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

واملسجل    ،2221 أغسطس    2

عقد  تم  يوم23/28/2221. 

لشركة االسسثنائي  العام  الج ع 
رأس الها   ،AGOUARIR SARL AU

122.222 درهم، حيث قرر ما يلي:

املصادقة  على الحسابات النهائية 

لقفل السصفية.

النهائي  القفل  عن  اإلعالن 

من  املصفي  ذمة  إبراء  و  للسصفية 

مه سه.

 وقد تم اإليداع القانوني للشركة 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

  ،2221 فاتح سبس 22  يوم   ، بكل يم 
تحت  رقم 328/2221 . 

503 P

 STE AGAGOOS  

 DECORATION
            SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها 22.222.22 درهم

مقرها االجس اعي :  رقم 118 شارع 

حسن األول الداخلة اكادير

                        RC N° : 44271 AGADIR

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

لشركة    ،2221 أغسطس   23 بساريخ 

اكاكوس دكورسيون.

في  تصفيتها  و  الشركة  حل  قرر 

شارع   118 رقم  عند  الكائن  املقر 

حسن األول اكادير. 

رضا  فاضيلي  السيد  وتعيين 

ك صفى لشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 22   6 بساريخ   باكادير  السجارية 

2221، تحت رقم 126334.   

504 P

STE  S.ROUSSI GROUPE
 sarl a.u 

ش.م.م .ش.و
رأس الها  :  درهم

املقر اإلجس اعي : إقامة السضامن 2 

ع ارة 13 شقة 571 اكادير.

ب قس�سى عقد عرفي لقرار الشريك 

الوحيد الغي2 العادي حرر بساريخ فاتح 

سبس 22 2221، قرر ما يلي :

تفويت1222    حصة التي  ي لكها 

السيد سفيان رو�سي لفائدة السيدة 

تلبورت مريم. 

وبهذا السفويت للحصص املذكورة 

، يصبح السقسيم الجديد ك ا  أعاله 

يلي:

    1222 مريم  تلبورت  السيدة 

حصة 122.222    درهم.

   122.222 حصة   1222 املج وع 

درهم.

رو�سي  سفيان  السيد  إسسقالة 

وإبراء ذمسه من  من منصبه ك سي2  

التسيي2.

مريم  تلبورت  السيدة  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  وحيده  مسي2ة 

محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 22   7 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221، تحت رقم 126357.

505 P

شركة كواليتي تومايتو موروكو 
ش.م.م 

رأس الها : 5.122.222 درهم

مقرها اإلجس اعي : بحراوي 2، 

توسوس بلفاع شسوكة آيت باها

إعالن عن تفويت حصص
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

اإلسسثنائي املنعقد بساريخ 2 أغسطس 

2221 قرر ما يلي :

األسهم  نقل  وقبول  اإلعت2اف 

بين شركة سوس هولدينغ ش.ش.م 

وشركة كوالتي تومايسو نرلند ب.ف، 

واملوافة على دخولها كشريك جديد.

السعديل الالحقة للنظام األسا�سي.

الرس ية  اإلجراءات  صالحيات 

وغي2ها من املسائل.

لدى كسابة   : تم اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2221 سبس 22   2 بساريخ 

.1854
من أجل النشر والبيان

506 P

 STE MRABTIN SOUSS DES

PRODUITS AGRICOLES
 MRASPAG 

SARL

RC N° : 4145

 7 بساريخ    ب قس�سى عقد عرفي  

يوليو 2221، تم وضع محضر الج ع 

العام يح ل الخصائص السالية:

السيد  حصص  ج يع   تفويت 

البطاقة  كوبيتي  الرح ان  عبد 

بن  للسيد   JC82144 رقم  الوطنية 

الشيخ مح د البطاقة الوطنية رقم 

.JC117272

تفويت ج يع  حصص السيد بن 

الشيخ سعيد البطاقة الوطنية رقم 

للسيد بن الشيخ مح د   JC363873

.JC117272 البطاقة الوطنية رقم

السيد  حصص  ج يع   تفويت 

البطاقة  الهادي  عبد  نويصري 

للسيد بن   JC125143 الوطنية رقم 

الشيخ مح د البطاقة الوطنية رقم 

.JC117272

تفويت ج يع  حصص السيد بن 

الوطنية رقم  البطاقة  كرمة فاط ة 

مح د  الشيخ  بن  للسيد   JC28244

.JC117272 البطاقة الوطنية رقم

السيدة  حصص  ج يع   تفويت 

الورات فاطنة  البطاقة الوطنية رقم 

مح د  الشيخ  بن  للسيد   JC71238

.JC117272 البطاقة الوطنية رقم

تفويت ج يع  حصص السيدة بن 

الشيخ ابويشةالبطاقة الوطنية رقم 

للسيد بن الشيخ مح د   JC151441

.JC117272 البطاقة الوطنية رقم

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

27 يونيو 2221،  تحت رقم 1436.

507 P

STE SISABLE 
SARL

العام  الج ع  مداوالت  ب قس�سى 

االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

سبس 22  فاتح  بساريخ   للشركة   

  ،SISABLE 2221،  قرر شركاء  شركة
رأس الها 122.222  درهم  ما يلي: 

تفويت   422 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة من مج وع الحصص 

 ALAOUI السيد    ت سلكها  التي 

 BELHADJ AHAMEDلفائدة السيد 

.AZIZ

للشركة  القانونية  الصفة  تغيي2 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد

وقد تم اإليداع باملحك ة السجارية 

سبس 22   6 بساريخ   اكادير  ب دينة 

126346,السجل  تحت رقم   ،2221

السجاري رقم 47627.

508 P

 ALTERNATIVE

  CONSULTING
SARL

مقرها االجس اعي : عند الطابق 3 

مكسب رقم 585 ع ارة افران شارع 

املقاومة اكادير.

الهاتف:25 28 2215 96 

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسسثناء املؤرخ في  26 غشت2221، 

قرر الج ع العام غي2 العادي للشركة 

POLYGARD  شركة ذات املسؤولية 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

درهم    1.222.222.22 الرأس ال 

الطابق   211 2 ب رقم  افرني  مقرها: 

السالم  رياض  حي   3 ا  الثاني ع ارة 

اكادير.حيت تقرر مايلي:
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سفيان  خضاري  السيد  تفويت 
حصسه الكلية 12.222  لفائدة السيد 

بلوالي رشيد.
القانون  من   6 املادة   تعديل 

األسا�سي على النحو السالي:
 12.222 رشيد  بلوالي  السيد 

حصة او1.222.222  درهم.
اسسقالة السيد خضاري سفيان 
لشركة  وحيد  ك سي2  منصبه  من 

وابراء ذمسه.
تعيين السيد بلوالي رشيد ك سي2 
محدودة  غي2  ملدة  لشركة  وحيد 
املعامالت  لج يع  فردي  وبإمضاء 

اإلدارية والبنكية.
6 و9 من القانون  تعديل املادتين 

األسا�سي.
ب كسبة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2221 غشت   31 بساريخ 

.126293
509 P

 STE  RAYAN UNIDOS
   VIAJES

  SARL
مقرها :  الشقة رقم 2 الطابق االول 
ع ارة رقم 216 حي النهضة دراركة 

اكادير
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بدراركة اكادير في 6 ماي 2221،  قرر 

الج ع العام االسسثنائي ما يلي :
السيد حسن اكا فوت 522 حصة 

لفائدة السيد سعيد كواد.
والسيد سعيد  اكا  السيد حسن 

كواد مساعدين مسي2ين.
الك بيالة والشيكات تكون سارية 
اكا  حسن  للسيد  املزدوج  بالسوقيع 

والسيد سعيد كواد.
تغيي2 الشكل القانوني من شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة.
درهم   122222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 

122 درهم :

السيد حسن اكا .... 522 حصة .. 
52.222 درهم. 

السيد سعيد كواد .... 522 حصة 
.... 52.222 درهم.

ب صلحة  تم  القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
رقم   ،2221 أغسطس   24 باكادير. 

اإليداع   126144.
510 P

 STE RICH LIMITED
COMPANY
تعديـــــــل شــركـــــــة

مداوالت  محضر  ب قس�سى 
الج عية العامة غي2 العادية لشركة  
 RICH LIMITED COMPAGNY
إقرار تم    ،2221 ف22اير   11  بساريخ 

 ما يلي :
السيد  ي لكها  التي  االسهم  بيع 
السيد  لصالح  الحكيم  عبد  دريدر 

الريش نور الدين. 
من  القانوني  الشكل  تحويل 
الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد .
تعديل النظام األسا�سي 

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 
مارس   24 بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

2221، تحت رقم 2221/118.
511 P

STE  SAHARA HISPA TRANS
 SARL 

 Siège Social: BLOC B N°210
HAY AL WIFAK LAAYOUNE
ICE : 002186714000003

الغي2  العام  الج ع  ب قسضـى 
العادي املؤرخ في 5 أغسطس 2221،  
 SAHARA HISPA TRANS   لشركة

SARL  تقرر مايلي:
 بيع 622حصة للسيد عبو مح د 
لفائدة السيد عبد الحكيم الع اري.
العالي  عبد  للسيد  حصة   222 بيع 
الحكيم  عبد  السيد  لفائدة  باعزيز 
الع اري    تبني قانون أسا�سي جديد 
ذات  املسؤولية  محدودة  للشركة 

الشريك الوحيد. 

اسسقالة السيد باعزيز عبد العالي 
على  اإلبقاء  و  الشركة  تسيي2  من 
السيد عبد الحكيم الع اري ك سي2 

وحيد.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ــة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 22   6 في   بالعيون،  االبسدائية 

2221،  تحت رقم2221/2849.
512 P

 STE CLAIREMENT
 TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
مقرها االجس اعي :   )اك ي2) دوار 
البيضة ج اعة اح ر لكاللشة 

تارودانت املغرب.
تفويت حصص، تغيي2 مقر الشركة، 

اسسقالة مسي2 الشركة.
عيين مسي2 جديد للشركة، توزيع 
رأس ال الشركة، تحيين النظام 

األسا�سي
السجل السجاري رقم : 1225

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
ت ت   2216 من يناير    28 املؤرخ في 

املصادقة على :
حفيظ  امناي  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   3.722
مح د  السيد  لفائدة  حصة   3.722

بوقسيم.
سعيد  امناي  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   26.242
حصة لفائدة السيد   33.482 أصل 

الحسين بوقسيم.
سعيد  امناي  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   7.442
33.482 حصة لفائدة السيد مح د 

بوقسيم.
 296 من  الشركة  مقر  تغيي2 
غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة 
إلى  مراكش   23 رقم  الثاني  الطابق 
العنوان الجديد )اك ي2) دوار البيضة 

ج اعة اح ر الكاللشة تارودانت.
السيد  الشركة  مسي2  اسسقالة 

سعيد امناي.

بوقسيم  مح د  السيد  تعيين 
لقبول  تبعا  للشركة  جديد  ك سي2 

اسسقالة املسي2.

توزيع رأس املال على النحو السالي:

 .... بوقسيم  الحسين  السيد 

26.242 حصة.

السيد مح د بوقسيم .... 11.162 

حصة.

تحيين النظام األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ   بسارودانت  االبسدائية 

شتن222122 تحت رقم 1839.

513 P

 STE LABEL CARRIER
SARL AU

RC N° : 6907

 9 بساريخ    ب قس�سى عقد عرفي  

يوليو 2221، تم وضع محضر الج ع 

العام يح ل الخصائص السالية:

السيد  حصص  ج يع   تفويت 

الوطنية  البطاقة  مح د  القرماس 
هاليل  للسيد   EC14553 رقم 

رقم  الوطنية  البطاقة  الغاني  عبد 

.JC329248

تفويت ج يع  حصص السيد ايت 

رقم  الوطنية  البطاقة  أمين  يعيش 

JC522427 للسيد هاليل عبد الغاني 

.JC329248  البطاقة الوطنية رقم

شركة  من  الشركة  شكل  تغيي2 

شركة  الي  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

فاتح سبس 22 2221، تحت رقم1835.

514 P

 STE INAGRITECH
SARL

بيع حصص
ب وجب محضر الج ع العام غي2 
تقرر   25/27/2221 بساريخ  العادي 

ما يلي:
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بيع حصص :
 Chérif السيد  باع 
HARROUNI1000  حصص لفائدة:

 M’barek FATMI600 السيد  
حصة.

 José Vicente السيد  
REVERT222 حصة.

 Abdallah السيد  
ALMOUTAQI222 حصة.

القانون  من  و7   6 الفقرة  تغيي2 
األسا�سي للشركة.

إضافة نشاط إدارة املزارع ,وإزالة 
والشجي2ات  النباتات  تاجر  نشاط 

بالسقسيط.
األسا�سي  القانون  تحديت 

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحك ة االبسدائية بإنزكان 
تحت   ،2221 أغسطس   32 بساريخ 

رقم 1833/2221.
515 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE AHDADOUR شركة
TRANS SARL

ش. م. م
بيع حصص

ب قس�سى محضر الج عية العامة 
أغسطس   25 بساريخ  االسسثنائية 

2221 تقرر ما يلي : 
السيد  بيع  على  املصادقة   -  1
 122% عبدهللا أحضإضور املالك ل 
 STE من الحصص في رأس ال شركة 
AHDADOUR TRANS SARLل 
حصة   522 من الحصص أي   52%
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقي ة 
أي ما مج وعه 52222 درهم للسيد 

مح د ايت اوعابد.
يسكون   : الشركة    رأس ال   -  2
1222 حصة بقي ة  رأس ال الشركة 
م لوكة حصة  لكل  درهم   122 

ك ا يلي :
 522  : أحضإضور  عبدهللا   -

حصة. 
- مح د ايت اوعابد : 522 حصة. 

3 - تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

دات  املسؤولية  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  4

االبسدائية  املحك ة  لدى  للشركة 

 7 بساريخ   1875 رقم  تحت  النزكان 

سبس 22 2221.

516 P

AGRI MODERN
SARL

رأس الها 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة اوحنا طريق 

تارودانت ايت ملول.   

 9 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قرر  ملول  بايت   2221 أغسطس 

مساه و الشركة ما يلي : 

اجس اعية  حصة   522 تفويت 

بقي ة 122 درهم لكل حصة من ملك 

السيد يوسف بركي الى السيد عزيز 

حداد.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بانزكان بساريخ 6 سبس 22 2221 تحت 
رقم 1872.

517 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 2224 24 2528

الفاكس 16 92 24 2528

 LARO TRANS SARL شركة
بيع حـــصص اجــس اعية 

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 LARO TRANS لشركة  االسسثنائي 

أغسطس   32 يوم  املنعقد   SARL

2221 تقرر ما يلي :

 - بيع حصص اجس اعية بين لطفي 
والسوزيع  اح د،  والولجة  راشيد 

على  االجس اعي  املال  لرأس  الجديد 

 522 راشيد  لطفي   : السالي  النحو 

حصة والولجة اح د 522 حصة.

راشيد  لطفي  السيد  تعيين   -

ك سي2 للشركة.

الشركة ملزمة بالسوقيع السيد   -

لطفي راشيد.

تحويل الشركة من شركة ذات   -

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادية.

األسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة وفق السعديل. 

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

ألكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2221 سبس 22   3 يوم 

.126322

518 P

TWIN SOUS شركة

محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد

زيادة في رأس ال الشركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

بإنزكان قرر شريك   2221 ف22اير   26

TWIN SOUS SARL AU  شركة 

ما يلي :

عن  الشركة  رأس ال  في  زيادة   •

طريق مساه ة عينية.

مربع  مت2   992 ب ساحة  ارض   -

مغربي  درهم   2.222.222.22 بقي ة 

ليزيد من قي ة رأس ال الشركة من 

الى  مغربي  درهم   1.222.222.22

3.222.222.22 درهم مغربي.

من  و27   26 البندين  تغيي2   •

القانون االسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

 2221 سبس 22   6 بإنزكان  االبسدائية 

تحت رقم 1871.

519 P

STE. FAWZIRAIS

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 322.222.22 درهم

 RDC 8 مقرها اإلجس اعي : رقم

مسجدالرح ان مج ع ل حي الهدى 

اكادير

تبعا للعقد الخاص املحرر بساريخ 

3 أغسطس 2221 تم ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

22.222 درهم إلى 322.222 درهم.

تغيي2 الشكل القانوني للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح سبس 22  يومه  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126298.
ب ثابة مقسطف وبيان

520 P

 STE GROSSISTERIE

 PHARMACEUTIQUE DU

MAROC

GPM »SA «

شركة مجهولة االسم

رأس الها : 32.222.222 درهــم

مقرها :رقم 5 زنقة إبن كثي2الطابق 

األر�سي املعاريف الدار البيضاء

س.ت : 145721

طبقا ملحضر الج ع العام العادي 

 ،2221 يوليو   21 بساريخ  املنعقد 

أبوزيد  السيدة  تعيين  الشركاء  قرر 

الحسابات  مدققة  الزهراء،  فاط ة 

ثالث  ملدة  وذلك  للشركة  الجديدة 

الذي  الج ع  بعد  تنسهي  سنوات، 

سيبث في حسابات السنة املنتهية في 

31 أغسطس 2223.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أغسطس 2221 تحت رقم 789562.

521 P
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SAMUEL CAR
Sarl

N°01 RUE 808 HAY MASSIRA
A G A D I R

الج ع  محضر  ب قس�سى   -  1
 18 العام اإلسسئنائي في اكادير بساريخ 

أغسطس 2221 تقرر مايلي :
بيه  ايت  السيد  اسسقالة  *قبول 
ايت  السيد-  مكانه  وتعيين  يحيا- 

طيفور سعيد- ملدة غي2 محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
املحك ة السجارية باكادير بساريخ فاتح 

سبس 22 2221 تحت رقم 126327.
522 P

STIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 522.222 درهم
املقر االجس اعي : ع ارة رقم 15 
إقامة تفوكت الدشي2ة الجهادية 

انزكان
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
أغسطس   25 ب  املؤرخ  االسسثنائي 

2221، تم ما يلي :
النوري  حسن  السيد  اسسقالة  

من مركزه ك سي2 للشركة.
العسري  حنان  السيدة  تعيين 

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
فاتح  بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

سبس 22 2221. تحت رقم 1847.
سجل تجاري رقم 22465.

523 P

EURO INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الشريك  قرر   ،2221 3 أغسطس 

الوحيد ما يلي :
اسسقالة السيد ربوع عث ان من 

تسيي2 الشركة.
مسي2  طارق  ربوع  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غي2 محددة.
ينسب السوقيع البنكي للسيد ربوع 

طارق.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بساريخ   126235 تحت  بأكادير 

31 أغسطس 2221.
524 P

CORTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 822.222 درهم
الكائن مقرها الرئي�سي : شارع 
املنصور الذهبي تجزئة 348،

حي الداخلة، أكادير
السجل السجاري رقم 12249

املحك ة السجارية بأكادير
تغيي2 السوقيع االجس اعي

الج ع  مداوالت  ب وجب 
بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 
شركاء  قرر   ،2221 أغسطس   27
 COMPTOIR TELECOM شركة 
شركة  وهي   CORTEM باالخسصار 
مال  براس  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  والكائن  درهم،   822.222
الرئي�سي شارع املنصور الذهبي تجزئة 

348 حي الداخلة، أكادير ما يلي :
تغيي2 السوقيع االجس اعي للشركة.

تعديل وتحيين القانون األسا�سي 
للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2221 سبس 22   2 بساريخ 

.126313
رقم  السجاري  السجل  تعديل  تم 
الضبط  كسابة  نفس  لدى   12249

باملحك ة السجارية املذكورة.
525 P

 ABELMO شركة
 ELECTRONIQUE

شركة ذات املسوولية املحدودة، 
البالغ رأس الها 1.222.222 درهم
املقر الرئي�سي : الشقة رقم 25، 

ع ارة براد، بلوك E،شارع 11 يناير، 
حي الداخلة، اكادير

السجل السجاري رقم 5787
املحك ة السجارية باكادير
تغيي2 السوقيع االجس اعي

الج ع  مداوالت  ب وجب   .I
 27 بساريخ  املنعقد  العام االسسثنائي 
شركة  قرر شركاء   ،2221 أغسطس 
 ،»ABELMO ELECTRONIQUE«
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
درهم،   1،000،000.00 مال  برأس 
: الشقة رقم  والكائن مقرها الرئي�سي 
 11 E،شارع  بلوك  براد،  ع ارة   ،25

يناير، حي الداخلة، اكادير. مايلي :
االجس اعي  السوقيع  تغيي2   (1

للشركة،
القانون  وتحيين  تعديل   (2

األسا�سي للشركة.
II - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 
باكادير  السجارية  املحك ة  ضبط 
تحت رقم   2221 سبس 22   22 بساريخ 

.126315
السجاري  السجل  تعديل  تم   -  III
لدى نفس كسابة ضبط   5787 رقم 

املحك ة السجارية املذكورة.
موجز للنشر

املسي2ين

526 P

Société NBB Trade
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
تبعا لقرار الشريك الوحيد لشركة 
NBB Trade، املؤرخ ب 17 أغسطس 
السيدة  تعيين  تم  بأكادير   2221
للشركة  وحيدة  ترية مسي2ة  ح اش 

ملدة سنة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 126316 السجارية بأكادير تحت رقم 

بساريخ 2 سبس 22 2221.
527 P

شركة ميدنا صحارا
شركة املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
 Ice : 001448185000093
رأس مالهــا 122.222.22 درهــم

املقر االجس ــاعي الطابق األر�سي 
تجزئة -252 محل - فونتي العليا 

اكادير 

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
تم تعيين السيد   2222 نوف 22   9 ب 
ميدنا  لشركة  ك سي2  امين  اح د 

صحارا ملدة غي2 محدودة.
بكـسـابة  القانوني  اإليداع  تــم   •
باكادير  السجارية  باملحك ــة  الضبط 
تحت رقـم   2222 ديس 22   31 بساريخ 

.97746
 ب ثابة مقسطف وبيــان

528 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL : 25.28.62.24.12

CARNON
العام  الج ع  محضر  على  بناء   
االسسثنائي املنعقد بساريخ 9 أغسطس 

: 2221
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
CARNON ذات املسؤولية املحدودة 

ما يلي :
 - تغيي2 املقر االجس اعي للشركة إلى 
42 زنقة النسيم  :رقم  العنوان السالي 

شارع خي2 الدين اإلداري تيزنيت.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 االبسدائية بسيزنيت بساريخ 27 أغسطس

2221 تحت رقم 536. 
529 P

 NEW FIRME شركة
ش.م.م ش.و 

تــغــيــيــر الــ ــقــر االجـــســ ــاعـــي 
 28 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شريك  قرر  باكادير   2221 يوليوز 
 Sté NEW FIRME SARL AU شركة

ما يلي :
• تغيي2 املقر االجس اعي للشركة من 
عند انجكوفسك شارع مح د الشيخ 
مرحبا  ع ارة  ف22اير   29 السعدي 
الطابق 24 تالبورجت اكادير  الى رقم 

114 مكرر شارع تراست انزكان.
القانون  من   4 البند  تغيي2   •

األسا�سي للشركة. 
االيداع  تم   : القانوني  االيداع   •
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ بانزكان  االبسدائية   السجارية 

22 سبس 22 2221 تحت رقم 1856.
  للخالصة والسذكي2

530 P
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STE G.C.M CASH
SARL AU

RC N°7897

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

13 أغسطس 2221 تم وضع محضر 

الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

السالية :

تاسيس فرع جديد للشركة في   •

العنوان : الطريق الرئي�سي حي اجنان 

الس سية  وقيادة  ج اعة  الس سية 

ع الة انزكان ايت ملول.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

32 أغسطس 2221 تحت رقم 1822.

531 P

 OUSSAMA DE شركة

 L’INGENERIE DU SUD

MEDITERRANEE
 22 بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي   

دجن22 2222 بأكادير قرر شريك شركة 

 OUSSAMA DE L’INGENERIE DU

SUD MEDITERRANEE ما يلي :

• تغيي2 اسم الشركة من 

 OUSSAMA DE L’INGENERIE  •

.DU SUD MEDITERRANEE

 OUSSAMA INGE SUD الى   •

.MEDITERRANEE
القانون  من   22 البند  تغيي2   •

األسا�سي للشركة. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

أبريل   32 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 99359.

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شريك  قرر  بأكادير   2221 مايو   25

 OUSSAMA ING SUD شركة 

MEDITERRANEE ما يلي :

املسي2  وعنوان  اسم  تصحيح   •

أوراق  على  املالحظ  للخطأ  نظرا 

الشركة.

 HAMID BEKKALI  :  ّ • من اسم 

.HAMID BAKKALI : الى اسم

 ANOUAR  22  : العنوان  من   •

SOUSS AGADIR الى العنوان : 

 N 320, BLOC C, EL HOUDA,

.AGADIR

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ 17 ماي 2221 

تحت رقم 99558.

532 P

مكسب املحاسبة

 CENTRE CULTUREL

INTERNATIONAL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة

5 زنقة عبد املومن بن علي، 52222، 

الرشيدية املغرب

 CENTRE CULTUREL

INTERNATIONAL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

الزاوية البكرية مدغرة الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CENTRE CULTUREL  :

.INTERNATIONAL PRIVE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات

مدرسة السكوين املنهي الخاص

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية  مدغرة  البكرية  الزاوية 

52222 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 222  : هيشام  هاشمي  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 : السيد بنسلي ان موالي حفيظ 
422 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
تيليوا  مصطفى  موالي  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   422  :
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هاشمي هيشام عنوانه)ا) 
زنقة 1 ماي لبيطة رقم 16 الرشيدية 

52222 الرشيدية املغرب.
حفيظ  موالي  بنسلي ان  السيد 
يامنة  ع ارة  لبنان  زنقة  عنوانه)ا) 
طنجة   92222 الطابق االول طنجة 

املغرب.
تيليوا  مصطفى  موالي  السيد 
 22 رقم  الع الة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الراشدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هاشمي هيشام عنوانه)ا) 
زنقة 1 ماي لبيطة رقم 16 الرشيدية 

52222 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
18 ماي  االبسدائية بالرشيدية بساريخ 

2221 تحت رقم 687.
1I

ABA GESTION SARLAU

EDGESTONE VALUATION
إعالن مسعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC
 EDGESTONE VALUATION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 

تور اووست،الطابق 8،تقاطع 
شارع الزرقطوني واملسي2ة 

الخضراء،البيضاء - 22222 
دار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.397227

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 مارس 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسي2 وتعيين مسي2 جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

352 حصة من زازي ميشيل  تفويت 

وشركة  السازي  فيصل  إلى  أنجيلو 

أماني كبيطال 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

اسسقالة زازي ميشيل أنجيلو  مايلي: 

فيصل  وتعيين  ك سي2  منصبه  من 

السازي مسي2جديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791579.

2I

BCNG

STE: NEYOM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: NEYOM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514759
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEYOM INVEST
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإسسغالل ج يع املقالع والكسارات.

 ،265  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 9 رقم92  شارع الزرقطوني الطابق 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د بن نعيس بن د خيل 
بقي ة  حصة   33.300,00  : العنزي 

122 درهم للحصة.
السيد مح د بن فالح بن د خيل 
بقي ة  حصة   33.400,00  : العنزي 

122 درهم للحصة.
السيد مراد موسوت : 33.300,00 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد مح د بن نعيس بن د خيل 

العنزي : 333 بقي ة 122 درهم.
السيد مح د بن فالح بن د خيل 

العنزي : 334 بقي ة 122 درهم.
السيد مراد موسوت : 333 بقي ة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د بن نعيس بن د خيل 
 12211 السعودية  العنزي عنوانه)ا) 

السعودية السعودية.
السيد مح د بن فالح بن د خيل 
 12211 السعودية  العنزي عنوانه)ا) 

السعودية السعودية.
عنوانه)ا)  موسوت  مراد  السيد 
تجزئة معطى هللا رقم 1752 اسكجور 

22252 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  موسوت  مراد  السيد 
تجزئة معطى هللا رقم 1752 اسكجور 

22252 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791412.

3I

cabinet nabil el azouzi

GRENER HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT،

10100، RABAT MAROC
GRENER HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
االبطال، رقم 24، أكدال، الرباط - 

12292 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRENER HOLDING
غرض الشركة بإيجاز : - االستث ار 
بج يع أشكاله في ج يع الشركات أو 
األع ال أو الصناعات، وال سي ا عن 
طريق املساه ة أو االكسساب أو شراء 
أو  االجس اعية  الحقوق  أو  األسهم 
إنشاء شركة أو االندماج أو املشروع 

املشت2ك أو غي2 ذلك
- السجارة العامة؛

الس ثيل  وتصدير؛  اسسي2اد   -
ج يع  على  والصناعي  السجاري 

املسسويات ؛

- تجارة عاملية....

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 - الرباط  أكدال،   ،24 رقم  االبطال، 

12292 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:

 ZESTECH : 3.000 الشركة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 JILYA ENERGY : 3.622 الشركة

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 NIKITIS GROUP : الشركة 

درهم   122 بقي ة  حصة   3.222

للحصة.

 422  : مح د  بندح ان  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ZESTECH الشركة 
أكدال،   ،24 رقم  15 شارع االبطال، 

الرباط 12292 الرباط املغرب.

 JILYA ENERGY الشركة 

الصناعية  املنطقة   22 عنوانه)ا) 

يعقوب  الثاني  الطابق  املجد  شارع 

الرباط   12122 الرباط  املنصور 

املغرب.

 NIKITIS GROUP الشركة 

شارع   217 الفسح  اقامة  عنوانه)ا) 

ابراهيم الروداني الطابق االول رقم 3 

22262 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

السيد بندح ان مح د عنوانه)ا) 
 7 شقة  املجد  اقامة  غانا  زنقة   9

الرباط   12212 ديور الجامع الرباط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ج ال بندح ان عنوانه)ا) 
زنقة البصي2ي اكدال الرباط   4 فيال 

12292 الرباط املغرب

السيد ورل اريك والت2 عنوانه)ا) 
زيرل،   6172  ،22 سولستينست2اس 

الن سا 6172 زيرل الن سا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117229.

4I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE AUTO SCAN
CHAHBI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اس اعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26122، 
برشيد املغرب

 SOCIETE AUTO SCAN CHAHBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 شارع 
ادريس الحريزي حي املنظر الج يل - 

26122 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AUTO SCAN CHAHBI
غرض الشركة بإيجاز : تشخيص 

السيارات.
23 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 - ادريس الحريزي حي املنظر الج يل 

26122 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.222  : الشبهي  بوعزة  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشبهي  بوعزة  السيد 

اسبانيا 28221 برشلونة اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الشبهي  بوعزة  السيد 

اسبانيا 28221 برشلونة اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1121.
5I

اورو افريك إكسبي2

TAMLALT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبي2
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة مراكش، 

42222، مراكش املغرب
TAMLALT SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 121 

مركز ت اللت قلعة السراغنة - 
43222 قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAMLALT SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل األموال والخدمات املالية.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مركز ت اللت قلعة السراغنة   121

43222 قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد العراس بدر 
بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : السيد بلع ود علي 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدر  العراس  السيد 
ابواب مراكش منطقة 15 ع ارة ت7 

الشقة 1 42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  علي  بلع ود  السيد 
ابواب مراكش منطقة 14 ع ارة ت7 

الشقة 13 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بدر  العراس  السيد 
ابواب مراكش منطقة 15 ع ارة ت7 

الشقة 1 42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  علي  بلع ود  السيد 
ابواب مراكش منطقة 14 ع ارة ت7 

الشقة 13 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ 25 

غشت 2221 تحت رقم 348/2221.
6I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

انتلجنت كوزمتك كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

انسلجنت كوزمسك كروب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 126 زنقة 
النحاس نهوي طابق 5 شقة 32 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

انسلجنت كوزمسك كروب.

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل  مسسحضرات  وتوزيع 

ومنسجات النظافة الشخصية.
عنوان املقر االجس اعي : 126 زنقة 

النحاس نهوي طابق 5 شقة 32 الدار 

البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : هري�سي  جيهان  السيدة 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة جيهان هري�سي عنوانه)ا) 
مرس   25 طابق  النسور  زنقة   52

2222 الدار  السلطان الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة جيهان هري�سي عنوانه)ا) 
مرس   25 طابق  النسور  زنقة   52

السلطان الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791419.

7I

G.MAO.CCF.

STE ALAOUI GALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

STE ALAOUI GALU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 42 

س2 تجزئة عن22ة طريق عين الس ن 
فاس رقم 42 س2 تجزئة عن22ة 
طريق عين الس ن فاس 32222 

فاس املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALAOUI GALU
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
+تصدير  االملنيوم  النجارة  أشغال 

واسسي2اد.
 42 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
س2 تجزئة عن22ة طريق عين الس ن 
فاس رقم 42 س2 تجزئة عن22ة طريق 
فاس   32222 فاس  الس ن  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
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السيدة شريفة العلوي عنوانه)ا) 
49 تجزئة عن22ة 2 الصنف ب زواغة 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة شريفة العلوي عنوانه)ا) 
49 تجزئة عن22ة 2 الصنف ب زواغة 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3956/21.
8I

SAMIR FIDUCIAIRE

BADR MEGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN,، 50000،
MEKNES MAROC

BADR MEGA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 27 رياض 
الزيسون - 52252 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42419
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد BADR MEGA مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
رياض الزيسون   27 مقرها اإلجس اعي 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   52252  -

حل الشركة.
و حدد مقر السصفية ب 27 رياض 

الزيسون - 52252 مكناس املغرب. 
و عين:

الودغي2ي  الياس  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 27 رياض الزيسون 52252 
مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 السجارية ب كناس بساريخ 

2222 تحت رقم 494/2222.
9I

LE PREMIER CONSEIL

HONEY MOON PLANNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM
 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
 HONEY MOON PLANNER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
ع ارة  السوفيق  تجزئة  قدامة  ابن 
 42222  -  4 رقم  املسجر   4 املروة 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115241

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فاط ة  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجس اعية من   522 العدلوني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 
يوليوز   12 بساريخ  السوش  ايت  هند 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126785.
12I

LE PREMIER CONSEIL

HONEY MOON PLANNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 HONEY MOON PLANNER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي زنقة ابن 

فدامة تجزئة السوفيق ع ارة املروة 4 

املسجر رقم 4 - 42222 مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115241

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2221 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126785.

11I

EXPROX SARL AU

ONDA BLU
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

ONDA BLU

 13 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

التسيي2  تم فسخ عقد   2222 نون22 

السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 

مالك)ة)  )بصفسه)ا)  سلوان  ج ال 

لألصل السجاري) الحامل)ة) للبطاقة 

 C244484 رقم  للسعريف  الوطنية 

القاطن)ة) بالعنوان ايطاليا - 39214 

عبد هللا  والسيد)ة)  ايطاليا  ايطاليا 

حرا  مسي2)ة)  )بصفسه)ا)  غوريدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل)ة)  )ة)) 

القاطن)ة)   T92481 رقم  للسعريف 

رقم   8 زنقة  الفسح  تجزئة  بالعنوان 

املح دية   28632  - عين حرودة   16
السجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 

باملحك ة االبسدائية باملح دية تحت 

عدد 17934.

12I

بالم فيديس ش م م

SOLAR PUMP POWER
إعالن مسعدد القرارات

بالم فيديس ش م م

169 شارع مح د بوزيان , فرحسين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عث ان، 22722، الدار البيضاء 

املغرب

SOLAR PUMP POWER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 222 شارع 

عبد املومن الطابق االر�سي رقم 5 - 

22252 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.395231

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

من  القانوني  العنوان  تغيي2  مايلي: 

شارع   222 الكائن ب:  السابق  املقر 

 5 رقم  االر�سي  الطابق  املومن  عبد 

تجزئة  ب:  الكائن  الجديد  املقر  الى 

سيدي   3 رقم   22 ح صاص الزنقة 

مومن الدار البيضاء

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

خديجة  السيدة  اسسقالة  مايلي: 

ك سي2ة  مهامها  من  الصديقي 

عالي  مح د  السيد  وتعيين  للشركة 

حناني ك سي2 وحيد للشركة ملدة عي2 

محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :5 رقم  بند 

تجزئة  املقر الرئي�سي للشركة:  مايلي: 

سيدي   3 رقم   22 ح صاص الزنقة 

مومن الدار البيضاء

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

التسيي2: تم تعيين السيد مح د عالي 

حناني ك سي2 وحيد للشركة ملدة عي2 

محدودة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف22اير 2222 تحت رقم 729355.

13I

GLOBE FIDUCIAIRE

TROFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18، 22122، الدار البيضاء املغرب

TROFI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 6 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.386177
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 222.222 رأس الها  مبلغ   TROFI
 12 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
 6 3 الشقة رقم  زنقة الحرية الطابق 
الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
زنقة   12 و حدد مقر السصفية ب 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 6 الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب. 
و عين :

رمضان  املجيد  عبد  السيد)ة) 
كندا كندا   22222 كندا  وعنوانه)ا) 

ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792962.

14I

RIVE DROITE CONSULTING

BRIGADE DE CUISINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21، 90000، TANGER

MAROC

BRIGADE DE CUISINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

أحفي2، إقامة المارينا 1، املحل رقم 

2 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

125271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 ف22اير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BRIGADE DE CUISINE

غرض الشركة بإيجاز :  

الخدمات  وباقي  مطعم،  مقهى، 

املرتبطة باملطاعم ؛

أنواع  ج يع  تش ل  مقهي، 

وكذا  )سناك)،  السريعة  الوجبات 

تقديم قائ ة مسنوعة من املشروبات ؛

واملعجنات،  الحلويات  بيع 

من  مسنوعة  مج وعة  عرض  مع 

الحلويات، والحلوى، والبسكوت....

عرض  مع  املثلجات،  بيع  محل 

ج يع أنواع املثلجات ؛

ي كن أن تش ل ج يع  مقشدة، 

مشسقات الحليب ؛

ج يع  وتنظيم  ت وين  خدمات 

املناسبات املهنية أو العائلية ؛

بيع املواد الغذائية بعين املكان أو 

توصيلها إلى املنزل ؛

واملعدات  السجهيزات  ج يع  بيع 

املسعلقة باملطاعم ؛ 

وشراء  اسسي2اد،  أنشطة  ج يع 

والبضائع  املنسجات  ج يع  وبيع 

واألدوات املرتبطة بهذا املوضوع ؛

اسسي2اد وتصدير ج يع املنسجات 

واألدوات ؛

كراء األصول السجارية واسسغاللها ؛

وبصفة عامة، ج يع الع ليات أيا 

واقسصادية  قانونية،  كانت طبيعتها، 

املرتبطة  وتجارية،  ومدنية  ومالية، 

املذكور  باملوضوع  مباشر  بشكل 

تسهم،  أن  شأنها  من  والتي  أعاله، 

في  مباشر،  غي2  أو  مباشر  بشكل 

وتوسيعه  الشركة،  هدف  تحقيق 

وتطويره
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املحل رقم   ،1 إقامة المارينا  أحفي2، 

2 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

122 حصة   : السيد أنور الوهابي 

درهم للحصة.األس اء   1.222 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوهابي  أنور  السيد 

 1222AA هولندا  بأمست2دام، 

أمست2دام هولندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الوهابي  أنور  السيد 

 1222AA هولندا  بأمست2دام، 

أمست2دام هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2222 تحت رقم 2271.

15I

موثق

ABRAR SIDI OTHMAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
122 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء، 22522، 
الدارالبيضاء املغرب

ABRAR SIDI OTHMAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
معروف تجزئة الكولين رقم 11 

اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
رقم 22 بامليي معاريف 22332 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.325755

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شركة  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   22.222 سوجي22ول 
حصة   42.222 اجس اعية من أصل 
حسن  مح د  )ة)  السيد  لفائدة 

الغزالي بساريخ 17 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791128.
16I

موثق

ABRAR SIDI OTHMAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

موثق
122 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء، 22522، 
الدارالبيضاء املغرب

ABRAR SIDI OTHMAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
معروف تجزئة الكولين رقم 11 - 

22332 الدارالبيضاء املغرب.
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تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.325755
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

قرما�سي فيصل ك سي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791128.
17I

FIDUCIAIRE E.C.C.F

LAASIRI STATION SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE E.C.C.F
4 مكرر بلوك ل زنقة ساحل العاج 
النهضة، 25222، خريبكة املغرب
 LAASIRI STATION SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم 

163+642 طريق جهوية رقم 421 
اوالد حداد بني س ي2 25352 وادي 

زم املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.959

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

لعسي2ي عبدالكريم ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بوادي زم بساريخ 22 شتن22 

2221 تحت رقم 196/2221.
18I

segex

GLOBAL KHADAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES BP 2324،

30000، fes MAROC
GLOBAL KHADAMAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بئ2 
انزران 1 شارع الحسن الثاني 
ميسور. - 33252 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 ف22اير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GLOBAL KHADAMAT
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
بئ2  حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
انزران 1 شارع الحسن الثاني ميسور. 

- 33252 ميسور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد خليفة بن علي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد امليلود بن علي : 522 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد خليفة بن علي عنوانه)ا) 
 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   82 فيال 
فاس   32222 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
بن علي عنوانه)ا)  امليلود  السيد 
576 زنقة النسيم حي القدس ميسور 

33252 ميسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بن علي عنوانه)ا)  امليلود  السيد 
576 زنقة النسيم حي القدس ميسور 

33252 ميسور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 232.

19I

ADVOLIS

SH ACHGHAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

SH ACHGHAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

بوقنادل تجزئة طلحاوي ومن معه 
القطعة رقم 294 الطابق األول 

الشقة رقم 4 أ - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

37737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ACHGHAL
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخسلفة أو البناء

- تاجر.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

معه  ومن  طلحاوي  تجزئة  بوقنادل 
األول  الطابق   294 رقم  القطعة 

وجدة   62222  - أ   4 رقم  الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
500.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 : اسلي اني  املصطفى  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.652

للحصة.
السيد الحسان اسلي اني : 1.652 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 : اسلي اني  الشريف  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.722
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسلي اني  املصطفى  السيد 
بني   61122 كرو  قصر  عنوانه)ا) 

تدجيت املغرب.
اسلي اني  الحسان  السيد 
الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

61222 بوعرفة املغرب.
الشريف  اسلي اني  السيد 
عنوانه)ا) بني تدجيت املركز 61122 

بني تدجيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشريف  اسلي اني  السيد 
عنوانه)ا) بني تدجيت املركز 61122 

بني تدجيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2564.

22I

FICOMPTA

ZAINABO
إعالن مسعدد القرارات

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE
FES، 30000، FES MAROC

ZAINABO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مسجر رقم 
19 حي انس 3 طريق عين الشقف - 

FES 32222 املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.28741
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ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2221 يونيو   32 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  املسي2ين  والية  تجديد  تقرر 

قدمي2ي  والسيد  مؤنس  السقاط 

من  سنوات  ست  ملدة  أمين  مح د 

تاريخ 32 يونيو 2221.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تلتزم الشركة قانوًنا بج يع األع ال 

املسعلقة بها بسوقيع أحد املسي2ين في 

حدود الصالحيات املنصوص عليها في 

املادة 15 من النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين ومدة وصالحيات اإلدارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3971.

21I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 HYPER PROFAST

TRANSPORT
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-24 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9، 

92222، طنجة املغرب

 HYPER PROFAST TRANSPORT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي نجيبة 

زنقة 88 رقم 11 الطابق السفلي - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.116361

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2221 تم اتخاذ  22 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املحدد  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

نجيبة  حي  طنجة،  ب دينة   
ً
سابقا

إلى نفس مدينة   ،11 رقم   88 شارع 

طنجة، جالي2ي مي وزا، شارع موالي 

يوسف رقم 42

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 
ً
زيادة رأس املال املحدد حاليا مايلي: 

درهم)،   100،000( ب ئة ألف درهم 

ب بلغ ثالث ائة ألف درهم )300،000 

ألف  أربع ائة  إلى  ليصل  درهم)، 

بسكوين  درهم)،   400،000( درهم 

حصة   (3222  ( درهم  آالف  ثالثة 

درهم   (122( مائة  بقي ة  جديدة 

لالكسساب واإلفراج عن كل منها عن 

في  ب ا  والسعويض  املقاصة  طريق 

ذلك مطالبات وديون معينة واجبة 

الدفع يح لها املساهم الوحيد ضد 

الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

يوجد املقر االجس اعي للشركة ب دينة 

طنجة، جالي2ي مي وزا، شارع موالي 

يوسف رقم 42

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يقوم املساهم الوحيد السالي بسقديم 

 422.222 املساه ات النقدية، وهي: 

درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

يبلغ رأس مال الشركة أربع ائة ألف 

إلى  مقس ة  وهي  درهم.   (422222(

بقي ة  حصة   (4222( آالف  أربعة 

االكسساب  تم  درهم   (122( مائة 

بالكامل  ومدفوعة  بالكامل  فيها 

ب ا  الوحيد  لل ساهم  ومخصصة 

 4222 وهي:  يتناسب مع مساه سه، 

حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245182.

22I

OUR EXPERT

OUMHA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

OUMHA TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 DR AIT وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118229

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUMHA TRAV

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 DR AIT  : عنوان املقر االجس اعي 

 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR

مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الحق بن مهى : 1.222 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مهى  بن  الحق  عبد  السيد 

حصيا  يحيى  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

تنغي2 45822 تنغي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مهى  بن  الحق  عبد  السيد 

حصيا  يحيى  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

تنغي2 45822 تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127276.

23I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

KENI KRAFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N

1، 14000، KENITRA MAROC

KENI KRAFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 283 بلوك 

أ والد وجيه - 14282 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KENI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.KRAFT
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع وتوزيع االكياس  ورق السغليف- 

الورقية.

 283  : االجس اعي  املقر  عنوان 

بلوك أ والد وجيه - 14282 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : اهندين  ح يد  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اهندين  ح يد  السيد 
الصناعي  الحي   82 رقم   24 زنقة 

14282 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اهندين  ح يد  السيد 
الصناعي  الحي   82 رقم   24 زنقة 

14282 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم  تحت   2221 غشت   31

.22911121231746

24I

مكسب املحاسبة الفا�سي

NOR GARDEN s.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكسب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4، 

93222، تطوان املغرب

NOR GARDEN s.a.r.l شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

علي يعسة، املركز السجاري والية 

سانت2 مكسب رقم 25 تطوان 93222 

تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26595

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 27 غشت 2221 تم اإلعالم 
لوقش  الخالق  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
يوليوز   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل األتي :
السيد)ة) ادريس لوقش، 87.937 

حصة.
اللبادي،  العزيزة  السيد)ة) 

12.563 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2673.
25I

ديوان الخ22ة

GENIUS MEMOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخ22ة
مكسب 45، الطابق الثالث، إقامة 
كاميليا، زاوية شارع مح د ديوري 
ومح د عبده القنيطرة، 14222، 

القنيطرة املغرب
GENIUS MEMOIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 32 

زنقة مع ورة ع ارة ب املكسب رقم 8 
القنيطرة - 14252 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GENIUS MEMOIRE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات االدارية.

 32 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة مع ورة ع ارة ب املكسب رقم 8 
القنيطرة - 14252 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : ملزوك  رضوان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملزوك  رضوان  السيد 
 277 رقم   24 بناصر سكسور  تجزئة 
الصخي2ات   12222 ت ارة   3 املسي2ة 

ت ارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة س ية الشباني عنوانه)ا) 
بلقصي2ي  الحوافات  الرتبية  القرية 

16222 سيدي قاسم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 4443.

26I

BRIGHTEN CONSULTING

RESIDENCE FEDHALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقامة رقم 99 بيي2 بارنت الطابق 25 
رقم 12، 22222، الدار االبيضاء 

املغرب
RESIDENCE FEDHALA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة رقم 
77 زنقة مح د س يحة الطابق 28 - 

22292 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.522779

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 غشت   13 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 RESIDENCE ذات الشريك الوحيد 

 12.222 رأس الها  مبلغ   FEDHALA

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
77 زنقة مح د س يحة الطابق  رقم 

املغرب  الدارالبيضاء   22292  -  28

نتيجة ل : حل الشركة.

و حدد مقر السصفية ب إقامة رقم 
77 زنقة مح د س يحة الطابق 28 - 

22292 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

مح د  غرويطي  السيد)ة) 

ب  املحبة  زين  اقامة  وعنوانه)ا) 

شقة   4 ساحة سيدي مح د طابق 

املغرب  البيضاء  الدار   22222  421

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : حل الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791622.

27I

LE PREMIER CONSEIL

HONEY MOON PLANNER
إعالن مسعدد القرارات

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 HONEY MOON PLANNER

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة ابن 

قدامة تجزئة السوفيق ع ارة املروة 

4 املسجر رقم 4 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.115241
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ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2221 تم اتخاذ  12 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العدلوني  فاط ة  السيدة  اسسقالة 
للشركة  ثانية  ك سية  مهامها  من 
كانت  التي  الفت2ة  ذمة عن  ابراء  مع 
وتجديد  فيها ك سي2ة ثانية للشركة, 
تفويض تسيي2 الشركة للسيدة هند 

ايت السوش
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: عينت السيدة هند ايت السوش 
 HONEY لشركة  وحيدة  ك سي2ة 
MOON PLANNER SARL AU ملدة 
أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  محدودة  غي2 
أو  العامة  اإلدارات  مع  عالقاتها  في 
وال  الخاصة ومع املؤسسات املالية، 
وأي نوع من الفواتي2  سي ا البنوك، 
والعقود وأي مستند آخر صادر عن 
الشركة، سسكون هده االخي2ة ملزمة 
ايت  هند  للسيدة  الوحيد  بالسوقيع 

السوش
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126785.

28I

CMA GESTION

 FRANCE
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE، 40000،

MARRAKECH MAROC
 FRANCE COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 
اقامة أكنسوس الطابق الخامس 

الشقة رقم 27 شارع طارق ابن زياد 
جليز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FRANCE COMMUNICATION

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
 23 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

الخامس  الطابق  أكنسوس  اقامة 

27 شارع طارق ابن زياد  الشقة رقم 

جليز - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

51 حصة   : السيد مح د املرابط 

بقي ة 122 درهم للحصة.

49 حصة   : السيد اشرف عفيف 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرابط  مح د  السيد 

 14222  1222 رقم  الرياض  حي 

سيدي سلي ان املغرب.

السيد اشرف عفيف عنوانه)ا) 5 

فيال قباج تجزئة علي اوح اد 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  املرابط  مح د  السيد 

سيدي   14222 رقم  الرياض  حي 

سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 9824.

29I

»DIYAE EL FADL«

»DIYAE EL FADL«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»DIYAE EL FADL«
 rue Saria Ben Zounaim, ,12
 3éme étage, appartement 3,

 Palmier, Casablanca، 22000، El
Jadida MAROC

»DIYAE EL FADL« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12، زنقة 
سارية ابن زنيم، الطابق الثالث، 
الشقة 3، النخل، الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»DIYAE EL FADL«
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي : 12، زنقة 
الثالث،  الطابق  زنيم،  ابن  سارية 
 - البيضاء  الدار  النخل،   ،3 الشقة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : الولجاوي  خالد  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد الولجاوي عنوانه)ا) 

الجديدة   24222 هبة،  تجزئة   ،49

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد خالد الولجاوي عنوانه)ا) 

الجديدة   24222 هبة،  تجزئة   ،49

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 32182.

32I

EURODEFI

OPTICAL GALERIE JURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

OPTICAL GALERIE JURA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 293 شارع 

عبد املومن الطابق االول الرقم 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.336953

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   OPTICAL GALERIE JURA

رأس الها 100.000,00 درهم وعنوان 

عبد  شارع   293 اإلجس اعي  مقرها 

 -  6 الرقم  االول  الطابق  املومن 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : خسارة زبون مهم.

 293 ب  السصفية  مقر  حدد  و 

شارع عبد املومن الطابق االول الرقم 

6 - 22222 الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:
السيد)ة) انس لكرنبي وعنوانه)ا) 
الطابق  اح د  القايد  زنقة   12
ش س  اقامة   12 الشقة  الخامس 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

ك صفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

محضر حل الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791392.
31I

املساوي

STE RHOUAZI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املساوي
12 ع ارة غنينو شقة 17 زنقة 

أبو الطيب املسنبي، 32222، فاس 
املغرب

STE RHOUAZI TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N° 181 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 LOT OUED FES II RCD -FES -

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RHOUAZI TRAV

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املخسلفة أو البناء.

 N° 181  : عنوان املقر االجس اعي 
 LOT OUED FES II RCD -FES -

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : الخ ار  صالحي  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الخ ار  صالحي  السيد 
بنسودة  الزيسون  جنة  تجزئة   61

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخ ار  صالحي  السيد 
بنسودة  الزيسون  جنة  تجزئة   61

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3712.

32I

املساوي

STE CHERGUI MERZOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املساوي
12 ع ارة غنينو شقة 17 زنقة 

أبو الطيب املسنبي، 32222، فاس 
املغرب

 STE CHERGUI MERZOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 

تجزئة فضيلة 3 الطابق 1 طريق 
عين الشقف - 32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHERGUI MERZOUK
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة أو البناء 
 املطع ة.

 121  : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة فضيلة 3 الطابق 1 طريق عين 

الشقف - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
مرزوق  الشركي  مح د  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
مرزوق  الشركي  مح د  السيد 
 3 فضيلة  تجزئة   121 عنوانه)ا) 
الطابق 1 طريق عين الشقف 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مرزوق  الشركي  مح د  السيد 
 3 فضيلة  تجزئة   121 عنوانه)ا) 
الطابق 1 طريق عين الشقف 32222 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3727.
33I

HOLPAG

NAT CULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE D›EL

 JADIDA LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC

NAT CULTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 KM وعنوان مقرها اإلجس اعي
 10.500 ROUTE D›EL JADIDA
 LISSASFA KM 10.500 ROUTE
 D›EL JADIDA LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13521

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د  العلج  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   998
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شركة الشركة العقارية كواال سارل 

بساريخ 15 يوليوز 2221.
 1 العلج يونس  )ة)  تفويت السيد 
 1.222 أصل  من  اجس اعية  حصة 
شركة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
الشركة العقارية كواال سارل بساريخ 

15 يوليوز 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   27 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1285.

34I

STE FICOGEMISS

STE FADIMAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق السفلي حي بام، 33252، 

ميسور املغرب
STE FADIMAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
السومي الطابق الثاني شقة 23 شارع 

موالي احفيظ 33252 ميسور 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FADIMAD

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املحسلفة أو البناء

نقل البضائع لحساب الغي2

انشاء قنوات املياه.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 23 شقة  الثاني  الطابق  السومي 

33252 ميسور  شارع موالي احفيظ 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد فضيل القدوري 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فضيل القدوري عنوانه)ا) 
 62822  2 تجزئة النسيم   2282 رقم 

تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فضيل القدوري عنوانه)ا) 
 62822  2 تجزئة النسيم   2282 رقم 

تاوريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 325.

35I

BCNG

STE: IBQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: IBQ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IBQ
غرض الشركة بإيجاز : السجارة.

 ،265  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 : بوكايس  عصام  السيد 
 122 بقي ة  حصة   100.000,00

درهم للحصة.
 1.222  : بوكايس  عصام  السيد 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام بوكايس عنوانه)ا) 

زنقة شكري مصطفى بيتشو أنفا   6

الدار   22252  13 شقة   3 طابق   2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عصام بوكايس عنوانه)ا) 

زنقة شكري مصطفى بيتشو أنفا   6

الدار   22252  13 شقة   3 طابق   2

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

36I

EL FACHTALI CONSEIL

DISCOFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق الساني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا مراكش، 

42222، مراكش املغرب

DISCOFFEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د البقال رقم 122 ك 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42331

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عس ان مح د  )ة)  تفويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   252 العالمي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   252 أصل 

ك ال فضيلي بساريخ 28 يونيو 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126582.

37I

EL FACHTALI CONSEIL

WEST CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق الساني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا مراكش، 

42222، مراكش املغرب

WEST CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 141 شارع 

مح د البقال ع ارة مسكون رقم 12 

- MARRAKECH 42222 املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.6835

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 يونيو   14 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   WEST CAR

مقرها  وعنوان  درهم   2.522.222

شارع مح د البقال   141 اإلجس اعي 

 42222  -  12 رقم  مسكون  ع ارة 

 : ل  نتيجة  املغرب   MARRAKECH

كوفيد19-.

و حدد مقر السصفية ب 141 شارع 

مح د البقال ع ارة مسكون رقم 12 

- 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

فازري  عبدالعزيز  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) سيدي عباد 1 ع ارة 525 

املغرب  مراكش   42222  22 شقة 

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية:

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126968.

38I
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FLASH ECONOMIE

MUSTAPHAS GOURMET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MUSTAPHAS GOURMET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجس اعي: 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال - الرباط 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154279
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 MUSTAPHAS الشركة  تس ية 

GOURMET
غرض الشركة بإيجاز

املنسجات  في  السجارة  نوع من  أي 
على  أو األغذية الزراعية،  الزراعية/ 

املسسوى الوطني وللسصدير-
من  نوع  أي  ومعالجة  إنساج 
الغذائية  أو  الزراعية  املنسجات 
الزراعية بج يع أبعادها ومقاييسها-

للجهات  خدمات  تقديم  أي 
القي ة  سلسلة  في  األخرى  الفاعلة 

ملنسج زراعي أو منسج غذائي زراعي-
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
األبطال الشقة رقم 4 أكدال - الرباط 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 122.222 :مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي
MUSTAPHAS INC

درهم   122 بقي ة  حصة   1222
للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة

 BASTIDA MENDEZ السيد 
غي2  ملدة   PEDRO ANTONIO

محدودة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8159

39I

FLASH ECONOMIE

 ALLIANCE BUSINESS
PROJECTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ALLIANCE BUSINESS PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 
- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.ALLIANCE BUSINESS PROJECTS
-دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتنفيذ  وتص يم  املشورة  وتقديم 

ومراقبة ج يع املشاريع وتشغيل 
السجارية  األنشطة  ج يع 

والصناعية.
-كافة ع ليات االسسي2اد والسصدير 
املنسجات  لكافة  والتسويق  والسجارة 
والخدمات  األع ال  وأداء  واملعدات 

املخسلفة

الوساطة  ع ليات  -ج يع 
السجارية والربط والس ثيل والس سرة 
ألي منسج أو سلعة أو مادة مه ا كانت 

طبيعتها أو منشأها أو وجهة..
زنقة   64  : عنوان املقر االجس اعي 
عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
الراشيدي  الدين  ج ال  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
الراشيدي  الدين  ج ال  السيد 
 31 زنقة  مسسونة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 الحي الحسني   35 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الراشيدي  الدين  ج ال  السيد 
 31 زنقة  مسسونة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 الحي الحسني   35 رقم 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789571.
42I

FLASH ECONOMIE

CEZAD’CO TRADING » C.T«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CEZAD’CO TRADING » C.T«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

56 شارع موالي يوسف الطابق 
3 الشقة رقم 14 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

431699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CEZAD’CO TRADING » C.T«

-اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير

- السفاوض والسوزيع

واسسي2اد  وبيع  وشراء  تجارة   -

وتصدير ج يع املنسجات..
 56 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع موالي يوسف الطابق 3 الشقة 
البيضاء  الدار   22222  -  14 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الياس  السيد مصطفى 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى الياس عنوانه)ا) 
41 زنقة بي2ون بلفدير 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى الياس عنوانه)ا) 
41 زنقة بي2ون بلفدير 22222 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2219 تحت رقم 431699.

41I
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FLASH ECONOMIE

SOCIÉTÉ HAJJY SHOP 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

société hajjy shop

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجس اعي: إقامة الي ني 

شارع مح د 5 الطابق 1 الشقة 

3 - وجدة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

38247

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 مارس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة

 société hajjy الشركة:  تس ية 

shop

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجزئة لل البس الرياضية

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1 الطابق   5 مح د  شارع  الي ني 

الشقة 3 - وجدة

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 122.222 :مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي

السيد نوال بوغالف : 622 حصة

 222  : السالم  السيد حجي عبد 

حصة 

السيد حجي مح د : 222 حصة

املج وع 1222 حصة 

والعائلية  الشخصية  :األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة

نوال بوغالف ملدة غي2  السيدة   

محددة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3281

42I

FLASH ECONOMIE

GARIBALDI CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GARIBALDI CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها:122.222 درهم مقرها 
اإلجس اعي:12 زنقة الحرية الطابق 3 

الشقة 5 الدار البيضاء
رقم السقييد في السجل 

السجاري:427261
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
قرر   2221 يوليوز   1 بساريخ  املؤرخ 

الشركاء ما يلي:
-حل الشركة ابسداءا من 1 يوليوز 
2221 وفقا للنظام األسا�سي والقانون 
بوعبيد  الزوهرة  السيدة  -تعيين 

ك صفية للشركة
زنقة   12 -حدد مقر السصفية في 
الدار   5 الشقة   3 الطابق  الحرية 

البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 788546
43I

BOUKHRIS &ASSOCIES

KITEA KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KITEA KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأس ال: 122.222 درهم

املقر االجس اعي: 321 طريق 
الجديدة، ديور الفسح، الدار البيضاء
سجل السجاري بالدار البيضاء عدد 

513.297
رقم السعريف الضريبي 34752969

ICE N°222889651222215
 19 ب وجب عقد عرفي املؤرخ في 
النظام  تأسيس  تم   ،2221 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص السالية:

 KITEA  : الشركة  اسم   (1

KITCHEN

ذات  شركة   : الشركة  شكل   (2

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

طريق   321  : االجس اعي  املقر   (3

الجديدة، ديور الفسح، الدار البيضاء

الغرض  الشركة:  غرض   (4

الرئي�سي للشركة، سواء في املغرب أو 

في الخارج:

والسص يم  الت2كيب  السج يع،   •

الداخلي لل طابخ.

املطابخ  وتصدير  اسسي2اد   •

وامللحقات املجهزة حسب الطلب؛

واملواد  املنسجات  وبيع  شراء   •

املسعلقة بأي نشاط مطبخي؛

تسويق وتوزيع معدات املطبخ   •

املهنية.

الع ليات  ج يع  عام  وبشكل   •

التي  واملالية  والصناعية  السجارية 

تسكيف بشكل مباشر أو غي2 مباشر مع 

غرض الشركة.

5) املدة: 99 سنة. 
ب بلغ  ثابت  رأس ال  رأس ال:   (6

درهم)،   122.222( آلف درهم  مائة 

حصة   (1222( آلف  على  موزعة 

بقي ة اس ية قدرها مائة درهم )122 

بالكامل  هي  والتي  منها  لكل  درهم) 

لشركة  وم نوحة  محررة  مكستبة، 

.KITEA

7) الشريك الوحيد: KITEA شركة 

 125.662.122 رأس الها  مساه ة 

طريق   321 مقرها االجس اعي  درهم، 

الجديدة، ديور الفسح، الدار البيضاء 

بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجلة 

م ثلة   ،66961 تحت عدد  البيضاء 

بنكي2ان  أمين  السيد  طرف  من 

بصفسه الرئيس املدير العام.

8) تسيي2 الشركة: 

املزداد  السيد عث ان بنكي2ان،   -

باملعاريف   1989 يونيو   27 بساريخ 

بسجزئة  الساكن  البيضاء،  الدار 

الدار  كاليفورنيا   23 رقم  حكي ة 

البيضاء، وطنيسه BK259896؛

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجاري 
السالي  الرقم  تحت   2221 غشت 

.513297
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجاري 

غشت 2221 تحت عدد 789997.
ملخص قصد النشر

44I

FOUZMEDIA

LE MIAM’S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
LE MIAM’S شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 86 تجزئة 

سفيان زنقة 82 رقم 42 سيدي 
معروف، - --- الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.279545
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2221 24 ف22اير  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) سبيك 

علي ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 783534.

45I

FOUZMEDIA

DTR SIGNALISATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 DTR SIGNALISATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

في طور السصفية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 
موالي عبدالرح ان وزنقة ادريس 
االك22 محل رقم 4 أ ياس ين مول - 

14222 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.53857

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2221 ماي   31 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DTR SIGNALISATION SARL مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
موالي  زنقة  زاوية  اإلجس اعي  مقرها 
االك22  ادريس  وزنقة  عبدالرح ان 
محل رقم 4 أ ياس ين مول - 14222 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.
و حدد مقر السصفية ب زاوية زنقة 
ادريس  وزنقة  عبدالرح ان  موالي 
 - أ ياس ين مول   4 االك22 محل رقم 

14222 القنيطرة املغرب. 
و عين:

تورنادور  ديديي  السيد)ة) 
 33472 شارع الموط   12 وعنوانه)ا) 
لوتايش فرنسا ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز 2221 تحت رقم 84599.
46I

الشتيوي ادريس

Sté SOCOMEGA SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14، 92152، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté SOCOMEGA SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي لال عائشة 
الخضراء الطابق األول رقم 52 - 

92152 القصر الكبي2 املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.947

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 27 غشت 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
األول  الطابق  الخضراء  عائشة  »لال 
الكبي2  القصر   92152  -  52 رقم 
»حي األندلس م/ج زنقة  إلى  املغرب« 
القصر الكبي2   92152  -  22 رقم   12

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 586.
47I

الشتيوي ادريس

Sté SOCOMEGA SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14، 92152، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté SOCOMEGA SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
األندلس م/ج زنقة 12 رقم 22 - 

92152 القصر الكبي2 املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.947

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  27 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الزهري أسامة ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 586.
48I

الشتيوي ادريس

Sté SOCOMEGA SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14، 92152، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté SOCOMEGA SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
األندلس م/ج زنقة 12 رقم 22 - 

92152 القصر الكبي2 املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.947

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د الزهري  )ة)  تفويت السيد 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
أسامة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الزهري بساريخ 25 شتن22 2219.
الص د  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   52 الريسوني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   122 أصل 
شتن22   25 بساريخ  الزهري  أسامة 

.2219
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 586.
49I

socomif sarl

ELLE›DIS
إعالن مسعدد القرارات

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2، 14225، القنيطرة املغرب
ELLE›DIS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 24 القنيطرة - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4461

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

على  ينص  الذي   :13 رقم  قرار 

مايلي: اسقالة مسي2 الشركة مح ود 

بوناصر

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد  من  حصة   1222 تفويت 

مح ود بوناصر إلى أخسه ملياء بوناصر 

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

مسي2 الشركة جديد ملياء بوناصر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 59899.

52I

AUDEC EXPERTISE

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca، 20100،

Casablanca Maroc

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

سابينو 1245 النواصر الصناعي - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.168591
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  21 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

أكشوش مح د ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791541.

51I

مكسب املحاسبة الفا�سي

 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

LA RUCHE DES SCIENCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مكسب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4، 

93222، تطوان املغرب

 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE LA

RUCHE DES SCIENCES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

سبسة، حجر العروسة بجانب فندق 

الياقوتة، تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 غشت   23 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.922.222«

 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2729.

52I

cabinet ermes sarl

AZAYLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl
 av prince heritier imm ahram

 n°04 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

AZAYLA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 زنقة 
سبو حومة الشريور الطابق السفلي 

ج اصيلة. - 92252 اصيلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

985
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 ف22اير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AZAYLA SARL
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 2 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الشريور  حومة  سبو  زنقة 
اصيلة   92252  - السفلي ج اصيلة. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الس اللي جالل : 52 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.
السيد الس اللي طارق : 52 حصة 
درهم للحصة.األس اء   1.222 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد الس اللي طارق عنوانه)ا) 
1 92252 اصيلة  شارع الي2موق رقم 

املغرب.

السيد الس اللي جالل عنوانه)ا) 
 92252 اصيلة   2 رقم  سبو  زنقة 

اصيلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الس اللي طارق عنوانه)ا) 
1 92252 اصيلة  شارع الي2موق رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 االبسدائية باصيلة بساريخ 

2221 تحت رقم 158.
53I

بروفيد خدمات مسعددة ش.م.م ش و

TACHEYID REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات مسعددة ش.م.م 
ش و

شارع مح د داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان، 93242، 

تطوان املغرب
TACHEYID REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الجيش امللكي اقامة فلورنسا 

الطابق 7 رقم 19 - 93242 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TACHEYID REAL ESTATE
غرض الشركة بإيجاز : 

االنعاش العقاري
اراض  العقارات.  مخسلف  شراء 
باملجاالت الحضرية  مبنية او عارية. 

او القروية

اجل  من  العقارات  ج يع  شراء 

بيعها سواء على حالها او بعد تجهيزها 

او بنائها

االرا�سي  تجزئة  بع ليات  القيام 

ملخسلف  البنايات  بناء.تشييد 

االسسع االت من اجل بيعها او كرائها 

او االسسع ال الخاص.

هدم  وتجزئتها  االرا�سي  شراء 

البنايات من اجل بناء عقارات سكنية 

ومهنية وادارية من اجل البيع.

وتسيي2  وتاجي2  واسسغالل  بناء 

لالسسع ال  املعدة  العقارات  ج يع 
السكني واملنهي واالداري

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة  و 

والسقنية  والصناعية  السجارية 

واملنقولة  الثابسة  والعقارية  واملالية 

التي ي كن ان تسصل بطريقة مبشرة 

وغي2 مباشرة بأحد االهداف املذكورة 

قبله او ج يعها وكل ما من شانه ان 

يساهم في تن ية الشركة. 

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي اقامة فلورنسا الطابق 
7 رقم 19 - 93242 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د جهجاه : 322 حصة 

بقي ة 32.222 درهم للحصة.

 222  : السيدة حنيفة ابو سعيد 

حصة بقي ة 22.222 درهم للحصة.

السيدة سناء جهجاه : 122 حصة 

بقي ة 12.222 درهم للحصة.

السيد عادل جهجاه : 122 حصة 

بقي ة 12.222 درهم للحصة.

السيدة هناء جهجاه : 122 حصة 

بقي ة 12.222 درهم للحصة.

السيد ايوب جهجاه : 122 حصة 

بقي ة 12.222 درهم للحصة.

122 حصة   : السيد زكريا جهجاه 

للحصة. درهم   12.222 بقي ة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  جهجاه  مح د  السيد 

 19 رقم   AF  19 شقة  الرمال  قصر 

طريق سبسة 93242 املضيق. املغرب.

سعيد  ابو  حنيفة  السيدة 

 176 رقم  طهران  شارع  عنوانه)ا) 

 93242  19 شقة   3 طابق   9 بلوك 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  جهجاه  سناء  السيدة 

4 رقم  61 طابق  شارع ام سل ة رقم 

13 93242 تطوان. املغرب.

عنوانه)ا)  جهجاه  عادل  السيد 

شارع طهران 176 اقامة فرح بلوك 9 

16 93242 تطوان  3 رقم  رقم طابق 

املغرب.

عنوانه)ا)  جهجاه  هناء  السيدة 

 4 شارع كابل اقامة الكواكب ج رقم 

93242 تطوان. املغرب.

عنوانه)ا)  جهجاه  ايوب  السيد 

 .4 شارع كابل اقامة الكواكب ج رقم 

93242 تطوان. املغرب.

السيد زكريا جهجاه عنوانه)ا) حي 

ضاية افراح ع ارة 12 شقة 6 اكدال 

93242 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  جهجاه  مح د  السيد 

 19 رقم   AF  19 شقة  الرمال  قصر 

طريق سبسة 93242 املضيق. املغرب

عنوانه)ا)  جهجاه  ايوب  السيد 

 .4 شارع كابل اقامة الكواكب ج رقم 

93242 تطوان. املغرب

عنوانه)ا)  جهجاه  سناء  السيدة 

4 رقم  61 طابق  شارع ام سل ة رقم 

13 93242 تطوان. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3272.

54I

SMOUNIAMINA

 STE COVENTRY SCHOOL 
PRIVE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES،

30000، FES MAROC
 STE COVENTRY SCHOOL 
PRIVE SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
شارع الجيش امللكي مكسب 8 الطابق 

2 اطـلس فــاس - 32222 فــاس 
الـ ــغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 COVENTRY SCHOOL PRIVE

.SARL-AU
مـدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حرة لدروس الدعم وتعليم اللغات.
 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
شارع الجيش امللكي مكسب 8 الطابق 
فــاس   32222  - فــاس  اطـلس   2

الـ ــغـرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : النـكادي  امـيــن  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النـكادي  امـيــن  السيد 
رقــم 12 درب الصفيفح القلقلييــن م 

ق فـــاس 32222 فــاس املـغــرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  النـكادي  امـيــن  السيد 
رقــم 12 درب الصفيفح القلقلييــن م 

ق فـــاس 32222 فــاس الــ ـغــرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3968.

55I

BOUKHRIS &ASSOCIES

LUXOR
إعالن مسعدد القرارات

 LUXOR

شركة مساه ة ب جلس إدارة 
رأس الها : 92.667.222 درهم

مقرها االجس اعي: مدار الحسن 

الثاني، الدار البيضاء.

السجل السجاري بالدار البيضاء رقم: 

81463
رقم السعريف الضريبي 1231892

ICE N°222222314222258

الج عية  محضر  ب وجب 

الع ومية العادية املنعقدة بساريخ 32 

يونيو 2221، تقرر ما يلي:

السيدة  اسسقالة  معاينة   -

 Saham Hotels هاجر بنع ار وشركة

كوثر  السيدة  طرف  من  امل ثلة 

جوهرتي،

 Saham شركة  تعيين   -

Assurance والسيد رضوان ويرزكان 

ثالث  ملدة  جدد  مسصرفين  بصفتهم 

)3) سنوات، 

جوهرتي  كوثر  السيدة  تعيين   -

 Saham بصفتها م ثلة دائ ة لشركة

،Assurance

السيد  تفويض  تجديد   -

كوثر  والسيدة   Christophe BUSO

جوهرتي ملدة ثالث )3) سنوات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
 792231 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بساريخ 17 غشت 2221.
ملخص قصد النشر

56I

ADVOLIS

ALPINIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

ALPINIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 634 
تجزئة إيريس طريق عوينة السراق - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALPINIA
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املنسجات الغذائية
- تاجر.

 634  : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة إيريس طريق عوينة السراق - 

62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد الصيار ج ال : 652 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
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 222  : فاتحة  بالعادل  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 152  : وصال  الصيار  السيدة 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ج ال  الصيار  السيد 
 26 رقم   1 إيريس زنقة سبو  تجزئة 

62222 وجدة املغرب.

السيدة بالعادل فاتحة عنوانه)ا) 
 26 رقم   1 إيريس زنقة سبو  تجزئة 

62222 وجدة املغرب.

السيدة الصيار وصال عنوانه)ا) 
 26 رقم   1 إيريس زنقة سبو  تجزئة 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ج ال  الصيار  السيد 
 26 رقم   1 إيريس زنقة سبو  تجزئة 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3268.

57I

مكسب املحاسبة الفا�سي

 CERAMICA DE TETOUAN

s.a.r.l
إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4، 

93222، تطوان املغرب

 CERAMICA DE TETOUAN s.a.r.l

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

خ يس أنجرة بونزال تطوان تطوان 

93222 تطوان املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3617

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2216 ماي   32 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مو�سى  العربي  مح د  السيد  بيع 

لفائدة  اجس اعية  حصة   6222

السيد  -بيع  الرباحي.  حسن  السيد 

مح د مو�سى 4222 حصة اجس اعية 

لفائدة السيد حسن الرباحي. 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تحيين البنود 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

الشركاء  يقدم   : الحصص  مايلي: 

املساه ات نقدا، وهم : السيدأح د 

 ، ( رهم 1د 2 6 4 2 2 2 2 ( �سى مو

العربي  مح د  السيد 

السيد  مو�سى)3282222درهم)، 

مو�سى)3482222درهم)،  مح د 

حسن  السيد 

السيد  الرباحي)2222222درهم)، 

الخطيب)522222درهم)،  يوسف 

نشأت  السيد 

الرقيوق)122222درهم).

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

يبلغ   : الشركة  رأس ال  مايلي: 

 22222222 الشركة  رأس ال 

حصة   222222 الى  مقسم  درهم 

درهم   122 بقي ة  اجس اعية 

بالكامل  ومدفوعة  مكستبة  للحصة، 

بتناسب  ب ا  للشركاء  ومخصصة 

السيد  كالسالي:  وهي  مساه اتهم  مع 

مو�سى)126422حصة)،  أح د 

العربي  مح د  السيد 

مو�سى)32822حصة)، السيد مح د 

مو�سى)34822حصة)، السيد حسن 

السيد  الرباحي)22222حصة)، 

الخطيب)5222حصة)،  يوسف 

السيد نشأت الرقيوق)1222حصة).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2216 تحت رقم 1249.

58I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

EXCELSA FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 
الطابق الثاني، 28822، املح دية 

املغرب
EXCELSA FOOD SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة عبد 

املومن 69 تجزئة أرض الصغي2 - 
28822 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21721
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محسن زعرية  )ة)  تفويت السيد 
522 حصة اجس اعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة) ياسين زهي2 

بساريخ 23 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1832.
59I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

MUSEF IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 
الطابق الثاني، 28822، املح دية 

املغرب
MUSEF IMMO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

عبد املومن 69 تجزئة أرض الصغي2 
الطابق الساني - 28822 املح دية 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22577

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MUSEF IMMO الوحيد  الشريك 

 12.222 رأس الها  مبلغ   SARL AU

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

أرض  تجزئة   69 املومن  عبد  تجزئة 

 28822  - الساني  الطابق  الصغي2 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  املح دية 

وجود دعم لل ؤسسات املالية

 -املنافسة 

-صعوبة االنسعاش..

تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

69 تجزئة أرض الصغي2  عبد املومن 

املح دية   28822  - الساني  الطابق 

املغرب. 

و عين:

السفياني  مصطفى  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) أمال2 زنقة9 رقم22مكرر 

البيضاء  الدار   22622 ال22نو�سي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالسصفية  العقود والوثائق املسعلقة 

تجزئة أرض   69 تجزئة عبد املومن   :

الصغي2 الطابق الساني

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1732.

62I

مكسب املحاسبة الفا�سي

 CERAMICA DE TETOUAN
s.a.r.l

إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4، 

93222، تطوان املغرب

 CERAMICA DE TETOUAN s.a.r.l

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 
خ يس أنجرة بونزال تطوان تطوان 

93222 تطوان املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.3617

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 أكسوبر 2216

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع السيد أح د مو�سى 8222 حصة 
حسن  السيد  لفائدة  اجس اعية 
مو�سى  السيد مح د  بيع   - الرباحي. 
لفائدة  اجس اعية  حصة   2222

السيد حسن الرباحي
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحيين البنود 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركاء  يقدم  الحصص:  مايلي: 
السيد  وهم:  نقدا،  املساه ات 
مو�سى)9842222درهم)،  أح د 
العربي  مح د  السيد 
السيد  مو�سى)3282222درهم)، 
مو�سى)3282222درهم)،  مح د 
حسن  السيد 
السيد  الرباحي)3222222درهم)، 
الخطيب)522222درهم)،  يوسف 
نشأت  السيد 

الرقيوق)122222درهم)
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: راس ال الشركة: يبلغ رأس ال 
مقسم  22222222درهم  الشركة 
222222حصة اجس اعية بقي ة  الى 
122 درهم للحصة، مكستبة ومدفوعة 
ب ا  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 
يتناسب مع مساه اتهم وهي كالسالي: 
السيد أح د مو�سى)98422حصة)، 
العربي  مح د  السيد 
مو�سى)32822حصة)، السيد مح د 
مو�سى)32822حصة)، السيد حسن 
السيد  الرباحي)32222حصة)، 
الخطيب)5222حصة)،  يوسف 
السيد نشأت الرقيوق)1222حصة)

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   22 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2216 تحت رقم 5212.

61I

N2M CONSEIL-SARL

VICINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

VICINO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يوسف ابن تاشفين رقم 161 - 

62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14341

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2221 غشت   12 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ   VICINO ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

ابن  يوسف  اإلجس اعي شارع  مقرها 

الناظور   62222  -  161 تاشفين رقم 

الغرض من  انتهاء   : املغرب نتيجة ل 

الشركة.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 -  161 رقم  تاشفين  ابن  يوسف 

62222 الناظور املغرب. 

و عين:
الفقي2ي  هشام  السيد)ة) 

الناظور   62222 بهولندا  وعنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 32 غشت 

2221 تحت رقم 3838.

62I

N2M CONSEIL-SARL

VICINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

VICINO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 

يوسف ابن تاشفين رقم 161 - 

62222 الناظور املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.14341

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2221 غشت   12 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية   VICINO حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

ابن  يوسف  اإلجس اعي شارع  مقرها 

الناظور   62222  -  161 تاشفين رقم 

من  الغرض  النتهاء  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و عين:
الفقي2ي  هشام  السيد)ة) 

الناظور   62222 بهولندا  وعنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   2221 غشت   12 بساريخ 

 -  161 رقم  تاشفين  ابن  يوسف 

62222 الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 32 غشت 

2221 تحت رقم 3839.

63I

FIDUCIAIRE BAMMOU

FIDUCIAIRE BAMMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc
FIDUCIAIRE BAMMOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 36 اقامة 
منة هللا زاوية زنقة لبنان ومصطفى 
الرفاعي رقم 4 - 14222 القنيطرة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37725

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 شتن22   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 88185.

64I

bdl conseils

ALCYONE ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique، 349

20150، casablanca maroc
ALCYONE ADVISORY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
46 مكسب 6 الطابق الثاني شارع 

الزر قطوني - 22252 الدار البيضاء 
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514657

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALCYONE ADVISORY

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

مالية وادارية.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  الثاني  الطابق   6 مكسب   46

الدار البيضاء   22252  - الزر قطوني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 otmane quabil : 500 السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 Ahmed Karim El Kenzi السيد

درهم   122 بقي ة  حصة   : 522

للحصة األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد otmane quabil عنوانه)ا) 

 Boulevard panoramique  349

.20150 casablanca Maroc

 Ahmed Karim El Kenzi السيد

 Rue Charles Darwin L 4 (عنوانه)ا

.1433 Luxembourg Luxembourg

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد otmane quabil عنوانه)ا) 

 Boulevard panoramique  349

.20150 casablanca Maroc

 Ahmed Karim El Kenzi السيد
 Rue Charles Darwin L 4 (عنوانه)ا
1433 Luxembourg Luxembourg
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
65I

بن علي لألستشارة ش م م

ALPHA SOUND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 
مراكش، 42222، مراكش املغرب
ALPHA SOUND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 1 
الطابق االول رقم 15 سيدي غانم 
معزوزية مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
114567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALPHA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SOUND
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحداث.
 1 : مكسب  عنوان املقر االجس اعي 
غانم  سيدي   15 رقم  االول  الطابق 
مراكش   42222  - مراكش  معزوزية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين باهي : 1.222 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد ياسين باهي عنوانه)ا) رقم 
زنقة ال22وج اقامة حورية الطابق   7
البيضاء  الدار   22222  2 الشقة   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ياسين باهي عنوانه)ا) رقم 
زنقة ال22وج اقامة حورية الطابق   7
البيضاء  الدار   22222  2 الشقة   1

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 123734.
66I

مكسب الحسابات ح ل

MVSLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

مكسب الحسابات ح ل
22 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الج اعة، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
MVSLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 محج 

اللة ياقوت الطابق األول الرقم 39 - 
22222 البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.528467
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

عبداملجيد اخوي ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789391.
67I

N2M CONSEIL-SARL

JMD TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

JMD TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

24 بالطابق الثالث بالع ارة الكائنة 

برقم 44 بزنقة 37 لعري الشيخ - 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JMD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRADE

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بالع ارة  الثالث  بالطابق   24 رقم 
لعري   37 بزنقة   44 برقم  الكائنة 

الشيخ - 62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : املخساري  خالد  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  املخساري  خالد  السيد 
مليلية   21 باب   23 اراكون  زنقة 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املخساري  خالد  السيد 
مليلية   21 باب   23 اراكون  زنقة 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 غشت 

2221 تحت رقم 3784.
68I

IMP SAHARA

JOUILLERIE HAMID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب
JOUILLERIE HAMID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسي2ة الخضراء بلوك G رقم 184 
72252 طرفاية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
36925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JOUILLERIE HAMID
- تص يم   : غرض الشركة بإيجاز 
املجوهرات  وتسويق  وتصنيع 
الفاخر  اللؤلؤ  وصياغة  والساعات 

والحرف  والكريسسال  املسسنبت  أو 

اليدوية والديكور واسسي2اد وتصدير 

ج يع  املجوهرات.  أع ال  ج يع 

األع ال والخدمات املسنوعة.

واالسسي2اد  والبيع  الشراء   -

عام  بشكل  والسوزيع  والسصدير 

واملواد  واألصناف  املنسجات  لج يع 

؛  واألدوات واملعدات بج يع أنواعها 

أو تأجي2 ج يع املركبات لنقل  اقسناء 

أع ال السن ية  ؛  األفراد أو البضائع 

تحت  شبكات  والريفية:  الحضرية 

الصحي،  الصرف  أع ال  األرض، 

لل شاة.  م ر  إنشاء  الطرق،  أع ال 

املسنوعة  وبيع وتأجي2 األشغال  شراء 

األع ال  ج يع  ؛  الخدمة  ومعدات 

الكهربائية،.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 184 رقم   G بلوك  املسي2ة الخضراء 

72252 طرفاية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح يد بكرار : 1.222 حصة 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بكرار  ح يد  السيد 

سيبع   121 رقم  اجبيالت  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بكرار  ح يد  السيد 

سيبع   121 رقم  اجبيالت  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 1731/21.

69I

AMAFIDUS

M.A PROMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAFIDUS
148 الكناني املح دية، 22652، 

املح دية املغرب
M.A PROMAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12شارع 
قا�سي السازي صباحيات مح دية - 

22652 مح دية املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
28689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 M.A  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROMAT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
12شارع   : عنوان املقر االجس اعي 
 - قا�سي السازي صباحيات مح دية 

22652 مح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد مية عبد الص د عنوانه)ا) 
 319 3بلول إ املح دية رقم  راشدية 

22652 املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مية عبد الص د عنوانه)ا) 
 319 3بلول إ املح دية رقم  راشدية 

22652 املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1768.

72I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

 STE SALIM TAN TRANS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي ان، 14222، سيدي سلي ان 

املغرب

 STE SALIM TAN TRANS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور - 14222 قنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SALIM TAN TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية.
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مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

قنيطرة   14222  - املنصور  يعقوب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : طنطان  اح د  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طنطان  اح د  السيد 
 542 رقم   21 حي اوالد مالك الزنقة 

14222 سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  طنطان  اح د  السيد 
 542 رقم   21 حي اوالد مالك الزنقة 

14222 سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

71I

WFAFRICA

SCRIPTUM
إعالن مسعدد القرارات

SCRIPTUM

تجزئة الساحل 2، الطابق 2، 
رقم 22، دار بوعزة، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب

SCRIPTUM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

الساحل 2، الطابق 2، رقم 22، 

دار بوعزة - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.424243

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2221 تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل  اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

مقرالشركة إلى العنوان السالي: تجزئة 

22، دار  2، رقم  2، الطابق  الساحل 

بوعزة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

تجزئة   : في  مقرالشركة  يقع  مايلي: 

22، دار  2، رقم  2، الطابق  الساحل 

بوعزة. يجوز نقلها إلى أي مكان آخر 

الشركاء  من  ج اعي  قرار  ب وجب 

للسغيي2ات  املطلوبة  األغلبية  تسخذه 

وإغالق  ونقل  إنشاء  يسم  القانونية. 

املؤسسات الفرعية في ج يع األماكن 

مع مراعاة  بقرار بسيط من اإلدارة، 

الصالحيات  على  قيود  االمسثال ألي 

لهذه  التي قد تكون منصوص عليها 

الع ليات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791282.

72I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE RAKINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE RAKINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 

23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

11851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RAKINA
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الحديد املسسع ل
السصدير واإلسسي2اد.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  6 الرقم   7 إقامة  الخامس  مح د 

23222 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : زنبوع  املصطفى  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى زنبوع عنوانه)ا) 
حي بن شوية زنقة 5 رقم 118 23222 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املصطفى زنبوع عنوانه)ا) 
حي بن شوية زنقة 5 رقم 118 23222 

بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 22 شتن22 

2221 تحت رقم 917.
73I

بادي أنفست

STE BADI INVEST SARL.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BADI INVEST SARL A.U
رقم 52 زنقة النهضة تجزئة فضيلة 

1 طريق عين الشقف فاس، 

32222، فاس املغرب
بادي أ نفست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 52 

زنقة النهضة تجزئة فضيلة 1 طريق 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BADI INVEST SARL A.U
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة.
 52 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
طريق   1 زنقة النهضة تجزئة فضيلة 
فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:
 12.222  : السيطي  نوفل  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيطي  نوفل  السيد 
 1 فضيلة  تجزئة  النهضة  زنقة   52
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 نوفل السيطي عنوانه)ا) 52 زنقة 
طريق عين   1 النهضة تجزئة فضيلة 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3628
74I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 LA CONTINENTALE «
 D’ASSURANCE ET DE
COURTAGE » SCASCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
 LA CONTINENTALE «
 D’ASSURANCE ET DE

COURTAGE » SCASCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 261، 
شارع عبد املومن، شقة 9، مبنى 

أ - طابق 3. - 22242 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.175283
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 غشت   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.222.222«
»1.222.222 درهم« إلى »2.222.222 
درهم« عن طريق : إدماج احسياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791513.
75I

JUDISCAL

MARNOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA، 20260، CASABLANCA
MAROC

MARNOOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
الفسح شارع برهيم الرودني رقم 217 

الطابق 1 شقة 3 - 22372 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
452665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 نون22   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARNOOR
إسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ج يع أنواع السلع واملواد.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الفسح شارع برهيم الرودني رقم 217 
الدار   22372  -  3 شقة   1 الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد نور الدين ع ري 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين ع ري عنوانه)ا) 
 VOGEL WIKKE 28 6665 HP

Driel 22222 هولندا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين ع ري عنوانه)ا) 
 VOGEL WIKKE 28 6665 HP

Driel 22222 هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
دجن22 2219 تحت رقم -.

76I

 مكســـب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

AMISKER TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكســـب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير، 82652، أكادير املغرب

AMISKER TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 
تجزئة السعداوي 21 - 85222 

تزنيت املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3493

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   32 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها  مبلغ   AMISKER TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
26 تجزئة السعداوي  اإلجس اعي رقم 
نتيجة  املغرب  تزنيت   85222  -  21
نتيجة لسوقف النشاط وبسبب   : ل 

جائحة كورونا.
 26 و حدد مقر السصفية ب رقم 
تجزئة السعداوي 21 - 85222 تزنيت 

املغرب. 
و عين:

بوستى  سعيد  السيد)ة) 
 22222 املركز  تاكلفت  وعنوانه)ا) 

ازيالل املغرب ك صفي )ة) للشركة.
بنقيه  السالم  عبد  السيد)ة) 
سعيد  سيدي  حي  وعنوانه)ا) 
بيوكرى  املسسقبل  زنقة  الشريف 
املغرب  باها  ايت  اشسوكة   87222

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 االبسدائية بسيزنيت بساريخ 

2221 تحت رقم 532.

77I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

B.S FISH
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc

B.S FISH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12337

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 

تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 

السيد ابراهيم ق وس ل 122 حصة 

 MPS شركة  لفائدة  إجس اعية 

DAKHLA بقي ة 122 درهم للحصة.

وتعيين  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 

مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 

مايلي: قبول إسسقالة السيد ابراهيم 

للشركة  ك سي2  مهامه  من  ق وس 

كريم  بناني  سعيد  السيد  وتعيين 

ك سي2 جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
محددة  الشركة  مال  رأس  مايلي: 

حصة   122 إلي  مقس ة   12.222 في 

إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 

ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

.MPS DAKHLA
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على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2221 تحت رقم 911/2221.
78I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

DAKHLA SWEET & RELAX
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 DAKHLA SWEET & RELAX

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.11389

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 25 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
 1222 ل  ق وس  ابراهيم  السيد 
 MPS حصة إجس اعية لفائدة شركة
DAKHLA بقي ة 122 درهم للحصة.
وتعيين  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 
مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 
مايلي: قبول إسسقالة السيد ابراهيم 
للشركة  ك سي2  مهامه  من  ق وس 
كريم  بناني  سعيد  السيد  وتعيين 

ك سي2 جديد للشركة
املقر  تحويل   -  3 رقم  قرار 
الذي ينص على  االجس اعي للشركة: 
تحويل املقر االجس اعي الحالي  مايلي: 
شارع   3 املسي2ة  شارع  من  للشركة 
عبد الرحيم بوعبيد رقم 91 الداخلة 
 7724/1 رقم  العركوب  شارع  إلى 

الداخلة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 
حصة   1222 إلي  مقس ة   122.222
إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 
ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  للشركة  االجس اعي  املقر 
شارع العركوب رقم   : العنوان السالي 

7724/1 الداخلة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2221 تحت رقم 891/2221.
79I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

DUNE RESORT
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
DUNE RESORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.11145

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 23 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
 1222 ل  ق وس  ابراهيم  السيد 
 MPS حصة إجس اعية لفائدة شركة
DAKHLA بقي ة 122 درهم للحصة.

وتعيين  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 

مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 

مايلي: قبول إسسقالة السيد ابراهيم 

للشركة  ك سي2  مهامه  من  ق وس 

كريم  بناني  سعيد  السيد  وتعيين 

ك سي2 جديد للشركة

املقر  تحويل   -  3 رقم  قرار 

الذي ينص على  االجس اعي للشركة: 

تحويل املقر االجس اعي الحالي  مايلي: 

شارع   3 املسي2ة  شارع  من  للشركة 

عبد الرحيم بوعبيد رقم 91 الداخلة 

 7724/1 رقم  العركوب  شارع  إلى 

الداخلة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

في  محدد  للشركة  االجس اعي  املقر 

شارع العركوب رقم   : العنوان السالي 

7724/1 الداخلة

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 

حصة   1222 إلي  مقس ة   122.222

إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 

ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2221 تحت رقم 922/2221.

82I

Click & Wash

Click & Wash
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Click & Wash

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

االبطال شقة 4 الرباط - 12222 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

151889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Click  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.& Wash

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات وصيانتها.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 12222  - الرباط   4 شقة  االبطال 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

 5 السيد اح امو رضا عنوانه)ا) 

شارع ماالبو شقة 12 الرباط 12222 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  مصطفى  تازي  السيد 

السوي�سي،  قاسم،  بي2  شارع   32

الرباط 12222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 5 السيد اح امو رضا عنوانه)ا) 

شارع ماالبو شقة 12 الرباط 12222 

الرباط املغرب

عنوانه)ا)  مصطفى  تازي  السيد 

السوي�سي،  قاسم،  بي2  شارع   32

الرباط 12222 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم -.

81I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

OUTDOOR SAHARA
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc

OUTDOOR SAHARA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1819

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: تفويت شركة 

حصة   992 ل   DAKHLA KIDS

نفيسة  اللة  والسيدة  إجس اعية 

إجس اعية  حصص   12 ل  اليعقوبي 

 MPS DAKHLA تباعا لفائدة شركة

بقي ة 122 درهم للحصة.

قرار رقم 2 - تغيي2 الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

تعديل الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد

وتعيين  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 

مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 

اللة  السيدة  إسسقالة  قبول  مايلي: 

نفيسة اليعقوبي من مهامها ك سي2ة 

بناني  السيد سعيد  للشركة وتعيين 

كريم ك سي2 جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 
حصة   1222 إلي  مقس ة   122.222
إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 
ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو 2221 تحت رقم 1287/21.
82I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

GLOBAL FISHING
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
GLOBAL FISHING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.9823

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
 1222 ل  ق وس  ابراهيم  السيد 
 MPS حصة إجس اعية لفائدة شركة
DAKHLA بقي ة 122 درهم للحصة.
وتعيين  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 
مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 
مايلي: قبول إسسقالة السيد ابراهيم 
للشركة  ك سي2  مهامه  من  ق وس 
كريم  بناني  سعيد  السيد  وتعيين 

ك سي2 جديد للشركة

املقر  تحويل   -  3 رقم  قرار 

الذي ينص على  االجس اعي للشركة: 

مايلي: تحويل املقر االجس اعي للشركة 

من شارع مح د فاضل س اللي رقم 

88 الطابق األول حي السالم الداخلة 

 7724/1 رقم  العركوب  شارع  إلى 

الداخلة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

في  محدد  للشركة  االجس اعي  املقر 

شارع العركوب رقم   : العنوان السالي 

7724/1 الداخلة

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 

حصة   1222 إلي  مقس ة   122.222

إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 

ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو 2221 تحت رقم 967/2221.

83I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

TAWARTA PLAGE
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc

TAWARTA PLAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11389

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
1222 حصة  السيد حامية مبارك ل 
 MPS شركة  لفائدة  إجس اعية 
 SEA-CULTURE وشركة   DAKHLA
 122 مقس ة بالتساوي بينه ا بقي ة 

درهم للحصة.
قرار رقم 2 - تغيي2 الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
وتعيين  إسسقالة   -  3 رقم  قرار 
ينص  الذي  للشركة:  جديد  مسي2 
السيد  إسسقالة  قبول  مايلي:  على 
ك سي2  مهامه  من  الصغي2  إبراهيم 
بناني  السيد سعيد  للشركة وتعيين 
كريم والسيد رشيد خياطي حسيني 

ك سي2ين جديدين للشركة
قرار رقم 4 - تحويل املقر االجس اعي 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
الداخلة إلى   29 حي الخليج فيال رقم 
شارع العركوب رقم 7724/1 الداخلة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  للشركة  االجس اعي  املقر 
شارع العركوب رقم   : العنوان السالي 

7724/1 الداخلة
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 
حصة   1222 إلي  مجزأة   122.222
إجس اعية من فئة 122 درهم مقس ة 
 MPS DAKHLA بالتساوي بين شركة

SEA-CULTURE وشركة
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بين  الشركة  حصص  تقسم  مايلي: 
 MPS DAKHLA شركة   : الشريكين 
 522 SEA-CULTURE حصة  وشركة 

لكل منه ا.
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على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد سعيد بناني كريم 

ك سي2 للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2221 تحت رقم 919/2221.

84I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SEA BOSS
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
SEA BOSS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73222 

الداخلة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.18629

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تفويت السيد 
حصة   1222 ل  كريم  بناني  اسعيد 
 MPS شركة  لفائدة  إجس اعية 
DAKHLA بقي ة 122 درهم للحصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 
حصة   1222 إلي  مقس ة   122.222
إجس اعية من فئة 122 درهم مقيدة 
ج يعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يوليوز 2221 تحت رقم 1326/2221.

85I

CABINET BENHASSAN SARL AU

GREEN ENERGY ELECTRIC
إعالن مسعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج، 

22442، الدارالبيضاء املغرب

 GREEN ENERGY ELECTRIC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 56 زنقة 

فرحات حشاد الطابف الثالث 

مكسب رقم 6 أنفا - 22422 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.347761

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص  تفويت  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  اجس اعية: 

حصص   522 تفويت  على  املوافقة 

هشام  السيد  طرف  من  إجس اعية 

السعريف  لبطاقة  الحامل  سيقل 

لفائدة   wa 125128 رقم  الوطنية 

السيد ابن زاهر كريم الحامل لبطاقة 

.BH 409087 السعريف الوطنية رقم

قرار رقم التسيي2 : الذي ينص على 

كريم  زاهر  ابن  السيد  تعيين  مايلي: 

ك سي2 ثاني لشركة ملدة غي2 محدودة 

هشام  السيد  إسسقالة  قبول  مع 

سيقل من مهام التسيي2.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الشركة  رأس ال  رقم  بند 

واملساه ات : الذي ينص على مايلي: 

درهم   122222 الشركة  رأس ال 

إجس اعية  حصة   1222 الى  مقسم 

122 درهم لكل حصة مقسم كالسالي 

52222 درهم  :السيد ابن زاهر كريم 

اجس اعية.السيد  حصة   522 يعني 

يعني  درهم   52222 غريوي  بوعبيد 

522 حصة اجس اعية .

ينص  الذي   : التسيي2  رقم  بند 
الشركة تسيي2 من طرف  على مايلي: 
كريم  زاهر  ابن  السيد  لسيدان 

والسيد بوعبيد غريوي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791247.
86I

 SOCIETE SAHARA CONSEIL INNOVATION

MAROC SARL

 SOCIETE SAHARA CONSEIL
 INNOVATION MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE SAHARA CONSEIL
INNOVATION MAROC SARL

شارع ع ر املخسار زنقة دمياط رقم 
14 تجزئة 121، 72222، العيون 

املغرب
 SOCIETE SAHARA CONSEIL
 INNOVATION MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ع ر 
املخسار زنقة دمياط رقم 14 تجزئة 

1221 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37877
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE SAHARA CONSEIL

.INNOVATION MAROC SARL
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املع ارية والهندسة.
عنوان املقر االجس اعي : شارع ع ر 
تجزئة   14 رقم  دمياط  زنقة  املخسار 

1221 - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
اشقران  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) الحي الصناعي تيزنيت زنقة 
25 رقم 154 85222 تيزنيت املغرب.

الخر�سي  الكنساوي  السيد 
أسا   81226 الحي اإلداري  عنوانه)ا) 

املغرب.
سيدالزين  شي اء  السيدة 
الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
 72222  25 رقم   23 بلوك  الثالث 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اشقران  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) الحي الصناعي تيزنيت زنقة 

25 رقم 154 85222 تيزنيت املغرب
سيدالزين  شي اء  السيدة 
الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
 72222  25 رقم   23 بلوك  الثالث 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
25 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2764/2221.

87I

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

DH NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET AMINE KABBAJ ET
ASSOCIES

 AVENUE HASSAN II GUELIZ
40000 ،82، مراكش املغرب
DH NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
موالي علي كليز - 42222 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEGOCE

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسسغالل املنشآت في قطاع الفنادق 

واملطاعم.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مراكش   42222  - كليز  علي  موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ع وش  مح د  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع وش  مح د  السيد 
 42222  142 رقم   1 عباد  سيدي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  ع وش  السيد 
 42222  142 رقم   1 عباد  سيدي 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  نادية  ع وش  السيدة 

الكريم  عبد  شارع  االزرق  ع ارة 

الخطابي 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 186922.

88I

LIPIDE MAROC TRANS

LOGNOR FRETRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

LIPIDE MAROC TRANS
طارق ابن زباد شارع منصور ابن ابي 
عامر رقم 95 الطابق 3، 92222، 

طنجة املغرب
LOGNOR FRETRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي اقامة 
الوفاء 8 طابق 8 رقم 48 - 92222 

طنجة املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115291

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيي2   2221 23 غشت  املؤرخ في 
ال22ي  »الشحن  من  الشركة  نشاط 
ال22ي  »النقل  إلى  الخدمات«  ونقل 

الوطني والدولي للبضائع«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   32 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7687.
89I

BRADUS BUSINESS CENTER

 AXE CONTROLE CONSEIL 
TECHNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA، 20420، CASABLANCA

MAROC
 AXE CONTROLE CONSEIL 
TECHNIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 زنقة 
مح د س يحة إقامة جوهرت 

الطابق 6 رقم 35 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن22  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 AXE CONTROLE CONSEIL
رأس الها  مبلغ    TECHNIQUE
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة مح د س يحة   144 اإلجس اعي 
 -  35 رقم   6 إقامة جوهرت الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : قلة فرص البيع واملنافسة.
 144 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
زنقة مح د س يحة إقامة جوهرت 
الدار   22222  -  35 رقم   6 الطابق 

البيضاء املغرب. 
و عين:

وهبون  مح د  السيد)ة) 
)ة)  ك صفي   -  -  -  - وعنوانه)ا) 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : 144 زنقة مح د 
س يحة إقامة جوهرت الطابق 6 رقم 

35 - 22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2221 تحت رقم 761772.
92I

BRADUS BUSINESS CENTER

CAT ADVERTISING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA، 20420، CASABLANCA

MAROC
CAT ADVERTISING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 زنقة 

الحديقة، شارع الراشيدي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 يونيو   25 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CAT الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   ADVERTISING
مقرها  وعنوان  درهم   52.222
شارع  زنقة الحديقة،   22 اإلجس اعي 
البيضاء  الدار   22222  - الراشيدي 
البيع  فرص  قلة   : ل  نتيجة  املغرب 

واملنافسة.
زنقة   22 و حدد مقر السصفية ب 
 22222  - الحديقة، شارع الراشيدي 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الدين  صالح  أي ن  السيد)ة) 
 -  -  -  - مح ود الغ راوي وعنوانه)ا) 

ك صفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصفية  العقود والوثائق املسعلقة 
: 22 زنقة الحديقة، شارع الراشيدي 

الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 787292.
91I

FUDIMAITRISE HAMID

STE RACHO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET، 15000،
KHEMISSET MAROC

STE RACHO SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 

حي ابن بطوطة الخ يسات - 15222 
الخ يسات املغرب.
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27393
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  19 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE RACHO SARL الشريك الوحيد
درهم   92.222 رأس الها  مبلغ   AU
 12 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
حي ابن بطوطة الخ يسات - 15222 
فسخ   : الخ يسات املغرب نتيجة ل 

الشركة.
 83 و حدد مقر السصفية ب رقم 
واد لوكوس حي الزهراء الخ يسات - 

15222 الخ يسات املغرب. 
و عين:

تبصارت  مح د  السيد)ة) 
اللكوس  واد   83 رقم  وعنوانه)ا) 
 15222 الخ يسات  الزهراء  حي 
)ة)  ك صفي  املغرب  الخ يسات 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالخ يسات  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1242.

92I

FIDUASSAF CONSEIL

H.ABL- أش.أبل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
324 شارع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 12 الطابق 5 
املعاريف الدارالبيضاء، 22382، 

الدارالبيضاء املغرب
H.ABL- أش.أبل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

شارع عبداملومن وزنقة الرشاطي 
الدار البيضاء 22242 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 -H.ABL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

أش.أبل.
مخس22   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السحليالت الطبية.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرشاطي  وزنقة  عبداملومن  شارع 
الدارالبيضاء   22242 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

21.422.222 درهم، مقسم كالسالي:
نصيبها   : الدليمي  نادية  السيدة 
عبدهللا  مخس22املرحوم  في  اإلرت  من 
بن سلي ان بقي ة 2.677.522 درهم.
نصيبها   : السيدة ريحانة الروندة 
عبدهللا  مخس22املرحوم  في  اإلرت  من 
بن سلي ان بقي ة 3.572.222 درهم.
السيد أبوبكر بن سلي ان : نصيبه 
من اإلرت في مخس22املرحوم عبدهللا بن 

سلي ان بقي ة 5.257.522 درهم.
 : السيد مح د رضا بن سلي ان 
مخس22املرحوم  في  اإلرت  من  نصيبه 
بقي ة  سلي ان  بن  عبدهللا 

5.257.522 درهم.
 : سلي ان  بن  سلي ان  السيد 
مخس22املرحوم  في  اإلرت  من  نصيبه 
بقي ة  سلي ان  بن  عبدهللا 

5.257.522 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية الدليمي عنوانه)ا) 2 
زنقة والد بوزيري بي2 قاسم السوي�سي 

12152 الرباط املغرب.
السيدة ريحانة الروندة عنوانه)ا) 

الرباط   12232 أيت زكري  زنقة   22
املغرب.

سلي ان  بن  أبوبكر  السيد 
عنوانه)ا) طارق إبن زياد املستشفيات 

22362 الدارالبيضاء املغرب.
سلي ان  بن  رضا  مح د  السيد 
عنوانه)ا) طارق إبن زياد املستشفيات 

22362 الدارالبيضاء املغرب.
سلي ان  بن  سلي ان  السيد 
عنوانه)ا) طارق إبن زياد املستشفيات 

22362 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  إدري�سي  العربي  السيد 
سال باب املري�سى 11222 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792217.
93I

H2MC

BATALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

H2MC
127 شارع تازة حي موالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء، 

casablanca maroc ،22222
BATALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاتي اقامة البس الطابق 

االول رقم 8 املعاريف - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.429973
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2222 مارس   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

السيدي ح زة ك سي2 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736927.
94I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 GLOBAL LANGUAGES IN-
FES PRIVE-GLIF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

 GLOBAL LANGUAGES IN FES-

PRIVE-GLIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي فضاء 

نور فاس،شارع مطران خليل 

مطران،الطابق الثالث،املكسب رقم 

12 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GLOBAL LANGUAGES IN FES-

.PRIVE-GLIF

الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي واالستشارة

فضاء   : االجس اعي  املقر  عنوان 

خليل  مطران  فاس،شارع  نور 

رقم  الثالث،املكسب  مطران،الطابق 

12 - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
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 122  : رشدي  حسنى  السيدة 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حسنى رشدي عنوانه)ا) 

طريق  الج يل  الهواء  تجزئة   78

صفرو فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حسنى رشدي عنوانه)ا) 

طريق  الج يل  الهواء  تجزئة   78

صفرو فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3962.

95I

A&O

 MTS MEDICAL TECHNICAL
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

A&O

 AVENUE MERS SULTAN، 26

22252، الدار البيضاء املغرب

 MTS MEDICAL TECHNICAL

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 

 RUE MOHAMED SMIHA ETG

APPT 6 N°35 - 20000 6 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.455523

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2221 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) رسيدة لهشامي 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.222

122 حصة لفائدة السيد )ة) فاط ة 

غشت   18 بساريخ  ايكنوان  الزهراء 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791681.

96I

FIDUCOJ

STE ORTRANEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42,، 64550،

JERADA MAROC
STE ORTRANEG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

االنطالق رقم 25 - 64552 جرادة 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25813
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   STE ORTRANEG
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 25 رقم  االنطالق  حي  اإلجس اعي 
ل  نتيجة  املغرب  جرادة   64552  -
االقسصادية  الوضعية  صعوبة   :

الحالية.
حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
جرادة   64552  -  25 رقم  االنطالق 

املغرب. 
و عين:

جالل خ ار وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
جرادة   64552  318 حي الرازي رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   32 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3289.

97I

ATELIER ARABESQUE

A.H.I.A CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

ATELIER ARABESQUE

ع ارة احسين تجزئة الوحدة 

مج وعة D-19 الشقة رقم 26، 

72222، العيون املغرب

A.H.I.A CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 

رشيد الشطر الثاني بلوك M رقم 

123 - 72222 العيون املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26227

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  27 غشت  املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) هالب 

عزة ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2825/2221.

98I

ccf roubia

STE CAFE BEST TIMGADINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ccf roubia

 bd mohammed derfoufi 17

oujda، 60000، oujda maroc

ste cafe best timgadine شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

النجد1 القطعة س12 طريق سيدي 

يحيى - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

38235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ste  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.cafe best timgadine

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى وبيدزيريا.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النجد1 القطعة س12 طريق سيدي 

يحيى - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : الرزاق  عبد  بلبشي2  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرزاق  عبد  بلبشي2  السيد 

القطعة  النجد1  تجزئة  عنوانه)ا) 

 62222 يحيى  سيدي  طريق  س12 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرزاق  عبد  بلبشي2  السيد 

القطعة  النجد1  تجزئة  عنوانه)ا) 

 62222 يحيى  سيدي  طريق  س12 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3263.

99I
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HM ADVISORS

RIAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HM ADVISORS

 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI

 MAAROUF CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

RIAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RIAMED

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو، بشكل مباشر أو غي2 

مباشر، في املغرب وفي ج يع البلدان، 

أطراف  عن  نيابة  أو  لنفسها  سواء 

الع ليات السالية املعلنة وغي2  ثالثة، 

املقيدة:

- مقاول تركيب املعدات الطبية، 

وشبه الطبية، والجراحية، واألشعة، 

واملخس22ات ؛

- هندسة ودراسة وتص يم وإنساج 

وصيانة  وتجهيز  وتركيب  وتج يع 

وصيانة ج يع أنواع املواد واملعدات 

الطبية ؛

املعدات  إصالح  في  املساعدة   -
الطبية وتنظي ها وتطويرها ؛

أنواع  ج يع  وتوزيع  تسويق   -
أو  الجراحية  أو  الطبية  املعدات 
املسسع لة،  أو  الجديدة  اإلشعاعية 
املستشفيات  وكذلك ج يع معدات 

والعيادات ؛
أنواع  ج يع  وتوزيع  تسويق   -
الج ال،  الصحة،  األدوية، 
منسجات  الش س،  واقي  السخسيس، 
مسسحضرات  والرضع،  األطفال 
املنسجات  العضوية،  السج يل 

الطبيعية، منسجات الشعر،….
منسجات  وتوزيع ج يع  تسويق   -
أو مسسحضرات  العناية  أو  النظافة 
الغذائية،  واملك الت  السج يل، 
ملر�سى  )ملحقات  الطبية  واألجهزة 
الضاغطة،  والجوارب  السكر، 
وض ادات  الضيقة،  والجوارب 
الكاحل أو الركبة على سبيل املثال)، 
والض ادات، وأطع ة الح ية )حليب 
الغذائية  واملشروبات  األطفال، 

السريرية) ؛
وتوزيع  واسسي2اد  وشراء  بيع   -

وصيانة األجهزة الطبية.
والس سرة  والع ولة  الس ثيل   -
والسعاقد  والسنقيب  والسص يم 
الخدمات  وتقديم  الباطن  من 
السجارية  والعالمات  والحصريات 
االخت2اع  براءات  وامسيازات 

والت2اخيص ؛
- شحنة، تجارة داخلية أو دولية، 

توزيع أي منسج أو عنصر ؛
األع ال  مخسلف  مقاول   -
بأنواعها  الت2ابية  والتشييد واألع ال 
املباني  وتزيين  والسطوير  والسخطيط 
والهندسة  الحرف  ج يع  وأع ال 

املدنية.
املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 
السجارية واملنقولة والعقارية واملالية 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
أو التي من  املذكورة أعاله،  باألشياء 
املحس ل أن تعزز تحقيقها وتطويرها، 
غي2  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 
األشكال،  من  شكل  بأي  مباشرة، 
تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشركات  في 

التي  م اثل أو األهداف ذات الصلة، 
من املحس ل أن تعزز، بشكل مباشر أو 
غي2 مباشر، الهدف الذي تسعى إليه 

الشركة أو امسدادها أو تطويرها..
 332  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان 
الطابق 5 رقم 21 املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : كاوسو  كامارا  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كاوسو  كامارا  السيد 
 14575  14 أبيدجان   14575 ص.ب 

أبيدجان ساحل العاج.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كاوسو  كامارا  السيد 
 14575  14 أبيدجان   14575 ص.ب 

أبيدجان ساحل العاج
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791273.
122I

ATELIER ARABESQUE

A.H.I.A CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATELIER ARABESQUE
ع ارة احسين تجزئة الوحدة 

مج وعة D-19 الشقة رقم 26، 
72222، العيون املغرب

A.H.I.A CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني بلوك M رقم 

123 - 72222 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.26227

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اح د  سيدي  )ة)  السيد  تفويت 
اهل الشيعة 1.222 حصة اجس اعية 
من أصل 1.222 حصة لفائدة السيد 
)ة) عزة هالب بساريخ 27 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   22 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2825/2221.
121I

global audit partners

RELAIS FINANCE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc
RELAIS FINANCE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

أح د املججاتي إقامة لي ألب طابق 1 
شقة 8 حي املعاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RELAIS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FINANCE MAROC
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسدريب  الهاتفي  االتصال  مركز 
واملشورة واالستث ارات في رأس املال.

13 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
أح د املججاتي إقامة لي ألب طابق 1 
22222 الدار   - 8 حي املعاريف  شقة 

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد بن رحو : 42 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   42  : السيدة ثريا شفقان 
بقي ة 122 درهم للحصة.

 RELAIS FINANCE : 20 الشركة
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رحو  بن  السيد سعيد 
27 شارع غراند طت2اس 31862 تولوز 

فرنسا.
السيدة ثريا شفقان عنوانه)ا) 27 
تولوز   31862 طت2اس  غراند  شارع 

فرنسا.
 RELAIS FINANCE الشركة 
طت2اس  غراند  شارع   27 عنوانه)ا) 

31862 تولوز فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رحو  بن  السيد سعيد 
27 شارع غراند طت2اس 31862 تولوز 

فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791685.
122I

ADVOLIS

PRUNEST
إعالن مسعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

PRUNEST »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار اوالد 
القا�سي عين صفا - 62222 وجدة 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.29321

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
ت ت إضافة األنشطة السالية  مايلي: 

إلى نشاط الشركة الحالي - تاجر
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
العام  الج ع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تحيين  على  وباالج اع 

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي  بند رقم القانون االسا�سي: 
القانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2795.

123I

global audit partners

HL COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc
HL COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 
أح د املججاتي إقامة لي ألب طابق 1 
شقة 8 حي املعاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

13 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
أح د املججاتي إقامة لي ألب طابق 1 
22222 الدار   - 8 حي املعاريف  شقة 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122  : لكسيمي  ح زة  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لكسيمي  السيد ح زة 
البيضاء  الدار   22372 معاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لكسيمي  السيد ح زة 
البيضاء  الدار   22372 معاريف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792929.
124I

HM ADVISORS

RTMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HM ADVISORS
 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI
 MAAROUF CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC
RTMS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.RTMS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو، بشكل مباشر أو غي2 

مباشر، في املغرب وفي ج يع البلدان، 

أطراف  عن  نيابة  أو  لنفسها  سواء 

الع ليات السالية املعلنة وغي2  ثالثة، 

املقيدة:

- مقاول تركيب املعدات الطبية، 

وشبه الطبية، والجراحية، واألشعة، 

واملخس22ات ؛

- هندسة ودراسة وتص يم وإنساج 

وصيانة  وتجهيز  وتركيب  وتج يع 

وصيانة ج يع أنواع املواد واملعدات 

الطبية ؛

املعدات  إصالح  في  املساعدة   -

الطبية وتنظي ها وتطويرها ؛

أنواع  ج يع  وتوزيع  تسويق   -

أو  الجراحية  أو  الطبية  املعدات 

املسسع لة،  أو  الجديدة  اإلشعاعية 

املستشفيات  وكذلك ج يع معدات 

والعيادات ؛

أنواع  ج يع  وتوزيع  تسويق   -

الج ال،  الصحة،  األدوية، 

منسجات  الش س،  واقي  السخسيس، 

مسسحضرات  والرضع،  األطفال 

املنسجات  العضوية،  السج يل 

الطبيعية، منسجات الشعر.
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منسجات  وتوزيع ج يع  تسويق   -
أو مسسحضرات  العناية  أو  النظافة 
الغذائية،  واملك الت  السج يل، 
ملر�سى  )ملحقات  الطبية  واألجهزة 
الضاغطة،  والجوارب  السكر، 
وض ادات  الضيقة،  والجوارب 
الكاحل أو الركبة على سبيل املثال)، 
والض ادات، وأطع ة الح ية )حليب 
الغذائية  واملشروبات  األطفال، 

السريرية) ؛
وتوزيع  واسسي2اد  وشراء  بيع   -

وصيانة األجهزة الطبية.
والس سرة  والع ولة  الس ثيل   -
والسعاقد  والسنقيب  والسص يم 
الخدمات  وتقديم  الباطن  من 
السجارية  والعالمات  والحصريات 
االخت2اع  براءات  وامسيازات 

والت2اخيص ؛
- شحنة، تجارة داخلية أو دولية، 

توزيع أي منسج أو عنصر ؛
األع ال  مخسلف  مقاول   -
بأنواعها  الت2ابية  والتشييد واألع ال 
املباني  وتزيين  والسطوير  والسخطيط 
والهندسة  الحرف  ج يع  وأع ال 

املدنية.
املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 
السجارية واملنقولة والعقارية واملالية 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
أو التي من  املذكورة أعاله،  باألشياء 
املحس ل أن تعزز تحقيقها وتطويرها، 
غي2  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 
األشكال،  من  شكل  بأي  مباشرة، 
تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشركات  في 
التي  م اثل أو األهداف ذات الصلة، 
من املحس ل أن تعزز، بشكل مباشر أو 
غي2 مباشر، الهدف الذي تسعى إليه 

الشركة أو امسدادها أو تطويرها..
 332  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان 
الطابق 5 رقم 21 املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : كاوسو  كامارا  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كاوسو  كامارا  السيد 
 14575  14 أبيدجان   14575 ص.ب 

أبيدجان ساحل العاج.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كاوسو  كامارا  السيد 
 14575  14 أبيدجان   14575 ص.ب 

أبيدجان ساحل العاج
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791274.

125I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOLOFISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة املغرب

SOLOFISH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ميناء 
طنجة املخزن رقم 21 - 92222 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28975

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245736.

126I

MARSOLOS TRANSPORT

MARSOLOS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARSOLOS TRANSPORT

حي الوحدة 1 شارع الع ارات رقم 
122 العيون، 72222، العيون 

املغرب

MARSOLOS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة 1 شارع الع ارات رقم 122 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARSOLOS TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين والبضائع.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الوحدة 1 شارع الع ارات رقم 122 - 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوراس  مح د  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوراس  مح د  السيد 

دوار ايت مبارك بكودين اوالد تاي ة 

83224 اوالد تاي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوراس  مح د  السيد 

دوار ايت مبارك بكودين اوالد تاي ة 

83224 اوالد تاي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2774/2221.

127I

ABDESLAM ANTID

TRANS MILE TAFILALET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

TRANS MILE TAFILALET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 

شارع عالل بن عبد هللا - 52222 

أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MILE TAFILALET

نقل   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 

وأشغال  املخسلفة  األشغال   2-

البناء 

-3 بيع غاز البوثان.
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 26 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 52222  - هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : قاسمي  العربي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قاسمي  العربي  السيد 
أرفود   52222  146 حي السالم رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  قاسمي  العربي  السيد 
أرفود   52222  146 حي السالم رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 2239.
128I

SOFT ALTERNATIVE SARL

PESCAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة املغرب
PESCAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ميناء 
طنجة الجديد الطابق االر�سي - 

92222 املدينة طنجة.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.72481

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   2.922.222«
 3.222.222« إلى  درهم«   122.222«

درهم« عن طريق : إدماج احسياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245735.

129I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ديسترينور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب

ديست2ينور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 شارع 

الكندي إقامة سنسا كالرا II الطابق 

7 املكسب رقم 17 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ديست2ينور.

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  واآلالت  البناء  مواد  في 

والصحية.

شارع   8  : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق   II الكندي إقامة سنسا كالرا 

طنجة   92222  -  17 املكسب رقم   7

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 522  : شرودة  خديجة  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : مساه ة  الشركة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة شرودة عنوانه)ا) 
ابن  فيال  القالليين  املضيق  طريق 

بشي2 93222 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  مساه ة  الشركة 
موطنة لدى شركة كونطوار إيبافيس 
 92222 عياض  القا�سي  زنقة   16

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة خديجة شرودة عنوانه)ا) 
ابن  فيال  القالليين  املضيق  طريق 

بشي2 93222 تطوان املغرب
عنوانه)ا)  الوزاني  مريم  السيدة 
حي النزاهة زنقة مح د الشيخ ميارة 

رقم 8 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245716.
112I

My Business Management

SOMAGE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

My Business Management
 n°14 2ème Etage Place Florence
 Avenue HassanII VN، 30000،

Fès Maroc
 SOMAGE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : تجزئة 59 
مسجر 2 تجزئة غيثة بنسودة فاس - 

32222 فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.57235

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2222 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

 SOMAGE IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 2 59 مسجر  مقرها اإلجس اعي تجزئة 

 32222  - تجزئة غيثة بنسودة فاس 

فاس املغرب نتيجة لوضع مالي حرج.

و عين:

قدمي2ي  أمين  مح د  السيد)ة) 

فاس  إي وزار  طريق  وعنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 24 غشت 2222 وفي تجزئة 59 

 - 2 تجزئة غيثة بنسودة فاس  مسجر 

32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3389/221.

111I

استشارات بشي2

عبد الكريم طريقي
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

عبد الكريم طريقي

قي  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

أعطى عبد الكريم   2221 11 غشت 

السجاري  بالسجل  املسجل  طريقي 

123622 باملحك ة السجارية ب راكش 

السجاري  لألصل  الحر  التسيي2  حق 

دلبوسك  املسمى  امللك  ب  الكائن 

مراكش  بع الة  الكائنة  الع ارة   -1

مقاطعة جليز شارع الزرقطوني وزنقة 

مراكش   42222  - زياد  بن  طارق 

املغرب لفائدة لورادو.م ا ملدة 2 سنة 

تبسدئ من 25 غشت 2221 وتنسهي في 

مقابل مبلغ شهري   2223 24 غشت 

قي سه 17.222 درهم.

112I
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FIDUCIAIRE CHEMS

CAP OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI

 R+4 APPT 6 TEMARA، 12000،
TEMARA MAROC

CAP OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

معركة وادزم رقم 22 مكرر طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CAP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مكرر طنجة   22 معركة وادزم رقم 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيدة العيدية الشعبي 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العيدية الشعبي عنوانه)ا) 
تجزئة فلوريدا رقم 5 سيدي معروف 

البيضاء 22522 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغزوي  رباب  السيدة 
 22 تجزئة املنزه زنقة ابن رشد رقم 
سال   11112 سال  سبسة  باب  خارج 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245524.
113I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MEDJOOL VALLEY II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies، ,12
20800، CASABLANCA MAROC
MEDJOOL VALLEY II شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 279 شارع 
الزرقطوني - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
512921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDJOOL VALLEY II
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األرا�سي الفالحية
اسسغالل فالحي

األرا�سي  واسسغالل  استث ار 
الفالحية

 279  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الدار   22222  - الزرقطوني  شارع 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 PALMAGRI : 1.222 الشركة 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   PALMAGRI الشركة 

22222 الدار  279 شارع الزرقطوني 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لحلو  ع ر  السيد 

 113 الرقم  املحيط  إقامة  البيضاء 

الدار   22222 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789419.

114I

CADES SARL

CADES C&T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC

CADES C&T شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني ط1 رقم 23 - 22242 

الدار البيضاء 22422 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

528497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CADES : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.C&T

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 22242  -  23 رقم  ط1  الزرقطوني 

22422 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   52  : اشن  ملياء  السيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   52  : السيدة يسرى اشن 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

 11 اشن عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
حي   4 الشقة   1 زنقة أرميني الطآبق 

البيضاء  الدار   22422 املستشفيات 

املغرب.

السيدة يسرى اشن عنوانه)ا) 11 
حي   4 الشقة   1 زنقة أرميني الطآبق 

البيضاء  الدار   22422 املستشفيات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 11 اشن عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
حي   4 الشقة   1 زنقة أرميني الطآبق 

البيضاء  الدار   22422 املستشفيات 

املغرب

السيدة يسرى اشن عنوانه)ا) 11 
حي   4 الشقة   1 زنقة أرميني الطآبق 

البيضاء  الدار   22422 املستشفيات 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم -.

115I

global audit partners

RELAIS CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc

RELAIS CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

البحسوري طابق 2 شقة 3 - 22222 

الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RELAIS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 

 22222 - 3 2 شقة  البحسوري طابق 

الدار البيظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد بن رحو : 352 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة ثريا شفقان : 352 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 322  : رحو  بن  عث ان  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحو  بن  السيد سعيد 
27 شارع غراند طت2اس 31862 تولوز 

فرنسا.

السيدة ثريا شفقان عنوانه)ا) 27 
تولوز   31862 طت2اس  غراند  شارع 

فرنسا.

السيد عث ان بن رحو عنوانه)ا) 

الدار   22222 482 شارع رضا قديرة 

البيظاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عث ان بن رحو عنوانه)ا) 

الدار   22222 482 شارع رضا قديرة 

البيظاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791684.

116I

STE FIDUCAT

MAZYANE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech MAROC

MAZYANE SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 43 شارع 

الزرقطوني ع ارة األطلس الطابق 

الثاني مكسب رقم 5 - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.86357

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فاطمي  ربيعة  )ة)  السيد  تفويت 
522 حصة اجس اعية من أصل 522 
بدو  )ة) شي اء  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 25 يوليوز 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126632.
117I

STE FIDUCAT

MAZYANE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

MAZYANE SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي شارع 
الزرقطوني ع ارة األطلس الطابق 

الثاني مكسب رقم 5 - 42222 
مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.86357
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2221 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126632.
118I

STE FIDUCAT

MAZYANE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech MAROC
MAZYANE SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

الزرقطوني ع ارة األطلس الطابق 
الثاني مكسب رقم 5 - 42222 

مراكش املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.86357

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2   2221 يوليوز   25 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »وكالة عقارية
تقديم الخدمات

تنظيم الحفالت« إلى »اإليجار
مطعم ومقهى

تنظيم الحفالت«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126632.

119I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE EUROIMRAN
TRAVAUX PUBLICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكسب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،32222 ،فاس
 SOCIETE EUROIMRAN

TRAVAUX PUBLICS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الثاني رقم 7 مكرر بلوك ا حي كريو 
زواغة فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE EUROIMRAN  :

.TRAVAUX PUBLICS SARL

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلفة.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكرر بلوك ا حي كريو   7 الثاني رقم 

زواغة فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : الحكيم  عبد  املرابط  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   2.522

للحصة.

فاط ة  املروني  العلمي  السيدة 

 122 بقي ة  حصة   2.522  : الزهراء 

الشخصية  للحصة.األس اء  درهم 

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  املرابط  السيد 

اقامة  املح دية  شارع  عنوانه)ا) 

 12 الشقة   2 الطابق   9 ال22كة بلوك 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

فاط ة  املروني  العلمي  السيد 
7 مكرر بلوك  الزهراء عنوانه)ا) رقم 

32222 فاس  أ حي كريو زواغة فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحكيم  عبد  املرابط  السيد 

اقامة  املح دية  شارع  عنوانه)ا) 

 12 الشقة   2 الطابق   9 ال22كة بلوك 

تطوان 93222 تطوان املغرب

فاط ة  املروني  العلمي  السيدة 
7 مكرر بلوك  الزهراء عنوانه)ا) رقم 

32222 فاس  أ حي كريو زواغة فاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3922.

122I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

هورتي برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija Rue Loubnane 65
 Bureau N°1- N، 14000،

KENITRA MAROC
هورتي برو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 1 
اقامة خديجة رقم 65 زنقة لبنان - 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: هورتي  ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

برو.
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

السدبي2.
أشغال مخسلفة والبناء.

تاجر أو وسيط ي ارس اإلسسي2اد 
والسصدير.

 1 : مكسب  عنوان املقر االجس اعي 
 - زنقة لبنان   65 اقامة خديجة رقم 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:
952 حصة   : السيد علي بحوص 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 52  : ح وشن  سفيان  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي بحوص عنوانه)ا) حي 

أزغار رقم 229 سيدي قاسم 16222 

سيدي قاسم املغرب.

السيد سفيان ح وشن عنوانه)ا) 

زاوية زنقتي طارق ابن زياد وابن ابي 

زرع شقة 8 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد علي بحوص عنوانه)ا) حي 

أزغار رقم 229 سيدي قاسم 16222 

سيدي قاسم املغرب

السيد سفيان ح وشن عنوانه)ا) 

زاوية زنقتي طارق ابن زياد وابن ابي 

زرع شقة 8 14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 88297.

121I

LAFOREMA

LAFOREMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAFOREMA

 rue ourika , hay zitoune 36

 lot benmimoune oujda 36

 rue ourika , hay zitoune lot

 benmimoune oujda، 60000،

Oujda Maroc

LAFOREMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 OURIA, hay zitoune lot

 benmimoune n36 garage

OUJDA 60000 Oujda Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 RC : رقم السقييد في السجل السجاري

N° 37519

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LAFOREMA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCIALISER LES-
 UNIFORMES DESTINEES AUX

PERSONNELS
 DE LA SANTE (BLOUSES,

(PYJAMA DE BLOC, POLAIRES
 COMMERCIALISER DES-
 DECORATIONS (PORTES CLES,

.(MUGS , BADGES
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 RUE OURIA, hay zitoune lot
 benmimoune n36 garage

.OUJDA 60000 Oujda Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 BENKINIZA Imane : السيدة 
522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
 EL MEZGUELDI السيدة 
 122 بقي ة  حصة   Imane : 522
الشخصية  للحصة.األس اء  درهم 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

 BENKINIZA Imane السيدة 
 hay zitoune, lot عنوانه)ا) 
 benmimoune rue ourika nr 36

.62222 OUJDA Maroc
 EL MEZGUELDI Imane السيدة
 Hay al andalous rue عنوانه)ا) 
 sidi maafa nr 31 62222 OUJDA

.Maroc
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 benkiniza imane السيدة 
 hay zitoune, lot عنوانه)ا) 
 benmimoune rue ourika n36

62222 OUJDA Maroc
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2153.
122I
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MRK FINANCES CONSEILS

MA.RA.PIT STOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS

 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MA.RA.PIT STOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 LOTISSEMENT AL MASSAR

 LOT 15 MARRAKECH - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MA.RA.PIT STOP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.  MECANIQUE GENERALE

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT AL MASSAR

 LOT 15 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 EL IDRISSI MY RCHID : السيد

622 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

 LOUIZI SANAA : 122 السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 SENNA ALESSANDRO السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   : 122

للحصة.

 CONTI MARIA السيدة 
 122 بقي ة  حصة   GRAZIA : 122

درهم للحصة.
 CONTI CORRADO السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   : 122
للحصةاألس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
 EL IDRISSI MY RCHID السيد 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا) 

.MARRAKECH MAROC
 LOUIZI SANAA السيدة 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا) 

.MARRAKECH MAROC
 SENNA ALESSANDRO السيد 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا) 

.MARRAKECH MAROC
 CONTI MARIA السيدة 
 MARRAKECH عنوانه)ا)   GRAZIA

.40000 MARRAKECH MAROC
 CONTI CORRADO السيد 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا) 

.MARRAKECH MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 EL IDRISSI MY RCHID السيد 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا) 

MARRAKECH MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب راكش  السجارية 
رقم  تحت   2221 غشت   11

.M08_21_2382650
123I

FIL CONSEIL

OUALILI AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة، 52222، مكناس املغرب

OUALILI AGRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
نصي2 سيدي عياد الج اعة القروية 

وليلي زرهون - 52222 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
53924

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUALILI AGRO
غرض الشركة بإيجاز : اإلسسغالل 

الفالحي.
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
نصي2 سيدي عياد الج اعة القروية 
مكناس   52222  - زرهون  وليلي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : بوتفالة  أح د  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوتفالة  أح د  السيد 
دوار اوالد نصي2 سيدي عياد الج اعة 
القروية وليلي زرهون 52222 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوتفالة  أح د  السيد 
دوار اوالد نصي2 سيدي عياد الج اعة 
القروية وليلي زرهون 52222 مكناس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 السجارية ب كناس بساريخ 

2221 تحت رقم 3525.

124I

JIYAR JAOUAD

DIGITAL49 MEDIACOM
إعالن مسعدد القرارات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،

63300، BERKANE MAROC

DIGITAL49 MEDIACOM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شقة رقم 

21 طابق األول زنقة طنجة رقم 61 

حي الحسني بركان - 63322 بركان 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6581

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 املقر الرئي�سي من حي املقاومة 
الى العنوان شقة   29 رقم   375 زنقة 
21 طابق األول زنقة طنجة رقم  رقم 

61 حي الحسني بركان 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

انوار1222  قورية  السيد  تفويت 

حصة من أصل 1222 لفائدة السيد 
كندوزي شكري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

اإلجس اعي  املقر   4 رقم  بند 

للشركة: الذي ينص على مايلي: املقر 

 21 رقم  شقة  العنوان  الى  الرئي�سي 

حي   61 طابق األول زنقة طنجة رقم 

الحسني بركان 

الذي  الحصص:   6- رقم  بند 

السيد  تفويت  مايلي:  على  ينص 

أصل  من  حصة  انوار1222  قورية 

1222لفائدة كندوزي شكري الحامل 

 FA103433 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مهدية  زنقة  النهضة  بحي  والساكن 
رقم 12.
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بند رقم -7 رأس املال : الذي ينص 
1222حصة  املال  راس  مايلي:  على 
السيد   : درهم للواحدة   122 بقي ة 

كندوزي شكري 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 526/2221.
125I

GHALIME MARIAM

IYAD CONDUITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA، 25000،
KHOURIBGA MAROC

IYAD CONDUITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82 
طريق أوالد زيان زاوية شارع بزاس 
ع ارة س الطابق الساني - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

789272
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 IYAD  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CONDUITE
سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السعليم.
عنوان املقر االجس اعي : 82 طريق 
أوالد زيان زاوية شارع بزاس ع ارة س 
الطابق الساني - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس مجيدل : 522 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : السيد هشام إبن شريف 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة يونس مجيدل عنوانه)ا) 
 25222  1544 رقم   1 القدس  حي 

خريبكة املغرب.
شريف  إبن  هشام  السيد 
الجديدة  البنايات   537 عنوانه)ا) 

للسنشيف 25222 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
شريف  إبن  هشام  السيد 
 1544 رقم   1 حي القدس  عنوانه)ا) 

25222 خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم -.

126I

MAITRISECONSULTING

LOT ELJADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

LOT ELJADIDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
3 زنقة الشراردة بوركون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
462519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 ف22اير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LOT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELJADIDA

بناء-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منعش عقاري-بيع وتجزئة االرا�سي.

 3 اقامة   : عنوان املقر االجس اعي 

زنقة الشراردة بوركون الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد سعد لطيف 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : السيد ع ر الكاوى 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيد سعد لطيف عنوانه)ا) 23 

بنور  سيدي  الخامس  مح د  شارع 

24222 سيدي بنور املغرب.

عنوانه)ا)  الكاوى  ع ر  السيد 

 12 شقة  اوه  ع ارة  النعيم  اقامة 

الوفاق ت ارة 12222 ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعد لطيف عنوانه)ا) 23 

بنور  سيدي  الخامس  مح د  شارع 

24222 سيدي بنور املغرب

عنوانه)ا)  الكاوى  ع ر  السيد 

 12 شقة  اوه  ع ارة  النعيم  اقامة 

الوفاق ت ارة 12222 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 2222.

127I

societe comptaline for you

LIMA DELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 32222، فاس املغرب

LIMA DELICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الطابق 

السفلى مسجر رقم 21 ع ارة ب 145 

اقامة رياض الزيسون طريق عين 

الشقف - 32252 فاس املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.61571

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2221 يونيو   17 املؤرخ في 

LIMA DELICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

السفلى  الطابق  اإلجس اعي  مقرها 

اقامة   145 ع ارة ب   21 مسجر رقم 
الشقف  عين  طريق  الزيسون  رياض 

فاس املغرب نتيجة لعدم   32252  -

القوية  لل نافسة  للسصدي  القدرة 

للسوق.

و عين:

الوردي  سلي ة  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) 17 تجزئة الشرايبي اقامة 

اي وزار  طريق   6 الشقة  القدس 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32252

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

الطابق  وفي   2221 يونيو   17 بساريخ 

السفلى مسجر رقم 21 ع ارة ب 145 

عين  طريق  الزيسون  رياض  اقامة 

الشقف - 32252 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3799.

128I
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societe comptaline for you

LIMA DELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 32222، فاس املغرب

LIMA DELICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلى مسجر رقم 21 ع ارة ب 

145 اقامة رياض الزيسون طريق 

عين الشقف فاس. - 32252 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61571

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2221 يونيو   14 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد LIMA DELICE مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

السفلى  الطابق  اإلجس اعي  مقرها 

اقامة   145 ع ارة ب   21 مسجر رقم 
الشقف  عين  طريق  الزيسون  رياض 

فاس املغرب نتيجة   32252  - فاس. 

: عدم القدرة للسصدي لل نافسة  ل 

القوية للسوق.

و حدد مقر السصفية ب الطابق 

السفلى مسجر رقم 21 ع ارة ب 145 

عين  طريق  الزيسون  رياض  اقامة 

الشقف. - 32252 فاس املغرب. 

و عين:

الوردي  سلي ة  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) 17 تجزئة الشرايبي تجزئة 

اي وزار  طريق   6 الشقة  القدس 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32252

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3781.
129I

NEW CHALLENGE CONSULTING

 PHARMACIE SAADA
KHOURIBGA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى، 25222، خريبكة املغرب

 PHARMACIE SAADA
KHOURIBGA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 سكن 
السعادة 2 - 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 PHARMACIE SAADA  :

.KHOURIBGA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر االجس اعي : 22 سكن 
السعادة 2 - 25222 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيدة سهام طنطاوي 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سهام طنطاوي عنوانه)ا) 

خريبكة   25222 األمل  حي   1532

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سهام طنطاوي عنوانه)ا) 

خريبكة   25222 األمل  حي   1532

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2221 تحت رقم 416.

132I

societe comptaline for you

SOCIETE ORIGINS MAROC
إعالن مسعدد القرارات

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 32222، فاس املغرب

 SOCIETE ORIGINS MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي دوار 

خرابشة السجع عين الشقف - 

32242 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.35913

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2221 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وهب السيد ثييو روجي جان سينيكال 

382 حصة اجس اعية الذي ب سلكها 

في الشركة لفائدة ابيه السيد جيل 

مجانا  بول سينيكال  أنطونان جون 

من   %  76 واصبح شريكا جديدا ب 
رأس ال الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
جون  أنطونان  جيل  السيد  عين 

بول سينيكال ك سي2 وحيد للشركة 

وأسندت له عدة مهام بعد اسسقالة 

السيد ثييو روجي جان سينيكال.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
-3 تحيين النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: اصبح رأس ال الشركة مقس ا 
: - السيد جيل أنطونان جون  كاالتي 
حصة   382 ي سلك  سينيكال  بول 
رأس ال  من   76%( أي  اجس اعية 
نجيب  شليح  السيد   - الشركة)، 
أي  اجس اعية  حصة   52 ي سلك 
)%12 من رأس ال الشركة)، - السيد 
حصة   35 ي سلك  مح د  الصبار 
اجس اعية )%7من رأس ال الشركة)، 
 35 ي سلك  ج ال  تاغيتي  السيد   -
رأس ال  )%7من  اجس اعية  حصة 

الشركة)،
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
مايلي: عين السيد جيل أنطونان جون 
بول سينيكال ك سي2 وحيد للشركة 
وأسندت له عدة مهام بعد اسسقالة 

السيد ثييو روجي جان سينيكال.
بند رقم 18: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3945.

131I

MOGADOR GESTION

BEAU & BEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

BEAU & BEAU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
23 الطابق الثاني شارع املسي2ة 

الخضراء - 44222 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
5819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BEAU  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.& BEAU
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
تسيي2 الع ليات السجارية والخدماتية 

)السجارة االلكت2ونية)..
 23 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الطابق الثاني شارع املسي2ة الخضراء 

- 44222 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 VARLAMOV ILYA : 52 السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 VARLAMOVA TALI : السيدة 
52 حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 VARLAMOV ILYA السيد 
44222 الصويرة  عنوانه)ا) الصويرة 

املغرب.
 VARLAMOVA TALI السيدة 
44222 الصويرة  عنوانه)ا) الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 VARLAMOV ILYA السيد 
44222 الصويرة  عنوانه)ا) الصويرة 

املغرب
 VARLAMOVA TALI السيدة 
44222 الصويرة  عنوانه)ا) الصويرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 31 غشت 

2221 تحت رقم 289/2221.

132I

NEW CHALLENGE CONSULTING

SB SMART TERRASSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 

الهدى، 25222، خريبكة املغرب

 SB SMART TERRASSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 186 شارع 

ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SMART TERRASSEMENT

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفر.

عنوان املقر االجس اعي : 186 شارع 

ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25222 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوركبة  صالح  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوركبة  صالح  السيد 
 25222 الكفاف  املشاهرة  دوار 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوركبة  صالح  السيد 
 25222 الكفاف  املشاهرة  دوار 

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2221 تحت رقم 422.

133I

KAMAR BENOUNA

 ELITE RESTAURATION
ش م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

ELITE RESTAURATION ش م م 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 26 زنقة 
الرونيون - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.393947

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املرصلي  الشرقاوي  مريم  السيدة 
باعت مج وع الحصص التي ت سلك 
في الشركة اي 422 حصة الى الشركة 

« ELITE HOLDING «
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غشت   24 في  املؤرخ  العام  الج ع 
 422 بيع  على  ووافق  صادق   2221

حصة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  والسابع  الواحد  البند  تغيي2 

القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792964.
134I

2AIN GROUPE COMPTA

STE UNIVERSAL GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE UNIVERSAL GLASS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي باب 
فسوح شارع 9 دجن22 بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9185

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2219 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضوان  ترينة  )ة)  السيد  تفويت 
332 حصة اجس اعية من أصل 332 
لعناية عبد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

اللطيف بساريخ 22 أبريل 2219.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 غشت 

2221 تحت رقم 853.
135I

فيديساكو ش م م

 STE ERRANDANI
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيديساكو ش م م
شارع موالي علي الشريف رقم 13 
لعري الشيخ، 62222، الناظور 

املغرب
 STE ERRANDANI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 12 

و14 بزاوية الحي االداري - 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ERRANDANI IMMOBILIER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIÈRE

.IMPORT EXPORT

 12 عنوان املقر االجس اعي : شارع 

 62222  - االداري  الحي  بزاوية  و14 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيدة مرابط اي ان : 422 حصة 

بقي ة 100,00 درهم للحصة.

 222  : وسيم  الرنداني  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة.

 222  : حسام  الرنداني  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة.

السيدة الرنداني أية : 222 حصة 

بقي ة 100,00 درهم للحصة.األس اء 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اي ان  مرابط  السيدة 

قطاع 3 شارع االرز ع ارة بشقة 7 حي 

الرياض 12122 الرباط املغرب.

الرنداني وسيم عنوانه)ا)  السيد 

شارع  لوسيدر  ب  ع ارة   12 قطاع 

الرباط   12122 الرياض  حي  االرز 

املغرب.

السيد الرنداني حسام عنوانه)ا) 
شارع  لوسيدر  ب  ع ارة   12 قطاع 
الرباط   12122 الرياض  حي  االرز 

املغرب.
عنوانه)ا)  أية  الرنداني  السيدة 
شارع  لوسيدر  ب  ع ارة   12 قطاع 
الرباط   12122 الرياض  حي  االرز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اي ان  مرابط  السيدة 
قطاع 3 شارع األرز ع ارة ب شقة 7 

حي الرياض 12122 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 16 يوليوز 

2221 تحت رقم 2493.

136I

FIDUCIAIRE RICH

TAALLALET TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT، 52400، RICH

MAROC
TAALLALET TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 

زنقة عين خروبة 2, حي امازير ,الريش 
, ميدلت - 52422 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2921
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAALLALET TRANS

-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولي المسعة الغي2 بدون مرافقين.

 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة عين خروبة 2, حي امازير ,الريش 

, ميدلت - 52422 الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املربوح ح اد : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : فاط ة  املربوح  السيدة 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة املربوح فاط ة عنوانه)ا) 
قصر تبوريكت, النيف ,تنغي2 52452 

النيف املغرب.
عنوانه)ا)  ح اد  املربوح  السيد 

فرنسا 12122 ميلو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة املربوح فاط ة عنوانه)ا) 
قصر تبوريكت, النيف ,تنغي2 52452 

النيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 غشت  االبسدائية ب يدلت بساريخ 

2221 تحت رقم 241.

137I

2AIN GROUPE COMPTA

STE SETCA
إعالن مسعدد القرارات

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE SETCA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

النور ايت اعطا رقم 272 فم اودي - 
23222 بني مالل املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.12413

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2222 تم اتخاذ  29 دجن22  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: تفويت الحصص

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 املقر االجس اعي

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: رفع راس املال

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

اخويا  اراهيم  السيد  تفويت  مايلي: 
522 حصة لفائدة املعسصم الصابري

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

للشركة  االجس اعي  املقر  تغي2  مايلي: 
تجزئة النور   2 الشطر   272 الى. رقم 

فم اودي بني مالل

على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

الشركة  مال  راس  رفع  تقرير  مايلي: 

بزيادة   1222222 الى   122222 من 

922222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 17 غشت 

2221 تحت رقم 864.

138I

CFT CONSULTING

ALISLAH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFT CONSULTING

 UNITE 2 BLOC 29 N 403

 DAOUDIATE، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALISLAH SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار الدرڭ 
رقم 15 السويهلة - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

74415
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2216 أبريل   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALISLAH SERVICES

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  مواد  -بيع  السجارة   - بناء 

بالسقسيط.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 42222  - السويهلة   15 رقم  الدرڭ 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السعيدي  املجيد  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 522  : السيد عبد االله لعويس 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السعيدي  املجيد  عبد  السيد 

ه  الع ارة  الجنوب  باب  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 العزوزية   6 شقة 

املغرب.

لعويس  االله  عبد  السيد 

السويهلة  الدرڭ  دوار  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السعيدي  املجيد  عبد  السيد 

ه  الع ارة  الجنوب  باب  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 العزوزية   6 شقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2216 تحت رقم 82299.

139I

fiducinfo sarlau

ADAM SONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

ADAM SONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ب12 

اقامة فجوة شارع حسن 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ADAM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SONS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي : رقم ب12 

اقامة فجوة شارع حسن 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ابراهيم ادم : 1.222 حصة 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادم  ابراهيم  السيد 

لندن   99132 امل لكة املسحدة لندن 

امل لكة املسحدة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ادم  ابراهيم  السيد 

لندن   99132 امل لكة املسحدة لندن 

امل لكة املسحدة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127147.

142I

ECOGEF

BUILDING D›AZEMMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA، 24000، ELJADIDA

MAROC

 BUILDING D›AZEMMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22332 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

526557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUILDING D’AZEMMOUR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اشغال عامة / السجارة.

زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

22332 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 322  : اوكاتي  الحسان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 322  : نرجا�سي  الرداد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 322  : السيد رشيد لسان الدين 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسان اوكاتي عنوانه)ا) 

سيدي   12 الرقم  القيطوني  تجزئة 

ازمور   24122 أزمور  دائرة  علي 

املغرب.

الرداد نرجا�سي عنوانه)ا)  السيد 

 24122 ازمور  القدس  تجزئة   22

ازمور املغرب.

الدين  لسان  رشيد  السيد 

عنوانه)ا) 337 شارع مح د الخامس 

ازمور 24122 ازمور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسان اوكاتي عنوانه)ا) 

سيدي   12 الرقم  القيطوني  تجزئة 

علي دائرة أزمور 24122 ازمور املغرب

الرداد نرجا�سي عنوانه)ا)  السيد 

 24122 ازمور  القدس  تجزئة   22

ازمور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 21715.

141I
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املحاسبة

BOUHAMID AGRICOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 

الطابق الثالث، 6222، الناظور 

املغرب

BOUHAMID AGRICOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي حي واد 

وزاج العروي - 62552 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19525

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

.TRAVAUX DIVERS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 22 مارس 

2221 تحت رقم 477.

142I

MG COMPUTER SARL

MG COMPUTER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

MG COMPUTER SARL

 RUE CAMERON 4

 MONTFLEURIE، 30000، FES

Maroc

MG COMPUTER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 

 MAG N° 4 RUE CAMEROUN

 MONTFLEURIE FES - 30000 FES

.MAROC

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.56431

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   13 املؤرخ في 
شركة   MG COMPUTER SARL
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
 MAG N° 4 RUE مقرها اإلجس اعي 
 CAMEROUN MONTFLEURIE
نتيجة   FES - 30000 FES MAROC
لسوقف عن مزاولة النشاط السجاري.

و عين:
 MEHDI RHRISS السيد)ة) 
 RUE GOULMIM  15 وعنوانه)ا) 
 SIDI BRAHIM 30000 FES

MAROC ك صفي )ة) للشركة.
 EL GHALI ALAOUI السيد)ة) 
 RUE  9 وعنوانه)ا)   MDARHRI
 ORJOUANE ETAGE 1 NARJIS A
FES 30000 FES MAROC ك صفي 

)ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الج عية الخسامية 
وفي   2221 يوليوز   22 بساريخ 
 MAG N° 4 RUE CAMEROUN
 MONTFLEURIE FES - 30000 FES

.Maroc
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3626.
143I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE MEDILEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 
بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35222، تازة املغرب
STE MEDILEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي رقم 4 
شارع زير بن عطية تازة - 35222 

تازة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5969

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تحويل  23 يونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 424.

144I

societe comptaline for you

SOCIETE MAROCAPRES
إعالن مسعدد القرارات

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 32222، فاس املغرب

SOCIETE MAROCAPRES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الصناعي الدكارات -17 22 زنقة 

الناضور - - فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.16269

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

دفيكو  سيلفان  السيد  وهب  مايلي: 

ي سلكها  التي  اجس اعية  حصة   875

اخيه  السيد  لفائدة  الشركة  في 

حصة   875 وهب  ك ا  دفيكو.  الي 

اجس اعية لفائدة ابنه السيد دانييل 

دفيكو.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االمضاءات  عن  املسؤول  تحديد 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  إعادة صياغة  تم 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
أصبح السيد سيلفان دفيكو  مايلي: 
الشركة)  رأس ال  من   52% ي سلك 
اجس اعية).  حصة  أي2752.22 
من   25% دفيكو  الي  السيد  ي سلك 
رأس ال الشركة )أي1375.22 حصة 
دفيكو  دانييل  اجس اعية)والسيد 
 ( من رأس ال الشركة   25% ي سلك 

أي1375.22 حصة اجس اعية). 
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  امضاءات  ع لية  أسندت 
للسيد سيلفان دفيكو أو السيد الي 

دفيكو أوالسيد دانييل دفيكو.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  إعادة صياغة  تم 

للشركة. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3944.

145I

KAMAR BENOUNA

 ARCHANGEL ASSURANCE
COURTAGE

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC
 ARCHANGEL ASSURANCE
COURTAGE »شركة املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 36 
شومان دو موا 93362 نيوي 

بليسوس - 93362 فرنسا فرنسا.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.514251

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 31 مارس 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املبسطة  املساه ة  الشركة  قررت 
بالصفات  تس يز  باملغرب  فرع  فسح 

السالية  :
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ARCHANGEL« الشركة  تس ية 

»ASSURANCE COURTAG
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نشاط الشركة تشغيل مركزاالتصال 
الهاتفي مقرها مركز الرياض 61 شارع 
مصطفى  زنقة  ملسقى  ياقوت  اللة 
الطابق الثالث   4 املعاني مكسب رقم 

الدارالبيضاء
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الفرع م ثل من طرف السيد دفاريش 
 15 في  املزداد  اتيبو دزوبافوال  فياني 
كونكو  النقطة السوداء   1979 مايو 
الكائن بالدارالبيضاء اقامة املسسقبل 
 228 رقم  االقامة   24 املج وعة 

الشقة رقم 4 سيدي معروف 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792963.
146I

STE MAXFRUTE SARL

AYOUTA CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

STE MAXFRUTE SARL
قيادة أيت السبع عين الشفاء إقليم 

صفرو، 32222، صفرو املغرب
AYOUTA CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 12 ب 
اقامة الياس ين الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم 823 فاس 32222 
فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.47511

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AYOUTA CLEAN
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222

الياس ين  اقامة  ب   12 اإلجس اعي 

 823 ابراهيم  الحي الصناعي سيدي 

نتيجة  املغرب  فاس   32222 فاس 

للسوقف عن مزاولة النشاط.

و عين:

السيد)ة) موالي عبد العزيز بليلة 

الياس ين  اقامة  ب   12 وعنوانه)ا) 

 823 ابراهيم  الحي الصناعي سيدي 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

ب   12 وفي   2221 ماي   23 بساريخ 

الصناعي  الحي  الياس ين  اقامة 

 32222 فاس   823 ابراهيم  سيدي 

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3495.

147I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

WIDE TRADE وايد تراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان، 93222، تطوان 

املغرب

وايد تراد WIDE TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املضيق درب 2 املحنش الثاني رقم 

12 تطوان - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

وايد   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WIDE TRADE تراد

غرض الشركة بإيجاز : الوسيط في 

السجارة بالج لة والسجارة املسسوردة..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  الثاني  املحنش   2 درب  املضيق 

12 تطوان - 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : العطار  الرح ان  عبد  السيد 

522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

أحساين  ناس  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

العطار  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحاجب زنقة د درب 

تطوان   93222 تطوان   12 رقم   2

املغرب.

أحساين  ناس  مح د  السيد 

ارض  البهروري  سيدي  عنوانه)ا) 

تطوان   93222 تطوان  بنعجيبة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العطار  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحاجب زنقة د درب 

تطوان   93222 تطوان   12 رقم   2

املغرب

أحساين  ناس  مح د  السيد 

ارض  البهروري  سيدي  عنوانه)ا) 

تطوان   93222 تطوان  بنعجيبة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3275.

148I

STE CECONA SARL

OUHARROU CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
OUHARROU CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النصر 
شارع ازيال رقم 221 سلوان الناظور، 

62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUHARROU CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجس اعي : حي النصر 
شارع ازيال رقم 221 سلوان الناظور، 

62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اهرو عالل : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
بقي ة   1222  : السيد اهرو عالل 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  عالل  اهرو  السيد 
 Ruyschstraat 61B1091 BW
 Amsterdam, Pays-Bas 62000

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  عالل  اهرو  السيد 
 Ruyschstraat 61B1091 BW
 Amsterdam, Pays-Bas 62000

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عالل  اهرو  السيد 
 Ruyschstraat 61B1091 BW
 Amsterdam, Pays-Bas 62000

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2221 تحت رقم 3746.
149I

.sté. fidev SARL - A.U

إيليكدور ش.م.م.- ش.و.
إعالن مسعدد القرارات

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اديور اجداد ابني 
امح د، 52222، مكناس املغرب
إيليكدور ش.م.م.- ش.و. »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 

اإلس اعيلية 1، إقامة ياس ين، 
الطابق 5، الشقة 12 - )م.ج) - 

52222 مكناس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.51.357

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 26 مارس 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 21/23: الذي ينص على 

مايلي: تفويت حصص االجس اعية
قرار رقم 22/23: الذي ينص على 
مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
قرار رقم 23/23: الذي ينص على 
مايلي: تغيي2 املقر االجس اعي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي   :21/21 رقم  بند 

السيدة  تعيين  تأكيد   * مايلي:  على 

لب.و.ت.  الحاملة  الزراعلي  إي ان 
ك سي2ة وحيدة  دال،   823.992 رقم 

لوحدها،  لها  قانونية-شريكة، 

صالحية اإلمضاء في مجال االسسغالل 

وكذا اإلمضاء البنكي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   19 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 2462.

152I

فيفونديس مركز أع ال

CAROMAITRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أع ال

 rue abou abbas jeraoui N 17

 5 quartier de la gare، 20310،

CASABLANCA املغرب

CAROMAITRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق الخامس رقم 21 املعاريف 

الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

527859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CAROMAITRE

بإيجاز  الشركة  غرض 
 MATERIAUX DE  :

.CONSTRUCTION
 332  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان 
املعاريف   21 رقم  الخامس  الطابق 
الدار البيضاء - 22332 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
اعلي  ايد  الواحد  عبد  السيد 
 122 بقي ة  حصة   1.222  : امحند 
الشخصية  للحصة.األس اء  درهم 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

اعلي  ايد  الواحد  عبد  السيد 
بوملان  زنقة   12 عنوانه)ا)  امحند 
البيضاء  بوركون   16 شقة   5 طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اعلي  ايد  الواحد  عبد  السيد 
بوملان  زنقة   12 عنوانه)ا)  امحند 

طابق 5 شقة 16 بوركون البيضاء  
 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
151I

CGID

IRREGULAR CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC
IRREGULAR CONCEPT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 شارع 

عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 
معاريف - 22122 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IRREGULAR CONCEPT

غرض الشركة بإيجاز : 

تجارة،

مبيعات السجزئة وشبه الج لة/

أع ال الطباعة/االتصال بج يع 

املسعلقة  الع ليات  ج يع  أشكاله: 

ب جال النشاط التسويقي واإلعالني 

واالستشارات اإلعالنية واإلبداع الفني 

املسعلقة  الع ليات  وج يع  لإلعالن 
البصري  واملس وع  االتصال  ب جال 

املعلومات/ وتكنولوجيا  واإلعالم 

تركيب  الجديدة:  املعلومات  تقنيات 

وتطوير  دراسات  الشبكات،  وتهيئة 

اإلنت2نت  حلول  اإللكت2ونية،  املواقع 

وإدارة  تطوير  اإلعالن،  لالتصال، 

قواعد البيانات،/

لسحقيق  والسصدير  االسسي2اد 

موضوع الشركة/

تقديم الخدمة/

السجارة بشكل عام..

 67  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني رقم  الطابق  بالل  شارع عزيز 

البيضاء  الدار   22122  - معاريف   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : ياسين  بن و�سى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة رح ون كوثر : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
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 522  : ياسين  بن و�سى  السيد 
بقي ة 122 درهم.

السيدة رح ون كوثر : 522 بقي ة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن و�سى ياسين عنوانه)ا) 
سال   138 رقم  الطاح  زنقة  بطانة 

11242 سال املغرب.
عنوانه)ا)  كوثر  رح ون  السيدة 
فيال ايراك ب رقم 25 حي السالم سال 

11232 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بن و�سى ياسين عنوانه)ا) 
سال   138 رقم  الطاح  زنقة  بطانة 

11242 سال املغرب
عنوانه)ا)  كوثر  رح ون  السيد 
فيال ايراك ب رقم 25 حي السالم سال 

11232 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

152I

املحاسبة

 CHAINE LOGISTIQUE
EURO MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث، 6222، الناظور 

املغرب
 CHAINE LOGISTIQUE EURO
MEDITERRANEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موسكو رقم 24 الطابق الثاني 
الع ارة رقم 24 العري الشيخ - 

62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 CHAINE LOGISTIQUE EURO

.MEDITERRANEE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موسكو رقم 24 الطابق الثاني الع ارة 
 62222  - الشيخ  العري   24 رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد عاصم جواد 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد الرائس مح د : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 

522 بقي ة   : السيد عاصم جواد 
122 درهم.

السيد الرائس مح د : 522 بقي ة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جواد  عاصم  السيد 
فرنسا 62222 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  الرائس  السيد 
الناظور   62222 شيكر  بني  اتعال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جواد  عاصم  السيد 

فرنسا 62222 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  مح د  الرائس  السيد 
الناظور   62222 شيكر  بني  اتعال 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 21 شتن22 

2221 تحت رقم 3852.
153I

3C-AUDIT

MAROC SEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
MAROC SEO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 شقة رقم 32 
الدارالبيضاء - 28812 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAROC SEO
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلومات  تكنولوجيا  وحلول 
والخدمات الرق ية والوكالة الرق ية 
وخدمات  الويب  مواقع  وإنشاء 

تحسين محركات البحث.
59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني الطابق 11 شقة رقم 32 
28812 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيد عادل بنجلون عنوانه)ا) 8 

الطابق  الروياني  املحاسن  أبو  شارع 

معاريف الدارالبيضاء   22 ع ارة   22

22372 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عادل بنجلون عنوانه)ا) 8 

الطابق  الروياني  املحاسن  أبو  شارع 

معاريف الدارالبيضاء   22 ع ارة   22

22372 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792828.

154I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE MYRA MED M.D SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

72222، العيون املغرب

 STE MYRA MED M.D SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسي2ة الخضراء الشطر الثالث 
رقم 169 املر�سى العيون - 72222 

العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MYRA MED M.D SARL

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير   - اسسي2اد   - تجارة   - عامة 

 - تسويق وتغليف الشاي   - توزيع   -

املنسجات  ج يع  وتسويق  اسسي2اد 

الغذائية - نقل البضائع والبضائع في 

املغرب وموريسانيا - خدمات عامة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشطر الثالث رقم  املسي2ة الخضراء 
169 املر�سى العيون - 72222 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : بوسعدة  فيصل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 333  : السجاني  حفيظ  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد معاد حدودي : 333 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 334  : بوسعدة  فيصل  السيد 

بقي ة 122 درهم.

 333  : السجاني  حفيظ  السيد 

بقي ة 122 درهم.

السيد معاد حدودي : 333 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل بوسعدة عنوانه)ا) 

 28 حي املح دي زنقة البهجة ع ارة 
العيون   72222 العيون   21 الشقة 

املغرب.

السيد حفيظ السجاني عنوانه)ا) 
2 حي الحسني لي2اك  E 13 رقم  بلوك 

فاس 72222 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  حدودي  معاد  السيد 
العيون  الوحدة  مدينة   C بلوك 

72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فيصل بوسعدة عنوانه)ا) 

 28 حي املح دي زنقة البهجة ع ارة 
العيون   72222 العيون   21 الشقة 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

31 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2821.

155I

مكسب الرياني لل حاسبة

LOUS & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم232 تطوان، 

93242، تطوان املغرب

LOUS & CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مو�سى ابن نصي2 إقامة مو�سى ابن 

نصي2 رقم 7 الطابق األول رقم 2 - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.122211

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  16 ف22اير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   LOUS & CO

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

نصي2  ابن  مو�سى  شارع  اإلجس اعي 

إقامة مو�سى ابن نصي2 رقم 7 الطابق 

2 - 92222 طنجة املغرب  األول رقم 

نتيجة ل : األزمة االقسصادية.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

ابن  مو�سى  إقامة  نصي2  ابن  مو�سى 

 -  2 الطابق األول رقم   7 نصي2 رقم 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

الوالنتي  سفيان  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) شارع مكناس ع ارة زايو 

 93222 5 املحنش الثاني  18 ط  رقم 

تطوان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الوالنتي  سعد  مح د  السيد)ة) 

شارع مكناس اقامة زايو  وعنوانه)ا) 
18 93222 تطوان املغرب  5 رقم  ط 

ك صفي )ة) للشركة.

 CHRISTIAN السيد)ة) 

وعنوانه)ا)   SCHÖPPE

 ALLEMAGNE 21465 REINBEK

DEUTSCH ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 242156.

156I

GESTION ALJANOUB

OMARI PESCADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون، 72222، 

العيون املغرب

OMARI PESCADOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة الشطر األول بلوك c رقم 29 

العيون 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OMARI PESCADOS

 , تج يد   : غرض الشركة بإيجاز 

تسويق   , تصدير   , اسسي2اد   , معالجة 

أس اك  وبيع  البحرية  املنسوجات 

طازجة ومج دة بالج لة....

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الوحدة الشطر األول بلوك c رقم 29 

العيون 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : حسن  الع اري  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الع اري حسن عنوانه)ا)  السيد 

املر�سى  رقم  بدون  العهد  ولي  شارع 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الع اري حسن عنوانه)ا)  السيد 

املر�سى  رقم  بدون  العهد  ولي  شارع 

العيون 72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2828/2221.

157I

HORICOM

MIXTE DE T.D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

MIXTE DE T.D شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 1 
درب رقم 212 حي االنارة الطابق 
السفلي - 52222 مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35513
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»471.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   571.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3985.

158I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

BEKKALI CONSEIL INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES، 30000، FES

MAROC
BEKKALI CONSEIL INC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 41 
بلوك 3 تجزئة فدوى ود فاس فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BEKKALI CONSEIL INC
علوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الك بيوتر )محلل م22مج. مص م).
االستشارات اإلدارية.

 41 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
بلوك 3 تجزئة فدوى ود فاس فاس - 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : البقالي  مح د  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البقالي  هشام  السيد 
رقم 38 مكرر بلوك أ حي زواغة العليا 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  البقالي  هشام  السيد 
رقم 38 مكرر بلوك أ حي زواغة العليا 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3989.
159I

.sté. fidev SARL - A.U

فيتو أݣرو جيري
 ش.م.م. – ش.و.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اديور اجداد ابني 
امح د، 52222، مكناس املغرب
فيسو أݣرو جي2ي ش.م.م. – ش.و. 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي بناية 
ت ازيغت »أ«، مسجر رقم 2، دوار 

أيت مسعود – رأس ايجري -املركز - 
52222 الحاجب املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52.527
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 24 ماي 2221 ت ت إضافة 
إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :
أشغال مخسلفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   16 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 2962.
162I

CONSEILS EVERNAGE

DOUCEUR ET HARMONIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA، 40000،
MARRAKECH maroc

 DOUCEUR ET HARMONIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي يوسف اقامة الزاهية محل 
رقم 11 اسفي - 22162 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DOUCEUR ET HARMONIE
مسجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات-صالون للشاي 

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
محل  الزاهية  اقامة  يوسف  موالي 
اسفي   22162  - اسفي   11 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد زكي العلوي املرتجي : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد زكي العلوي املرتجي : 1222 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املرتجي  العلوي  زكي  السيد 
 17 بلوك  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش  سبيع   523 رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املرتجي  العلوي  زكي  السيد 
 17 بلوك  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش  سبيع   523 رقم 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بآسفي بساريخ - تحت رقم-.
161I

plenitude conseil

B&O ECOM BUSINESS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

plenitude conseil
 avenue allal ben abdellah 7
 imm al youbia 6 eme etage 7

 avenue allal ben abdellah imm
 al youbia 6 eme etage، 30050،

fes maroc
 B&O ECOM BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 5 
تجزئة 25 شرفاء عين ع ي2 طريق 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69321

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 B&O  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ECOM BUSINESS

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع  شراء  ؛  املوقع  وإدارة  وتطوير 

الفضاء

االسسحواذ على حصة أو  إعالن؛ 

شراء أو بيع موقع على شبكة اإلنت2نت 

الويب  إلى موقع  الرجوع  الت2ويج،  ؛ 

ال22يد  وبطلب  اإلنت2نت  على  البيع  ؛ 

لعناصر مخسلفة ؛ أي نشاط ثانوي أو 

ذي صلة في ا يسعلق باإلنت2نت.

وج يع أنشطة  مركز االتصال؛   -

ومساعدة  األخرى،  األع ال  دعم 

الع الء، والسدريب، واملشورة

األسهم أو األوراق املالية  شراء   -

األخرى في أي شركة أو مج وعة أو 

إدارتها  أو  امسالكها  أو  فيها  االكسساب 

واكتساب  بها،  أو بيعها أو املساه ة 
األصول  ج يع  وبيع  وتأجي2  وإنشاء 

وبشكل  ؛  السجارية  املؤسسات  أو 

ج يع الع ليات الصناعية أو  أعم، 

وكذلك  واملالية  السجارية  أو  املدنية 

والعقارية  املنقولة  الع ليات  ج يع 
والتي قد تكون  ب ا في ذلك اإليجار، 

مرتبطة، بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 

مشابه أو  أو بأي �سيء  بهذا الكائن، 

بشكل  املحس ل  من  كذلك  مرتبط، 

مباشر أو غي2 مباشر لصالح تحقيق 

هذا الهدف

أجهزة  وإصالح  وبيع   Negoce  -

الك بيوتر.

الصناعية  املعامالت  ج يع 

والسجارية واملالية واملنقولة والعقارية 

مباشر  بشكل  تسعلق  قد   التي 

أو غي2 مباشر بهدف الشركة وج يع 

األغراض امل اثلة أو ذات الصلة ؛

- مشاركة الشركة، بأي وسيلة، في 

ج يع الشركات أو الشركات التي تم 

إنشاؤها أو التي سيسم إنشاؤها، والتي 

الشركة،  لغرض  مرتبطة  تكون  قد 

شركات  إنشاء  طريق  عن  سي ا  وال 

الرعاية أو  املساه ة  أو   جديدة 

األوراق  أو االكسساب أو إعادة شراء   

أو  االجس اعية  الحقوق  أو  املالية 

االندماج أو السحالف أو الشراكة في 

املشاركة أو اإلدارة اإليجارية..

 5 شقة   : عنوان املقر االجس اعي 

طريق  ع ي2  عين  شرفاء   25 تجزئة 

فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : أسامة  ح اني  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أسامة  ح اني  السيد 

مج   6 زنقة ع ر االدري�سي شقة   64

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أسامة  ح اني  السيد 

مج   6 زنقة ع ر االدري�سي شقة   64

فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بفاس بساريخ 32 غشت 2221 

تحت رقم 42311121218132.

162I

Audimi

ANGE KIDS
إعالن مسعدد القرارات

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4,، 20120،

Casablanca maroc

ANGE KIDS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

رحال املسكيني، برج الياقوت، ع ارة 

ب، طابق 2، رقم 4 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.447999

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 122.222.22 زيادة في رأس املال من 

طريق  عن  درهم   222.222.22 إلى 

املساه ة العينية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص )بين الشركاء)

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من  و8   7 املادتين  تعديل 

األسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين االنظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

املساه ات  الشركاء  تقديم  مايلي: 

عبد  بوحرا  السيد  بالدرهم:  السالية 

شركة  درهم،   132.222 الواحد 

 CYCLO PISTON MAROC SARL

والسيد  درهم   62.222 قدمت   AU

بورديل جي2وم أندريه 12.222 درهم 

واملج وع 222.222 درهم.

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

 222.222 الشركة  مال  رأس  يبلغ 

2222 حصة  وهي مقس ة إلى  درهم. 

مكستبة  للحصة،  درهم   122 بقي ة 

ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة 

للشركاء ب ا يتناسب مع مساه اتهم: 

 1322 الواحد  عبد  بوحرا  السيد 

1322و622  1 إلى  حصة، مرق ة من 

 CYCLO PISTON لشركة  حصة 

من  مرق ة   MAROC SARL AU

بورديل  السيد  1922و  إلى   1321

جي2وم أندريه 122 حصة مرق ة من 

1921 إلى 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791529.

163I

CEMACONSEILS SARL

 ASSURANCES GOUSAID

تأمينات كوسعيد
إعالن مسعدد القرارات

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA، 13

20000، CASABLANCA MAROC

 ASSURANCES GOUSAID

تأمينات كوسعيد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ع ارة 

اومليل الطابق األول رقم 4 محج 

الحسن الثاني اكادير - 82222 اكادير 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4951

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في رأس ال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

خفض رأس ال الشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على  بند رقم السابع: 
رأس ال  في  الزيادة  مايلي: - 
الشركة ب بلغ 2.900.000،00 درهم 
درهم   500.000،00 من  لينسقل 
ودلك  درهم   3.400.000،00 إلى 
جديدة  حصة   29.222 بإصدار 
للحصة  درهم   100,00 فئة  من 
بالكامل،  ومحررة  مكستبة  الواحدة 
املكستبون  ي لكها  ومؤكدة  سائلة 
رأس ال  وخفض  الشركة  ضد 
درهم   1.900.000،00 الشركةب بلغ 
درهم   3.400.000،00 من  لينسقل 
وذلك  درهم   1.500.000،00 إلى 

إمسصاص الخسائر..
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126322.

164I

fiduciaire dar dmana

BAOUABAT ENNAHDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 12 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 12 وزان، 16222، 

وزان املغرب
BAOUABAT ENNAHDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العدير 
تجزئة النهضة رقم 62 السفلي وزان 

- 16222 وزان املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1529

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مسالي  ع اد  )ة)  السيد  تفويت 
322 حصة اجس اعية من أصل 322 
)ة) عبد املجيد  حصة لفائدة السيد 

مسالي بساريخ 23 غشت 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 3371.

165I

fiduciaire dar dmana

BNINOUTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 12 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 12 وزان، 16222، 

وزان املغرب
BNINOUTRAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
سيدي رضوان ج اعة سيدي 

رضوان اقليم وزان - 16222 وزان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BNINOUTRAD
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة.
مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيدي  ج اعة  رضوان  سيدي 
وزان   16222  - رضوان اقليم وزان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد ع اد ابنينو 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد ع اد ابنينو عنوانه)ا) مركز 
وزان   16222 وزان  رضوان  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ع اد ابنينو عنوانه)ا) مركز 
وزان   16222 وزان  رضوان  سيدي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 3368.
166I

.sté. fidev SARL - A.U

كونطوار بلفا�سي ش.م.م
إعالن مسعدد القرارات

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اديور اجداد ابني 
امح د، 52222، مكناس املغرب
كونطوار بلفا�سي ش.م.م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 5، تجزئة 
ال22كة، البساتين - - مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.35399
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 يونيو 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

ينص  الذي   :21/21 رقم  قرار 
 132.222 على مايلي: هبة باملجان ل 
درهم للواحدة،   100,00 قي تها  ح.إ. 
لفائدة السيد خالد بنجلون ب.و.ت. 
126.912 دال، من طرف السيد ع ر 
ل  دال   983.746 ب.ت.و.  بنجلون 
52.222 ح.إ.، السيدة صفاء بنجلون 
 26.222 ل  دال   721.141 ب.ت.و. 
السيدة لوبابا بنجلون ب.ت.و.  ح.إ.، 
ح.إ.،   26.222 ل  دال   721.142
ب.ت.و.  بنجلون  خديجة  والسيدة 

731.672 دال ل 26.222 ح.إ.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على   :21/21 بند رقم 

مايلي: * تأكيد التسيي2 و السلطة، 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 السجارية ب كناس بساريخ 

2221 تحت رقم 3549.

167I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE NORAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES، 30000، FES MAROC

SOCIETE NORAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

93 رقم 58 حي الشباب القنيطرة - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

61295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE NORAH

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املنسجات  ج يع  واسسي2اد  وتصدير 

والبقوليات  والخضروات  الزراعية 

والحبوب.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - حي الشباب القنيطرة   58 رقم   93

14222 القنيطرة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد بن انة مح د : 322 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

إبراهيم  مح د  املديهش  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   722  :
للحصةاألس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  بن انة  السيد 
سالمة 4 بلوك هاء ع ارة 36 الشقة 
القنيطرة   14222 القنيطرة   22

املغرب.
إبراهيم  مح د  املديهش  السيد 
عنوانه)ا) الرياض السعودية 99221 

الرياض السعودية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ايوب  بن انة  السيد 
الشباب  حي   58 رقم   93 شارع 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 3484.

168I

DIAGAUDIT SARL AU

CAFE DREAM AS
إعالن مسعدد القرارات

DIAGAUDIT SARL AU
شارع موالي يوسف إقامة الفسح 
بلوك أ الطابق 2 رقم 5، 92262، 

طنجة املغرب
CAFE DREAM AS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
موالي يوسف إقامة الفسح املحل 
رقم 4 و5 - 92262 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.113699
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحنيتي صفاء  تعيين مسي2 مشارك 

للبطاقة  من جنسية مغربية حاملة 

مزدادة   552862-K رقم  الوطنية 

فيال  ب  القاطنة  اسبانيا  ب طارق 

19 طنجة ملدة  رقم   13 فيسسا شارع 

غي2 محددة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تدار اآلن شركة وتسي2 بسوقيع السيد 

عبد الرح ن الحنيتي بصفسه مسي2ا، 

بصفتها  صفاء  الحنيتي  بسوقيع  أو 

ا
ً
مسي2ا مشارك

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 مشارك الحنيتي صفاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بطنجة  السجارية 

رقم  تحت   2221 يونيو   28

.42611121216526

169I

IBTI DOM

B MED IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBTI DOM

 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V، 63300، BERKANE املغرب

B MED IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 28 

الطابق الثاني ع ارة بوبشر شارع 

مح د الخامس بركان - 63322 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 B MED : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMPORT EXPORT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء 

اع ال مخسلفة 

مقاول.

 28 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع  بوبشر  ع ارة  الثاني  الطابق 

 63322  - بركان  الخامس  مح د 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د بكاوي : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد مح د بكاوي : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بكاوي  مح د  السيد 

السقدم  حي  طانطا  زنقة   1364

تاوريرت 62822 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بكاوي  مح د  السيد 

السقدم  حي  طانطا  زنقة   1364

تاوريرت 62822 تاوريرت ملغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 528.

172I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 STE »COMPTOIR BÂTIPRO«

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 21 املسي2ة 1, »س« رقم 

32، 42222، مراكش املغرب

 STE »COMPTOIR BÂTIPRO«

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حربيل 

مزارع دوار أيت مسعود قياة بور 

سيبع - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»COMPTOIR BÂTIPRO« SARL

: -- تصنيع  غرض الشركة بإيجاز 

وتسويق ج يع مواد البناء

- اسسي2اد وتصدير البالط والرخام 

األحجار  أنواع  وج يع  والجرانيت 

الطبيعية.

- تاجر.

حربيل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بور  قياة  مسعود  أيت  دوار  مزارع 

سيبع - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 322  : الرايس  بن  السيد حسن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
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السيدة أس اء عباد : 122 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

 422 السيدة سكينة بن الرايس : 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 122  : السيدة أمي ة بن الرايس 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 122  : الرايس  بن  هالة  السيدة 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن بن الرايس عنوانه)ا) 
الحي املح دي امرشيش زنقة الرازي 

رقم 128 42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  عباد  أس اء  السيدة 
الحي املح دي امرشيش زنقة الرازي 

رقم 128 42222 مراكش املغرب.
الرايس  بن  سكينة  السيدة 
امرشيش  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 
زنقة الرازي رقم 128 42222 مراكش 

املغرب.
الرايس  بن  أمي ة  السيدة 
امرشيش  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 
زنقة الرازي رقم 128 42222 مراكش 

املغرب.
السيدة هالة بن الرايس عنوانه)ا) 
الحي املح دي امرشيش زنقة الرازي 

رقم 128 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرايس  بن  سكينة  السيدة 
امرشيش  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 
زنقة الرازي رقم 128 42222 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126942.
171I

UNIVERS COMPTA SARL AU

INODIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،ع ارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج، 52222، مكناس 
املغرب

INODIAG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 19، 
زنقة بوجدي 4، توالل - 52242 

مكناس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.47899

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   INODIAG
 12.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
19، زنقة بوجدي 4، توالل - 52242 

مكناس املغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:

العزاوي  يوسف  السيد)ة) 
النصر  تجزئة   ،52 رقم  وعنوانه)ا) 
شارع مح د آلسادس   ،15 زنقة   ،1
)ة)  52242 مكناس املغرب ك صفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 16 غشت 2221 وفي رقم 19، 
 52242  - توالل   ،4 بوجدي  زنقة 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 286.

172I

FIDUBAC SARL

ناوتيكا أطااليون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ناوتيكا أطااليون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي2ة 
العروي الناظور - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ناوتيكا   : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

أطااليون.
-اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
واملحركات  )الهياكل  املسعة  قوارب 

واملعدات)
املسعة  أنشطة  ج يع  -ي ارس 

البحرية بين السأجي2 وامليكانيكا
-النقل الوطني والدولي لآلخرين

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 62222  - الناظور  العروي  املسي2ة 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 522  : صديق  الدويري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
الحليم  عبد  الدويري  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   522  :
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدويري صديق عنوانه)ا) 
الناظور  العروي  املسي2ة  شارع 

62222 الناظور املغرب.
الحليم  عبد  الدويري  السيد 
األول  الطابق   23 الشقة  عنوانه)ا) 
بادس  الخزامة  تجزئة   28 ع ارة 

الحسي ة 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الدويري صديق عنوانه)ا) 
الناظور  العروي  املسي2ة  شارع 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 22 شتن22 

2221 تحت رقم 3861.
173I

UNIVERS COMPTA SARL AU

CARREAUX DE CASBAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،ع ارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج، 52222، مكناس 

املغرب

CARREAUX DE CASBAH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم5،5 

تجزئة 47، الحي الصناعي، سيدي 

بوزكري - 52272 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19225

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 

بن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الحبيب املصطفى ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3876.

174I

فيفونديس مركز أع ال

TROISMAY SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أع ال

 rue abou abbas jeraoui N 17

 5 quartier de la gare، 20310،

CASABLANCA املغرب

TROISMAY SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
رقم 21 اقامة ريحان - 22332 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

527855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TROISMAY SAKANE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLES , PROMOTEUR

.IMMOBILIER

 332  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 

الشقة رقم 21 اقامة ريحان - 22332 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بلقزيز  مح د  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلقزيز  مح د  السيد 

باريس فرنسا 75222 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلقزيز  مح د  السيد 

باريس فرنسا 75222 باريس فرنسا

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

175I

fidulimar

O.B STARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

O.B STARE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2231 
تكمي الجديد ترميكت - 45222 

ورزازات املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 غشت   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ 23 شتن22 

2221 تحت رقم 492.
176I

TGE FIDUS

MANAF ISOLATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت2 
ع ارة B رقم 39 الطابق 6، 28812، 

املح دية املغرب
MANAF ISOLATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 
مغيت طريق الوطنية الرباط - 

22832 املح دية املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.27787

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 24 غشت 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الوطنية  طريق  مغيت  بني  »دوار 

املح دية املغرب«   22832  - الرباط 

B شقة  إلى »ك ال بارك سانت2 ع ارة 

11 الطابق الثاني - 28812 املح دية 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1848.

177I

 منج نت مخكسينغ فينوس

رياض ازوالي
إعالن مسعدد القرارات

منج نت مخكسينغ فينوس

ع ارة هليوت شقة 33 شارع مح د 

البقال جليز، 42222، مراكش 

املغرب

رياض ازوالي »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي سالم 

درب الجامع رقم 3 - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.22199

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 مارس 2211

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الع ومية  الج عية  وافقت  مايلي: 

)ثالث ائة وسبعين)   372 على تحويل 

فيديسو  أل22تو  للسيد  م لوكة   
ً
سه ا

لصالح السيد سندرو صولرتي حتى 

 والسيد ماسي يليانو روما 
ً
132 سه ا

ً
بـ 242 سه ا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رومان  ماسي يليانو  السيد  تعيين 

ك سي2ين مشاركين للشركة لفت2ة غي2 

محدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إنهاء تفويض السلطة لسوقيع الشركة 
للسيد أل22تو فيديسو لصالح سسكون 

صحيح،  بشكل  ملتزمة  الشركة 

املسعلقة  األع ال  لج يع  بالنسبة 

بها، وكذلك بالنسبة لسحب األموال 

والسفويضات على  أو األوراق املالية، 

واالشت2اكات،  املصرفيين،  املدينين 
الحصول  أو  والقبول،  واملصادقة، 

خالل  من  السجارية،  الفواتي2  على 

أو  صولرتي  سندرو  السيد  توقيع: 

سلرتي  أو  روما  ماسي يليانو  السيد 
اندري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  ثابت  االجس اعي  املال  رأس 

درهم.   (100،000.00( ألف  مائة 

وهي مقس ة إلى ألف )1،000) سهم 

لكل  درهم   (122.22( مائة  بقي ة 

 1 مرق ة من  منها مدفوعة بالكامل، 

ب ا  للشركاء  مخصصة   ،1،000 إلى 

منهم،  كل  مساه ات  مع  يتناسب 

حتى  صولرتي،  سندرو  السيد  وهي: 

سهم،   (512( وعشرة  خ س ائة 

مقابل   ،512 إلى   1 من  مرق ة 

روما  ماسي يليانو  السيد  مساه سه 

 (242( وأربعين  مائسين  إلى  يصل 

سهم مرق ة من 511 إلى 752 مقابل 
اندري  سلرتي  السيد  مساه سه. 

 (252( بحد أق�سى مائسين وخ سين 

 1،000 إلى   751 من  مرق ة  سهم، 
يساوي  املج وع  مساه سه  مقابل 

عدد األسهم املكونة لسهم رأس املال: 

)1،000) سهم

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

يدير الشركة مدير أو أكث2 من  مايلي: 

من  املعينين  الطبيعيين  األشخاص 

خالل  خارجهم  من  أو  الشركاء  بين 

املديرين  تعيين  يسم  الشركة،  حياة 
ي ثلون  الذين  الشركاء  قبل  من 

يعين  ثالثة أرباع األسهم على األقل. 

للشركة  مشاركين  مديرين  الشركاء 
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سندرو   Iالسيد محدودة:  غي2  لفت2ة 
صولرتي، من مواليد 12 يوليو 1961 
اإليطالية  الجنسية  من  بادوفا،  في 
siracusa 31- 22واملقيم في إيطاليا، ع
Padova 35142، حامل جواز السفر 

.F 003112 رقم
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 
ملتزمة  الشركة  تكون  أن  مايلي: 
؛  قانوًنا بج يع األع ال املسعلقة بها 
باإلضافة إلى ع ليات سحب األموال 
والسفويضات  املالية،  األوراق  أو 
األمناء،  أو  املدينين  املصرفيين  على 
واالشت2اكات، والسأييدات، والقبول أو 
األوراق السجارية املكتسبة عن طريق 
السيد ساندرو سولي2تي،   - السوقيع: 
 - أو  روما  ماسي يليانو  السيد   - أو 

السيد أندريا سولي2تي،
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 السجارية ب راكش بساريخ 

2211 تحت رقم 3743.
178I

ste imtiyaz conseils sarl

DEFITRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس، 32222، فاس املغرب
DEFITRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
بن عبد القادر ج اعة عين بوعلي 

موالي يعقوب فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEFITRAC
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال املسنوعة أو البناء
*تاجر.

عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
بوعلي  عين  ج اعة  القادر  عبد  بن 
فاس   32222  - موالي يعقوب فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد خالد عزفار : 1.222 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد خالد عزفار عنوانه)ا) رقم 
فاس  املسي2ة  املسسقبل  تجزىة   62

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خالد عزفار عنوانه)ا) رقم 
فاس  املسي2ة  املسسقبل  تجزىة   62

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3793.
179I

Bureau d’étude et conseil 

DAK ENTERTAINMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

DAK ENTERTAINMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
املسي2ة 4 رقم 23 الداخلة - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DAK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ENTERTAINMENT
اإلقامة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
السياحية وغي2ها من أماكن اإلقامة 

قصي2ة األجل.
البدوية  املخي ات  في  اإلقامة   -

والبناغل والشاليهات.
- األنشطة وورش الع ل واأللعاب 
وركوب  األمواج  وركوب  الخارجية 

األمواج شراعًيا.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 73222  - الداخلة   23 4 رقم  املسي2ة 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد سعيد الدي : 1.222 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد سعيد الدي عنوانه)ا) حي 
 73222 الداخلة   23 رقم   4 املسي2ة 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعيد الدي عنوانه)ا) حي 
 73222 الداخلة   23 رقم   4 املسي2ة 

الداخلة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1476.

182I

EFFICACITE

SAL-YAS EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EFFICACITE

221 ع ارة امع ر شارع الزرقطوني 

 TAOURIRT ،62822 ،الحي القديم

MAROC

SAL-YAS EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كنفودة 

املركز - 64552 كنفودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

35125

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

SAL-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YAS EXPORT

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة  االشغال   - والسصدير 

والخدمات.

كنفودة   : عنوان املقر االجس اعي 

املركز - 64552 كنفودة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.222  : باعزيز  ياسين  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باعزيز  ياسين  السيد 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  باعزيز  ياسين  السيد 

وجدة 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2222 تحت رقم 1449.

181I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ATLANTIC SUNRISE
CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق ال22يد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 ATLANTIC SUNRISE 500.000

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATLANTIC SUNRISE 522.222
: املساه ة  غرض الشركة بإيجاز 

في راس ال الشركات.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 73222  -  21-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 5.222  : السيد نور الدين مقدم 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين مقدم عنوانه)ا) 
33 زنقة جالل الدين السيوطي طابق 
الدار   22222 املعاريف  راسين   2

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين مقدم عنوانه)ا) 
33 زنقة جالل الدين السيوطي طابق 
الدار   22222 املعاريف  راسين   2

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1482.
182I

zakaria gestion snc 

ATELIER BROTHERS N.A.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n، 15000، khemisset
maroc

 ATELIER BROTHERS N.A.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1122 
الحي الجديد اوملاس - 15222 

الخ يسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

29347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATELIER BROTHERS N.A.M

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة

اسسي2اد وتصدير

 1122  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 15222  - اوملاس  الجديد  الحي 

الخ يسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيدة نعي ة الناصحي عنوانه)ا) 

2 القنيطرة  12 مج وعة  259 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  الناصحي  عزيز  السيد 

اوملاس   15122 الحي الجديد اوملاس 

املغرب.

عنوانه)ا)  لجواد  مح د  السيد 

573 الحي الجديد واملاس الخ يسات 

15222 الخ يسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة نعي ة الناصحي عنوانه)ا) 

2 القنيطرة  12 مج وعة  259 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالخ يسات  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 713.

183I

AM CONSULTING

DECOFAV SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC

DECOFAV SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 22492 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DECOFAV SARL AU

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي والتزيين.

26 ,زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األول - 22492 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيدة سلمى الدريدي 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلمى الدريدي عنوانه)ا) 

زنقة الخزامى إقامة مارجولي ط   62

البيضاء  الدار   22262  14 ش   22

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سلمى الدريدي عنوانه)ا) 
زنقة الخزامى إقامة مارجولي ط   62

البيضاء  الدار   22262  14 ش   22

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 
رقم -.

184I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »BOULANGERIE
PATISSERIE CRISTAL« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 21 املسي2ة 1, »س« رقم 

32، 42222، مراكش املغرب

 Sté »BOULANGERIE PATISSERIE

CRISTAL« SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

1512 الطابق تحت أر�سي تجزئة 

تسلطانت 2 سيبع - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 »BOULANGERIE PATISSERIE

.CRISTAL« SARL

غرض الشركة بإيجاز : - اسسغالل 

مخ2زة

- حلواني بائع بالسقسيط.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

تجزئة  أر�سي  تحت  الطابق   1512

42222 مراكش  2 سيبع -  تسلطانت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 342  : اده و  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد ع ر اوبلقاسم : 332 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 332  : كرجيد  مصطفى  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى اده و عنوانه)ا) 

املحاميد 9 االمان 7 ع ارة ف رقم 7 

اسكجور 42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  اوبلقاسم  ع ر  السيد 

تعاونية االطلس الشريفية تسلطانت 

42222 مراكش املغرب.

السيد مصطفى كرجيد عنوانه)ا) 

 42222 128 سيبع  درب امزيان رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى اده و عنوانه)ا) 

املحاميد 9 االمان 7 ع ارة ف رقم 7 

اسكجور 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 السجارية ب راكش بساريخ 

2221 تحت رقم 125622.

185I

SOCIETE RKF CONSULTING

ISMAILYA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES،

30000، FES MAROC

ISMAILYA DECO

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 

تجزئة موالي عبد السالم بن مشيش 
الطابق األول فاس رقم 26،30000 

فاس املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.64251

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2221 أبريل   19 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

مكزاري إس اعيل تيبو ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس بساريخ 21 ماي 2221 

تحت رقم 2465.

186I

MAITRISECONSULTING

مدن انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

مدن انفست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 3 
زنقة الشراردة بوركون الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
528927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مدن   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

انفست.

بناء-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منعش عقاري-بيع وتجزئة االرا�سي.

 3 اقامة   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة الشراردة بوركون الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : سعد  لطيف  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لطيف سعد عنوانه)ا) 23 
بنور  سيدي  الخامس  مح د  شارع 

24352 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد لطيف سعد عنوانه)ا) 23 
بنور  سيدي  الخامس  مح د  شارع 

24352 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 2222.

187I

LE PAIN QUOTIDIEN

LE PAIN QUOTIDIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PAIN QUOTIDIEN
رقم 53 تجزئة املسار، 42122، 

مراكش املغرب

LE PAIN QUOTIDIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 53 

تجزئة املسار - 42122 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.36829
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الغني  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
12.222 حصة اجس اعية من  بومان 
حصة لفائدة السيد   52.222 أصل 
 21 بساريخ  اهردان  الغني  عبد  )ة) 

يونيو 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126635.
188I

LE PAIN QUOTIDIEN

LE PAIN QUOTIDIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PAIN QUOTIDIEN
رقم 53 تجزئة املسار، 42122، 

مراكش املغرب
LE PAIN QUOTIDIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي رقم 53 

تجزئة املسار - 42122 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.36829

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126635.
189I

FMJE

OVISTA PRINT مطبعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMJE
Plateforme des jeunes-

 complexe d›Artisanat Lala
 Yadouna,Rue Bin Lemdoune

 Batiment 7، 30000، FES
MAROC

مطبعة ovista print شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
صفرو تجزئة الوفاء شارع رام هللا 
رقم 25 فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : مطبعة 

.ovista print
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلشهار والطباعة وبيع مواد الطباعة.
طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
هللا  رام  شارع  الوفاء  تجزئة  صفرو 
رقم 25 فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 65.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد مح د السفاوتي عنوانه)ا) 
بلوك أ حي الوفاق زواغة فاس   321

32222 فاس املغرب.
 32 السيد مح د فايق عنوانه)ا) 
حي النخيل زواغة فاس 32222 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د السفاوتي عنوانه)ا) 
بلوك أ حي الوفاق زواغة فاس   321

32222 فاس املغرب
 32 السيد مح د فايق عنوانه)ا) 
حي النخيل زواغة فاس 32222 فاس 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3832.
192I

DEMER CONSULTING

ERENEW FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

ERENEW FINANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 إقامة 
رامي زنقة سبسة طابق 2 رقم 8 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ERENEW FINANCE
غرض الشركة بإيجاز : االستث ار 

في األسهم.
إقامة   7  : عنوان املقر االجس اعي 
 8 رقم   2 طابق  سبسة  زنقة  رامي 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 342  : السيد عبدالرح ان بوقاع 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.

حصة   332  : بوقاع  نائل  السيد 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

حصة   332  : بوقاع  ريان  السيد 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

 342  : السيد عبدالرح ان بوقاع 

بقي ة 1.222 درهم.

بقي ة   332  : بوقاع  نائل  السيد 

1.222 درهم.

بقي ة   332  : بوقاع  ريان  السيد 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوقاع  عبدالرح ان  السيد 

الدئاب  عين  سالج   27 عنوانه)ا) 

222222 الدار البيضاء املغرب.

 27 نائل بوقاع عنوانه)ا)  السيد 

الدار   222222 الدئاب  عين  سالج 

البيضاء املغرب.

 27 السيد ريان بوقاع عنوانه)ا) 

الدار   222222 الدئاب  عين  سالج 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوقاع  عبدالرح ان  السيد 

الدئاب  عين  سالج   27 عنوانه)ا) 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791645.

191I

الصويرة مناج نت

شركة موكادور ديفير تاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الصويرة مناج نت

شارع مح د الخامس ع ارة جبار 

الطابق األول الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

شركة موكادور ديفي2 تاش شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الرونق رقم 288 شقة رقم 5 الطابق 

الساني الصويرة. الصويرة 44222 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

موكادور ديفي2 تاش.

مفاوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  السجارية،السجارة  املعامالت  في 

معدات املكاتب واالجهزة املعلوماتية..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الرونق رقم 288 شقة رقم 5 الطابق 

 44222 الصويرة  الصويرة.  الساني 

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : اهزام  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122.222 درهم للحصة 

السيد مح د اهزام : 1222 بقي ة 

122.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اهزام  مح د  السيد 

حي   17 رقم  زوبي2  بن  طلحا  شارع 

مح ادي 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اهزام  مح د  السيد 

حي   17 رقم  زوبي2  بن  طلحا  شارع 

مح ادي 72222 العيون املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 23 شتن22 

2221 تحت رقم 295.

192I

LK CONSULTING SARL

BEN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع مح د الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان، 

93222، تطوان املغرب

BEN CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 86 شارع 

ح ص طابق األول رقم 13 - 93222 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13933

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2219 يوليوز   26 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   BEN CONSTRUCTION

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

ح ص  شارع   86 اإلجس اعي  مقرها 

طابق األول رقم 13 - 93222 تطوان 

اسسك ال  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

شروط الشراكة.

و حدد مقر السصفية ب 86 شارع 

ح ص طابق األول رقم 13 - 93222 

تطوان املغرب. 

و عين:

الفرقو�سي  سعيد  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) ولد الغازي سيدي مو�سى 

املغرب  سلي ان  سيدي   14222

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2219 تحت رقم 1255.

193I

DEMER CONSULTING

 AFRICAN REGENERATIVE

MEDICINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

 AFRICAN REGENERATIVE

MEDICINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبداملومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

البيضاء 22222

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 AFRICAN REGENERATIVE

.MEDICINE

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير.

 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 18 رقم   2 شارع عبداملومن الطابق 

الدار البيضاء 22222

 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

252 حصة   : السيد رضوان ربيع 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

السيد سعيد أولبشة : 252 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

السيد يوسف مشعر : 252 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

 252  : الكرنيت  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.

بقي ة   252  : السيد رضوان ربيع 

1.222 درهم.

السيد سعيد أولبشة : 252 بقي ة 

1.222 درهم.

 252  : مشعر  يوسف  السيد 

بقي ة 1.222 درهم.

 252  : الكرنيت  ج ال  السيد 

بقي ة 1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ربيع  رضوان  السيد 

 22222 أمست2دام  شارع  روما  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  أولبشة  سعيد  السيد 

هرهورة 12242 ت ارة املغرب.

عنوانه)ا)  مشعر  يوسف  السيد 

أمريكا 81322 أمريكا أمريكا.

السيد ج ال الكرنيت عنوانه)ا) 

أمريكا 81322 أمريكا أمريكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ربيع  رضوان  السيد 

 22222 أمست2دام  شارع  روما  زنقة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  أولبشة  سعيد  السيد 

هرهورة 12242 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791647.

194I
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3C-AUDIT

REGGIO NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

REGGIO NATURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 

اإلقليمي 3214 دوار لخاليف حد 

سوالم برشيد - 26422 حد سوالم 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.REGGIO NATURE

 crèche  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.jardin d’enfants

الطريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حد  لخاليف  دوار   3214 اإلقليمي 

حد سوالم   26422  - سوالم برشيد 

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيدة كنزة تاديلي عنوانه)ا) دوار 
 26422 لخاليف حد سوالم برشيد 

حد سوالم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة كنزة تاديلي عنوانه)ا) دوار 
 26422 لخاليف حد سوالم برشيد 

حد سوالم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1232.

195I

S.U.A.C

 SOCIÉTÉ UNIVERSELLE
 D›AMÉNAGEMENT

CHADLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S.U.A.C
 RUE DE LA LIBERTE, ,12 :

 3ème ETAGE, APPARTEMENT
 N° 5- CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
 Société Universelle

d›Aménagement Chadli شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12،زنقة 
الحرية، شقة رقم 5،الدار البيضاء 
- 22222 الدار البيضاء املغرب - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Société : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
 Universelle d’Aménagement

.Chadli

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسخصصة في أع ال البناء والتهيئة.

12،زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
البيضاء  5،الدار  شقة رقم  الحرية، 
 - املغرب  البيضاء  الدار   22222  -

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : الشادلي  الوهاب  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222
للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشادلي  الوهاب  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الشهدية زنقة 1 رقم 
 22222 البيضاء  الدار  األلفة   ،17

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشادلي  الوهاب  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الشهدية زنقة 1 رقم 
 22222 البيضاء  الدار  األلفة   ،17

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 786589.

196I

LMTS

LMTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LMTS
 36BIS RUE JABAL TOUBAD
 QUARTIER SAADA، 20000،

SAFI MAROC
LMTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 36 زنقة 
جبل توباد حي السعادة - 22222 

أسفي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12821

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  23 شتن22  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رأس الها  مبلغ   LMTS
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
السعادة  حي  توباد  جبل  زنقة   36
 : ل  نتيجة  املغرب  أسفي   22222  -

السوقف السام لنشاط الشركة.
زنقة   36 و حدد مقر السصفية ب 
 22222  - السعادة  حي  توباد  جبل 

أسفي املغرب. 
و عين:

مبكر  إبراهيم  موالي  السيد)ة) 
توباد حي  زنقة جبل   36 وعنوانه)ا) 
املغرب  أسفي   22222 السعادة 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2337.

197I

MAYAFID

مفتاح سطاسيون سيرفيس 
 MEFTAH STATION (

)SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers,، 20130،
CASABLANCA MAROC

مفساح سطاسيون سي2فيس ) 
 ( MEFTAH STATION SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 
إبن مني2 إقامة الزرقاء الطابق 

األول شقة 2 املعاريف - 22332 
الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مفساح   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

 MEFTAH  ( سي2فيس  سطاسيون 

.( STATION SERVICE

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين.

 117  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  زنقة إبن مني2 إقامة الزرقاء 

 22332  - املعاريف   2 شقة  األول 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : خالد  الخيواخ  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  الخيواخ  السيد 

السادس  مح د  شارع   1228

الدارالبيضاء   22553 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  الخيواخ  السيد 

السادس  مح د  شارع   1228

الدارالبيضاء   22553 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791619.

198I

fiduciaire dar dmana

STATION ELBAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين رقم 

12 وزان، 16222، وزان املغرب
STATION ELBAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 
ربيعة ج اعة زغي2ة اقليم وزان - 

16222 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STATION ELBAS
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع البنزين.
دوار بني   : عنوان املقر االجس اعي 
 - وزان  اقليم  زغي2ة  ج اعة  ربيعة 

16222 وزان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد عبد االله البقالي 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله البقالي عنوانه)ا) 
اقليم  زغي2ة  ج اعة  ربيعة  بني  دوار 

وزان 16222 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد االله البقالي عنوانه)ا) 
اقليم  زغي2ة  ج اعة  ربيعة  بني  دوار 

وزان 16222 وزان املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بساريخ 16 

غشت 2221 تحت رقم 3365.

199I

CABINET S2S CONSULTING

CALIFORNIE LOISIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2، 33200، CASABLANCA

MAROC
CALIFORNIE LOISIRS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82 شارع 
الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء 

- 33222 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
485589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 دجن22   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CALIFORNIE LOISIRS
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كرة  خصوصا  الرياضية  االنشطة 

القدم.

82 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء - 

33222 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 PETROFAN : 1.000 الشركة 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   PETROFAN الشركة 
82 شارع الهاشمي الفياللي بولو الدار 

البيضاء 23222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  فاضل  ابراهيم  السيد 
تجزئة موالي اس اعيل فيال مريم   6

كاليفورنيا 33222 البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  نيشان  ياسين  السيد 
29 تجزئة رياض االندلس اقامة املي2يا 

كاليفورنيا 33222 البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2221 تحت رقم -.
222I

STE FACILITY.CASH 

 STE ACADÉMIE ELITE DE 
 L’EST POUR FORMATION

 ET QUALIFICATION
 ÉDUCATIVE PRIVÉ SARL » A

« E E F Q E P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC
 STE ACADÉMIE ELITE DE 

 L’EST POUR FORMATION ET
 QUALIFICATION ÉDUCATIVE
 « PRIVÉ SARL » A E E F Q E P
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس شقة رقم 12 

بالطابق الثالث ع ارة بنطالب - 

guercif maroc 35122 - جرسيف

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 STE ACADÉMIE ELITE DE

 L’EST POUR FORMATION ET

 QUALIFICATION ÉDUCATIVE

.« PRIVÉ SARL » A E E F Q E P

السكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسكوين  مركز   - الت2بوي  والسأهيل 

املنهي للغات واإلعالميات - السفاوض.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مح د الخامس شقة رقم 12 بالطابق 

 - جرسيف   - بنطالب  الثالث ع ارة 

.guercif maroc 35122

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 32.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 : حرفان  السيدة فاط ة الزهراء 

122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

السيد عث ان نيسلحو : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 122  : العساوي  سعيد  السيد 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حرفان  الزهراء  فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا) شارع عبد الكريم الخطابي 

حي النجد جرسيف 35122 جرسيف 

املغرب.

عنوانه)ا)  نيسلحو  عث ان  السيد 

النجد جرسيف  لعريشة حي  تجزئة 

35122 جرسيف املغرب.

السيد سعيد العساوي عنوانه)ا) 

حي بئ2 انزران رقم 177 أوطاط الحاج 

33322 أوطاط الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة امال بزيوط عنوانه)ا) حي 

جرسيف   35122 البط ة جرسيف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ 22 شتن22 

2221 تحت رقم 1156.

221I

 موثق

MAROCAKE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

األسساذ أكناو حنفي

MAROCAKE

26 زنقة إدريس الحريزي، 22282، 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

MAROCAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي أحد 

السوالم ؛ املنطقة الصناعية 

الساحل الوحدة 22 اقليم برشيد 

.26122

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13827

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2222 نون22   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جواد  )ة)علي  السيد  تفويت 

األطرش 4.222 حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة  حصة   4.222 أصل 

نون22   25 املهدي الشتيوي بساريخ  )ة) 

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 18.
مقسطف من أجل االشهار 

االسساد أكناو حنفي 
موثق بالدارالبيضاء

223I

 موثق

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

االسساد أكناو حنفي
موثق

26 زنقة إدريس الحريزي، 22282، 
الدار البيضاء امل لكة املغربية
MAROCAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

الدارالبيضاء ؛ النواصر زنقة 2 رقم 
13 املنطقة الصناعية أوالد صالح 

–النواصر 
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3636919

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
املنطقة   13 رقم   2 زنقة  النواصر 
–النواصر  صالح  أوالد  الصناعية 
الساحل  الصناعية  املنطقة  إلى   «

الوحدة 22 اقليم برشيد 26122. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 739317.
مقسطف من أجل االشهار 

االسساد أكناو حنفي 
موثق بالدارالبيضاء

224I

jamal ait hommad

ارب انجنيرين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
ارب انجني2ين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 شارع 
انوال اقامة فلوري 11 مكسب 4 
قنيطرة 14222 قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ارب   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

انجني2ين.
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.
23 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 4 مكسب   11 فلوري  اقامة  انوال 

قنيطرة 14222 قنيطرة مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 522  : السيد بوكادر مح د امين 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : بشرى  الزكري  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
امين  مح د  بوكادر  السيد 
 1282 رقم  جوهرة  حي  عنوانه)ا) 

16222 سيدي قاسم مغرب.
السيدة الزكري بشرى عنوانه)ا) 
 14222  5 الشقة  ت ام  ابو   9/11

قنيطرة مغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
امين  مح د  بوكادر  السيد 
 1282 رقم  جوهرة  حي  عنوانه)ا) 

16222 سيدي قاسم مغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم -.
225I

B.services

L’ATELIER DES LOISIRS
إعالن مسعدد القرارات

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa
 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc

L’ATELIER DES LOISIRS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 12، شارع 
 APPT N°6 ،لي22تي – الطابق الثالث
- الدار البيضاء - الدار البيضاء 21 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.368863

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 أبريل 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم القرار 1: الذي ينص على 
قراءة  إلى  االسس اع  بعد   -  1 مايلي: 
كاست2و،  دي  فيسوريو  السيد  تقرير 
عن ج يع ع ليات  مصفي الشركة، 
حل  تاريخ  منذ  ت ت  التي  السصفية 
بشأن الحسابات الخسامية  الشركة، 
يوافق االجس اع العام  الناتجة عنها، 
فقط  املذكورة  الحسابات  على 
االجس اع  تقدي ها.  عند  وببساطة 
يعطي السفريغ الكامل والنهائي ودون 
تحفظ لل صفي، السيد فيسوريو دي 
كاست2و، إلدارته للشركة منذ تعيينه 

حتى اليوم -11
ينص  الذي   :2 القرار  رقم  قرار 
ويالحظ االجس اع العام،  على مايلي: 
إغالق  السابقة،  للقرارات  نتيجة 
السصفية اعسبارا من هذا اليوم ويقرر 
حذف الشركة من السجل السجاري.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حل مبكر للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778186.

226I

FIDAUDIT

 AFRICAN HEALTH
MANAGEMENT SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وفاة شريك

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN

 SEGHIR 2EME ETAGE، 20090،
CASABLANCA MAROC

 AFRICAN HEALTH
 MANAGEMENT SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 357 شارع 
مح د الخامس - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.442627

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2221 تم اإلعالم 
بنسلي ان  عبدهللا  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
يناير   18 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل األتي :
 23 بنسلي ان،  أبوبكر  السيد)ة) 

حصة.
مح د رضا بنسلي ان،  السيد)ة) 

23 حصة.
السيد)ة) سلي ان بنسلي ان، 23 

حصة.
السيد)ة) ريحانا روندا، 17 حصة.
السيد)ة) نادية دليمي، 14 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 788155.

227I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

3E LINKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER

MAROC

3E LINKS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BOUGHAZ RUE MOHAMMED

 RADI SLAOUI N°34 2 ème

ÉTAGE Tanger - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.111623

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) ياسين العسري 

أصل  من  اجس اعية  حصة   252

)ة) هشام  522 حصة لفائدة السيد 

غشت   16 بساريخ  غيالن  الغزواني 

.2221

فرحون  سارة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   252

)ة) هشام  522 حصة لفائدة السيد 

غشت   16 بساريخ  غيالن  الغزواني 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   32 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245635.

228I

TGE FIDUS

ZENATA 62
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت2 

ع ارة B رقم 39 الطابق 6، 28812، 

املح دية املغرب

ZENATA 62 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رياض 

السالم بلوك دال رقم 16 - 22822 

املح دية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14737

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   ZENATA 62

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

دال  بلوك  السالم  رياض  اإلجس اعي 
املح دية املغرب   22822  -  16 رقم 

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.

رياض  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 22822  -  16 السالم بلوك دال رقم 

املح دية املغرب. 

و عين:
الوفي2ي  خالد  السيد)ة) 
رياض السالم بلوك جيم  وعنوانه)ا) 
املغرب  املح دية   22822  25 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
الوفي2ي  الدين  صالح  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) فيا دي امسيس رقم 258 

ليزغنا 44222 سان جيوفاني ايطاليا 

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1849.

229I



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221)الجريدة الرسمية   18820

 موثق

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

االسساد أكناو حنفي
موثق

26 زنقة إدريس الحريزي، 22282، 
الدار البيضاء امل لكة املغربية

 AFRICAINE DE FOURNITURES
 INDUSTRIELLES ET

TECHNIQUE شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

الدارالبيضاء 7 زنقة ديباتليون حي 
بلفدير 22322

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52167
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 دجن22 2212 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
حي  ديباتليون  زنقة   7 الدارالبيضاء 
 CASABLANCA« بلفدير 22322 إلى
الجديدة رقم  طريق  ؛  الدارالبيضاء 
اقلين  ج اعة والد عزوز   14 كلم   1

النواصر 22122- الدارالبيضاء 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن22 2211 تحت رقم 488242.
مقسطف من أجل االشهار 

االسساد أكناو حنفي 
موثق بالدارالبيضاء

212I

R negoce

R NEGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R negoce
 Im30,appt8,rue moulay

 Ahmed Loukili HASSAN Rabat
 Im30,appt8,rue moulay Ahmed
 Loukili HASSAN Rabat، 10015،

Rabat Hassan
R NEGOCE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

IMM32. وعنوان مقرها اإلجس اعي

 APP8.RUE MOULAY AHMED

 LOUKILI.HASSAN.RABAT

MAROC 1000 RABAT MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

153935

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEGOCE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMPORT EXPORT NEGOCE

.DISTRIBUTION

IMM32. : عنوان املقر االجس اعي

 APP8.RUE MOULAY AHMED

 LOUK I L I .HASSAN .RABAT

.MAROC 1222 RABAT MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيدي  سعد  السيد 

الرباط  م  ي  ح   622 رقم  املنزه  حي 

12152 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  رشيدي  سعد  السيد 

الرباط  م  ي  ح   622 رقم  املنزه  حي 

12152 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيدي  سعد  السيد 

الرباط  م  ي  ح   622 رقم  املنزه  حي 

12152 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 7°78.

211I

FIDAUDIT

OLIVERAIE BENSLIMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDAUDIT

 167AVENUE HASSAN

 SEGHIR 2EME ETAGE، 20090،

CASABLANCA MAROC

OLIVERAIE BENSLIMANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 زنقة 

الصنوبر - 22252 الدار البيضاء 

املغرب.

وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 

.381949

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2221 تم اإلعالم 

بنسلي ان  عبدهللا  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يناير   18 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل األتي :

 9 بنسلي ان،  أبوبكر  السيد)ة) 

حصة.

مح د رضا بنسلي ان،  السيد)ة) 

9 حصة.

 9 بنسلي ان،  سلي ان  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) ريحانة الرندة، 7 حصة.

السيد)ة) نادية الدليمي، 6 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 788353.

212I

fiducaire service ouidan

RESTAURANT AL ARZ SARL
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري
RESTAURANT AL ARZ

 26 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
غشت 2221 أعطى السيد)ة) مأمون 

الحناوي الحامل )ة) للبطاقة
 K212741V الوطنية رقم

املسجل بالسجل السجاري 13329 
حق  بسطوان  االبسدائية  باملحك ة 
التسيي2 الحر لألصل السجاري الكائن 

LCD 12 ب ركب الكاسيا محل 
املغرب  تطوان   93222 مرتيل 
البوزيدي  بوغاللة  اح د  للسيد)ة) 

الحامل )ة) للبطاقة الوطنية رقم 
غشت   15 1سنة تبسدئ من  ملدة 
 2222 غشت   15 في  وتنسهي   2221
 K162369 شهري  مبلغ  مقابل 

22.222 درهم

213I

ADLANI CONSEIL

KOLLIRAMA NORD
إعالن مسعدد القرارات

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06،
90000، TANGER MAROC

KOLLIRAMA NORD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
أمنية رقم 124 بنديبان - 92222 

طنجة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.46241

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 ف22اير 2212

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للحصة   122 222 حصة بقي ة  بيع 
من طرف السيد حوحو سعيد لفائدة 

حوحو ربيع.
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  الشركة  تس ية  تغيي2  مايلي: 

 MEGA الى   KOLLIRAMA NORD

RAYONNAGE

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

 MEGA  : الشركة  اسم  مايلي: 

RAYONNAGE

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 122.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

السيد حوحو  مقسم كالسالي:  درهم، 

سعيد : 722 حصة بقي ة 122 درهم 

 322  : ربيع  حوحو  السيد  للحصة. 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف22اير   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2212 تحت رقم 828.

214I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DESTINO CALIDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الس س اني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان، 93222، تطوان املغرب

DESTINO CALIDAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحنش 

1 شارع الدار البيضاء ع ارة منار 

الطابق االر�سي رقم 6 - 93222 

تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8295

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2221 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك انطونيو خ ينيز يستي 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يونيو   25 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل األتي :

 122 الزريري،  رح ة  السيد)ة) 
حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3286.

215I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE HINBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي النجاة رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق السبت اوالد الن ة الفقيه بن 
صالح، 23552، سوق السبت اوالد 

الن ة املغرب
STE HINBRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 KISSARIAT AL FATH AV DES
FAR - 23550 سوق السبت 

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 دجن22   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HINBRA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENER DE TRAVAUX

.DIVERS
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 KISSARIAT AL FATH AV DES FAR

.MAROC 23552 - سوق السبت
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 425  : السيد العبد هللا عبد هللا 

حصة بقي ة 42.522 درهم للحصة.

 425  : الحنان  عبد  عليو  السيد 

حصة بقي ة 42.522 درهم للحصة.

السيد ابراهيم الهندي : 52 حصة 

بقي ة 5.222 درهم للحصة.

السيد ع ر ايت الشرع : 52 حصة 

بقي ة 5.222 درهم للحصة.

 52  : بوح يد  رضوان  السيد 

درهم للحصة.  5.222 حصة بقي ة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  العبد  هللا  عبد  السيد 

 23552 السبت  سوق  عنوانه)ا) 

سوق السبت املغرب.

السيد عليو عبد الحنان عنوانه)ا) 

سوق السبت   23552 سوق السبت 

املغرب.

السيد ابراهيم الهندي عنوانه)ا) 

سوق السبت   23552 سوق السبت 

املغرب.

السيد ع ر ايت الشرع عنوانه)ا) 

سوق السبت   23552 سوق السبت 

املغرب.

السيد رضوان بوح يد عنوانه)ا) 

سوق السبت   23552 سوق السبت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عليو عبد الحنان عنوانه)ا) 

سوق السبت   23552 سوق السبت 

املغرب

هللا  تاعبد  هللا  عبد  السيد 

 23552 السبت  سوق  عنوانه)ا) 

سوق السبت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة 

رقم  تحت   2221 ف22اير   11 بساريخ 

.133

216I

 ILIAS LAGHRISSI DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

شركة سارطراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE SONAZAK SARL

MEKNES، 50000، مكناس املغرب

شركة سارطراد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 زنقة 

وليد بن عبد املالك الطابق السالث 

املدينة الجديدة مكناس - 51222 

مكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.42627

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 يونيو   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.362.222«

»3.142.222 درهم« إلى »4.522.222 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3913.

217I

موتقة حسناء دادو

شركة العقارية النجد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتقة حسناء دادو
زنقة اليسوفية اقامة اليسر الطابق 

االول رقم 3 طنجة، 92222، طنجة 

املغرب

شركة العقارية النجد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة 

شارع مراكش ع ارة ديل اس 5 - 

92222 طنجة املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9227
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فاط ة الزهرء  )ة)  تفويت السيد 
حصة   2.122 الحنين  عبد  ابن 
حصة   5.367 أصل  من  اجس اعية 
سعيد  مح د  )ة)  السيد  لفائدة 

اسويق بساريخ 16 يوليوز 2221.
فرح ات سامني  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   584
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
تفويت السيد )ة) اي ان ات سامني 
أصل  من  اجس اعية  حصة   584
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
تفويت السيد )ة) العربي الخشوع 
أصل  من  اجس اعية  حصة   584
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
اسويق  هدى  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   347
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
)ة) رح ة الخشوع  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   292
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
ع اد الخشوع  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   224
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.
تفويت السيد )ة) نوفال الخشوع 
أصل  من  اجس اعية  حصة   224
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367
 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.

تفويت السيد )ة) رحاب الخشوع 

أصل  من  اجس اعية  حصة   123

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367

 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.

السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   73 الوفرا�سي 

السيد  لفائدة  حصة   5.367 أصل 

 16 مح د سعيد اسويق بساريخ  )ة) 

يوليوز 2221.

اهاديا  تورية  )ة)  السيد  تفويت 

73 حصة اجس اعية من أصل 5.367 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د سعيد 

اسويق بساريخ 16 يوليوز 2221.

نورالدين  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   63 الوفرا�سي 

السيد  لفائدة  حصة   5.367 أصل 

 16 مح د سعيد اسويق بساريخ  )ة) 

يوليوز 2221.

يوسف  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   63 الوفرا�سي 

السيد  لفائدة  حصة   5.367 أصل 

 16 مح د سعيد اسويق بساريخ  )ة) 

يوليوز 2221.

اس اء  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   31 الوفرا�سي 

السيد  لفائدة  حصة   5.367 أصل 

 16 مح د سعيد اسويق بساريخ  )ة) 

يوليوز 2221.

تفويت السيد )ة) رجاء الوفرا�سي 

31 حصة اجس اعية من أصل 5.367 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د سعيد 

اسويق بساريخ 16 يوليوز 2221.

تفويت السيد )ة) نادية الوفرا�سي 

31 حصة اجس اعية من أصل 5.367 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د سعيد 

اسويق بساريخ 16 يوليوز 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   32 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7695.

218I

DR CONSEIL

HORTIFLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc

HORTIFLEURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 البيضاء - 
22212 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HORTIFLEURS
مشاتل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلنساج وتسويق النباتات.
السجارة.

أع ال مسنوعة أو إنشاءات.
املسطحات  وصيانة  البستنة 

الخضراء وتشغيل املشاتل.
 تنسيق الحدائق.

السصدير واإلسسي2اد..
61 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
 - البيضاء   62 رقم  الثاني  الطابق 

22212 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : املجيد  عبد  الضارير  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  الضارير  السيد 

املهارزة  السالطنة  دوار  عنوانه)ا) 

البي2   24222 الجديد  البئ2  الساحل 

الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

املجيد  عبد  الضارير  السيد 

املهارزة  السالطنة  دوار  عنوانه)ا) 

البي2   24222 الجديد  البئ2  الساحل 

الجديد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 29293.

219I

الصويرة مناج نت

شركة نور صوفيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الصويرة مناج نت

شارع مح د الخامس ع ارة جبار 

الطابق األول الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

شركة نور صوفيا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بوزما 

ج اعة اوكرض دائرة ت نار الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

نور صوفيا.
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
عنوان املقر االجس اعي : دوار بوزما 
ج اعة اوكرض دائرة ت نار الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد هسيهت سعيد : 522 حصة 

بقي ة 52.222 درهم للحصة.
السيدة بوزي لطيفة : 522 حصة 

بقي ة 52.222 درهم للحصة.
السيد هسيهت سعيد : 522 بقي ة 

52.222 درهم.
السيدة بوزي لطيفة : 522 بقي ة 

52.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  هسيهت  السيد 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)  لطيفة  بوزي  السيدة 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  هسيهت  السيد 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 29 يوليوز 

2221 تحت رقم 251.
222I

ائس انية »مكسب الدراسات كنسوس« ش.ذ.م.م

TESLABO
إعالن مسعدد القرارات

ائس انية »مكسب الدراسات كنسوس« 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط، 12292، الرباط املغرب

TESLABO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 13 زنقة 
واد زيز، رقم 4، عند كنسوس، 
أكدال. - 12292 الرباط املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.147667
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على ع لية بيع الحصص، 
حيث باع السيد كريم عبد الوهاب 
مج وع حصصه في الشركة، وعددها 
ملقدم،  زهرة  للسيدة  حصة   522
للسعريف  الوطنية  البطاقة  رقم 

.EA52132
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الوهاب  عبد  كريم  السيد  اسسقالة 

من مهام ادارة الشركة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
للشركة،  جديد  مدير  تعيين  مايلي: 
السيدة زهرة مقدم، الحاملة لبطاقة 

 .EA52132 السعريف الوطنية رقم
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
 : ليصبح  الشركة  اسم  تغيي2  مايلي: 

TESLABO SARL
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
توسيع غرض الشركة كالسالي:  مايلي: 
العل ية  واالليات  املواد  تسويق   •
االسسي2اد   • والطبية.  والسعلي ية 
والسصدير. • مقاولة البناء واالشغال 

املخسلفة.
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: حدد رأس ال الشركة في مبلغ 
إلى  تقسي ه  تم  درهم،   122.222
لكل  درهم   122 بقي ة  1222حصة 
املساه ين  بين  توزيعها  وتم  منها، 
محسن  السيد   - السالي:  النحو  على 
السيدة زهرة   - 522 حصة  املراك�سي 

مقدم 522 حصة.
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
وملدة  الشركة  بادارة  تسكلف  مايلي: 

مقدم،  زهرة  السيدة  محددة،  غي2 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

 .EA52132 رقم
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
TESLABO SARL تأخذ الشركة اسم
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غرض الشركة في املغرب وفي الخارج، 
 : النافذة  القانونية  لألحكام   

ً
ووفقا

العل ية  واالليات  املواد  تسويق   •
االسسي2اد   • والطبية.  والسعلي ية 
والسصدير. • مقاولة البناء واالشغال 

املخسلفة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117215.
221I

ADLANI CONSEIL

KOLLIRAMA NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06،
90000، TANGER MAROC

KOLLIRAMA NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
أمنية رقم 124 بنديبان - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

46241
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2212 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KOLLIRAMA NORD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 L’ETUDE D’IMPLANTATION ET
 L’EQUIPEMENT DES GRANDES

 SURFACES, SUPERMARCHES,

 SUPERETTES,RAYONNAGE ET

..ACCESSOIRES

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 92222  - بنديبان   124 رقم  أمنية 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حوحو سعيد : 922 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   122  : السيد حوحو ربيع 

للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  حوحو  السيد 
األزهر إقامة رقم 13 رقم 42 ال22نو�سي 

22222 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ربيع  حوحو  السيد 

تازة   35222  3 القدس   7 بلوك   127

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  حوحو  السيد 
األزهر إقامة رقم 13 رقم 42 ال22نو�سي 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   21 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2212 تحت رقم 79939.

222I

B.services

MINAMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.services

 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa

 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،

Casablanca Maroc

 MINAMAROC
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12, شارع 
 Appt N°5 ,لي22تيه – الطابق الثالث
- الدار البيضاء الدار البيضاء 21 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514199

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MINAMAROC
غرض الشركة بإيجاز : - البحوث 

واالسسغالل واسسكشاف املعادن،.
عنوان املقر االجس اعي : 12, شارع 
 - Appt N°5 ,لي22تيه – الطابق الثالث
الدار البيضاء الدار البيضاء 21 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
جيجون  منغ  السيد  السيد 
 ،7 املبنى   ،322 لغرفة  عنوانه)ا) 
منطقة  الصناعية،  لينغانغ  حديقة 
منطقة بينهاي  لينغانغ االقسصادية، 
بينهاي   4 الصين  تيانجين  الجديدة 

الجديدة الصين.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
جيجون  منغ  السيد  السيد 
 ،7 املبنى   ،322 لغرفة  عنوانه)ا) 
منطقة  الصناعية،  لينغانغ  حديقة 
منطقة بينهاي  لينغانغ االقسصادية، 
بينهاي   4 الصين  تيانجين  الجديدة 

الجديدة الصين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

اإليداع  رقم  تحت   2221 غشت 

املقدم من مركز االستث ار اإلقليمي 

بالدار البيضاء.

223I

fidustade

AYOUB CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidustade

 rue abou ishak chirazi 32

 maarif، 20000، casablanca

maroc

AYOUB CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 327 شارع 

واد الدورة حي األلفة الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AYOUB CASH

السوسط   : غرض الشركة بإيجاز 

في مسألة تحويل األموال والخدمات 

املالية.

عنوان املقر االجس اعي : 327 شارع 

واد الدورة حي األلفة الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد أيوب امليل : 1.222 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امليل  أيوب  السيد 
الدار  النخيل  الزعت2 حي  زنقة تل   2
الدارالبيضاء   22242 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  امليل  أيوب  السيد 
الدار  النخيل  الزعت2 حي  زنقة تل   2
الدارالبيضاء   22242 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791792.
224I

N2M CONSEIL-SARL

AYA-SINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
AYA-SINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض L136 - 62000 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

AYA-  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SINE

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي2

اسسي2اد وتصدير.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الناظور   L136 - 62222 عاريض 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ياسين  املراقي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسين  املراقي  السيد 
الناظور   62222 حي ترقاع الشرقية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  املراقي  السيد 
الناظور   62222 حي ترقاع الشرقية 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2221 تحت رقم 3794.

225I

WFAFRICA

 TARGET PARTNERS
 ADVISORY & LEGAL

SERVICES
إعالن مسعدد القرارات

 TARGET PARTNERS ADVISORY

& LEGAL SERVICES

117 زنقة إبن مني2،إقامة الزرقة، 

الطابق 1 رقم 2 املعاريف، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب
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 TARGET PARTNERS ADVISORY
LEGAL SERVICES & »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 117 
زنقة إبن مني2،إقامة الزرقة، 

الطابق 1 رقم 2 املعاريف - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.524719
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر  مايلي: 
بأن السيد هشام اإلدري�سي قد نقل 
ا 

ً
 م لوك

ً
مائسين وخ سين )252) سه ا

 TARGET PARTNERS في شركة  له 
 ADVISORY

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اإلسسثنائي  العام  قررالج ع  مايلي: 
الخ22ة  اعس اد غرض الشركة السالي: 
الحسابات  ومراجعة  املحاسبية 
السنظي ية.  واملراجعة  والسدقيق 
إعداد  في  واملساعدة  اإلستشارة 
واملحاسبية  املالية  املعلومات 
إدارة  في  والضريبية،  والقانونية 
األخرى  والهيئات  الشركات  وتنظيم 
تقييم  ؛  والخاص  العام  للقانون 
القانونية  االستشارات  الشركات؛ 
واملالية  واملحاسبية  والضريبية 
تدقيق،  إستشارات،  ؛  واالجس اعية 
تدريب.  توظيف،  تنظيم،  تكوين، 
اإلستشارة واملرافقة في االست2اتيجية 
واملحاسبي،  اإلداري  والسنظيم 
البشرية،  املوارد  وإدارة  والحكامة، 
وإدارة وظائف  والقانون والضرائب، 
املغرب  في  املشاريع  وتطوير  الدعم، 
تنظيم  ؛  الدولي  الصعيد  وعلى 
واملؤت رات  الندوات  وتنشيط 
؛  الفئات  السدريب لج يع  وجلسات 
املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة في 
ج يع الع ليات أو الشركات التي قد 
تسعلق على وجه الخصوص باألنشطة 
ج يع  عام،  وبشكل  أعاله  املحددة 
والسجارية  الصناعية  املعامالت 

التي قد  واملالية واملنقولة والعقارية، 
مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل  تسعلق 
أو  مشابه  �سيء  وأي  الشركة  بهدف 

مرتبط قد يعزز توسيعه أو تطويره.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
في  سواء  هو:  الشركة  من  الغرض 
املغرب أو في الخارج. الخ22ة املحاسبية 
والسدقيق  الحسابات  ومراجعة 
اإلستشارة  السنظي ية.  واملراجعة 
واملساعدة في إعداد املعلومات املالية 
والضريبية،  والقانونية  واملحاسبية 
في إدارة وتنظيم الشركات والهيئات 
والخاص  العام  للقانون  األخرى 
االستشارات  الشركات؛  تقييم  ؛ 
واملحاسبية  والضريبية  القانونية 
إستشارات،  ؛  واالجس اعية  واملالية 
توظيف،  تنظيم،  تكوين،  تدقيق، 
في  واملرافقة  اإلستشارة  تدريب. 
اإلداري  والسنظيم  االست2اتيجية 
وإدارة املوارد  والحكامة،  واملحاسبي، 
البشرية، والقانون والضرائب، وإدارة 
املشاريع  وتطوير  الدعم،  وظائف 
؛  الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب  في 
تنظيم وتنشيط الندوات واملؤت رات 
؛  الفئات  السدريب لج يع  وجلسات 
املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة في 
ج يع الع ليات أو الشركات التي قد 
تسعلق على وجه الخصوص باألنشطة 
ج يع  عام،  وبشكل  أعاله  املحددة 
والسجارية  الصناعية  املعامالت 
التي قد  واملالية واملنقولة والعقارية، 
مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل  تسعلق 
أو  مشابه  �سيء  وأي  الشركة  بهدف 

مرتبط قد يعزز توسيعه أو تطويره.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ات  بسقديم  الشركاء  يقوم 
شفوعي  لحبيب  السيد  وهي:   

ً
نقدا

والسيد  درهم   75.222.22 ب بلغ 
 25222.22 ب بلغ  اإلدري�سي  هشام 
درهم اي ما مج وعه مائة ألف درهم 

100،000.00 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 122.222 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
سهم   1222 إلى  وهي مقس ة  درهم. 

مكستبة  للسهم  درهم   122 بقي ة 

ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة 

ب ا يتناسب مع مساه اتهم  للشركاء 

سهم   752 السيد لحبيب شفوعي   :

سهم   252 اإلدري�سي  والسيد هشام 

هذا هو إج الي 1222 سهم 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791242.

226I

BCNG

STE: TAFARRUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: TAFARRUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAFARRUD

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 
والتسيي2.

 ،265  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالسالي:
 : ع اري  س ي2ة  السيدة 
10.000,00 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة.
 122  : ع اري  س ي2ة  السيدة 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة س ي2ة ع اري عنوانه)ا) 
 22252  22 زنقة اإلمام الغزالي رقم 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة س ي2ة ع اري عنوانه)ا) 
 22252  22 زنقة اإلمام الغزالي رقم 

وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

227I

HOUSSAM EDDINE

سوناربين ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT،
93000، TETOUAN MAROC
سوناربين ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
القالليين قرب مسجد الكدية 

الطابق االر�سي - 93222 تطوان 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27243
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحالي  زيد  )ة)  السيد  تفويت 
322 حصة اجس اعية من أصل 322 
نبيل عياد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 25 غشت 2221.
الرحالي  اية  )ة)  السيد  تفويت 
152 حصة اجس اعية من أصل 152 
نبيل عياد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 25 غشت 2221.
الرحالي  دعاء  )ة)  السيد  تفويت 
152 حصة اجس اعية من أصل 152 
نبيل عياد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 25 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   21 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3284.
228I

ADLANI CONSEIL

MEGA RAYONNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06،
90000، TANGER MAROC

MEGA RAYONNAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
أمنية رقم 124 بنديبان - 92222 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.46241

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2218 ماي   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 - بنديبان   124 رقم  أمنية  »تجزئة 
إلى »املنطقة  92222 طنجة املغرب« 
 1215 الصناعية كزناية قطعة رقم 
 92222  13691 صندوق ال22يد رقم 

طنجة املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2218 تحت رقم 4752.
229I

إئس انية فيدماس

M.KENZ-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئس انية فيدماس
162 شارع مرس السلطان 

الداالبيضاء، 22122، الدارالبيضاء 
املغرب

M.KENZ-SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم املحل 
27، زنقة 32، السعادة سيدي 

ال22نو�سي - 22622 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.KENZ-SARL
السطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املحل 27، زنقة 32، السعادة سيدي 
البيضاء  الدار   22622  - ال22نو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة منية الكاتاني : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيدة كنزة بوطالب : 522 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكاتاني  منية  السيدة 

الدار البيضاء   22222 روند انفا   48

املغرب.

عنوانه)ا)  بوطالب  كنزة  السيدة 

عين  فايزة،  تاجورة  غولف  شارع 

الدياب 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الكاتاني  منية  السيدة 

الدار البيضاء   22222 روند انفا   48

املغرب

عنوانه)ا)  بوطالب  كنزة  السيدة 

عين  فايزة،  تاجورة  غولف  شارع 

الدياب 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 787169.

232I

STE SETTE PARA SARL A.U

STE SETTE PARA SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SETTE PARA SARL A.U

قس ة رقم 125 تجزئة جبل تغات 2 

طريق مكناس فاس، 32222، فاس 

املغرب

السيطي بارا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قس ة 
رقم 125 تجزئة جبل تغات 2 طريق 

مكناس فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 STE SETTE PARA SARL
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية   A.U

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها :.
بارا  بإيجاز:  الشركة  غرض 

فارم�سي.
قس ة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
2 طريق  125 تجزئة جبل تغات  رقم 
مكناس فاس، 32222، فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيطي  نوفل  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيطي  نوفل  السيد 
 1 فضيلة  تجزئة  النهضة  زنقة   52
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
نوفل السيطي عنوانه)ا) 52 زنقة 
طريق عين   1 النهضة تجزئة فضيلة 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3627.
231I

موتقة حسناء دادو

شركة العقارية النجد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتقة حسناء دادو
زنقة اليسوفية اقامة اليسر الطابق 
االول رقم 3 طنجة، 92222، طنجة 

املغرب
شركة العقارية النجد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
موالى يوسف وزنقة مرال 92222 

طنجة املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9227

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) اسية العرو�سي 

أصل  من  اجس اعية  حصة   4.282

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367

 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.

اسويق  اس اء  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   817

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367

 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.

اسويق  هدى  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   472

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.367

 16 بساريخ  اسويق  سعيد  مح د 

يوليوز 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   32 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7695.

232I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

RANOSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

RANOSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع واد 

املخازن، ع ارة املعزية الطابق 1 رقم 

4 - 92152 القصر الكبي2 املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2435

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2222 نون22   17 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

املعزية  ع ارة  املخازن،  واد  »شارع 

القصر   92152  -  4 رقم   1 الطابق 

الكبي2 املغرب« إلى »السويرسة رقم 25 

- 92152 القصر الكبي2 املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 558.

233I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

AFYLAL FABRICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER

MAROC

AFYLAL FABRICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 DHARI وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BIR CHIFA N°1502 TANGER -

92222 طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.111897

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 

ابن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

مو�سى الحسن ك سي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245676.

234I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

AFYLAL FABRICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER
MAROC

AFYLAL FABRICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 DHARI و عنوان مقرها االجس اعي
 BIR CHIFA N°1502 TANGER -

92222 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111897

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 24 غشت 2221 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245676.

235I

south center of innovation

 BEAUTE & COSMETIQUE
HAMZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

south center of innovation
 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM
 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM،

14200، Ville maroc
 BEAUTE & COSMETIQUE

HAMZA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة وداد 
جيهان زاوية بئ2 انزران وشارع املغرب 

العربي شقة 22 - 14222 سيدي 
سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 BEAUTE & COSMETIQUE

.HAMZA
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
السج يل  ومسسحضرات  العطور 

واملالبس الجاهزة ب حل.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
انزران وشارع  بئ2  زاوية  وداد جيهان 
 14222  -  22 شقة  العربي  املغرب 

سيدي سلي ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد نبيل الذهبي 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد مح د قوريرة : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
بقي ة   522  : السيد نبيل الذهبي 

122 درهم.
 522  : قويريرة  مح د  السيد 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الذهبي  نبيل  السيد 
املج وعة 2 رقم 315 ب م و 52222 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  قويريرة  مح د  السيد 
سيدي   14222 بلعامري  دار  املركز 

سلي ان املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الذهبي  نبيل  السيد 

املج وعة 2 رقم 315 ب م و 52222 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 13 

يوليوز 2221 تحت رقم 192.

236I

ائس انية »مكسب الدراسات كنسوس« ش.ذ.م.م

FISALIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ائس انية »مكسب الدراسات كنسوس« 

ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال 

الرباط، 12292، الرباط املغرب

FISALIUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 33، زنقة 

أم الربيع، الشقة رقم 21، أكدال - 

12292 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

34321 / سال.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

رقم  الشقة  الربيع،  أم  زنقة   ،33«

21، أكدال - 12292 الرباط املغرب« 

من  املسسخرج  السجاري  »املحل  إلى 

تجزئة أرض   ،1656 املنزل الكائن ب 

 - لعيايدة  الفسح،  قطاع  بنعاشر، 

11216 سال املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2221 تحت رقم 862.

237I

partenaire technologie

بارتونير تكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

partenaire technologie
 rue abdelkarim el yazghi 72
 lavellette 70 rue abdelkarim
 el yazghi lavellette، 20320،

CASABLANCA maroc
بارتوني2 تكنولوجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
مؤمن جديد مج وعة 2 زنقة 3 

رقم 1 الطابق األول-الدار البيضاء 
22422 -الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : بارتوني2 

تكنولوجي.
نصائح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارية وأع ال مسنوعة.
سيدي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 3 زنقة   2 مج وعة  جديد  مؤمن 
البيضاء  األول-الدار  الطابق   1 رقم 

22422 -الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد سالمي ع ر : 1.222 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

 58 السيد سالمي ع ر عنوانه)ا) 

الفيالت  اليازغي  الكريم  عبد  زنقة 

22322 -الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 58 السيد سالمي ع ر عنوانه)ا) 

الفيالت  اليازغي  الكريم  عبد  زنقة 

22322 -الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 27468.

238I

FIDUCIAIRE NOOR

 CHEMLAL TECH SERVICE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR

 B P N° : 1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 CHEMLAL TECH SERVICE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39تجزئة 

الخي2 ابي الجعد - 25262 ابي الجعد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 CHEMLAL TECH SERVICE SARL

.AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Commerce en détail des

.produits cosmétiques
عنوان املقر االجس اعي : 39تجزئة 
الخي2 ابي الجعد - 25262 ابي الجعد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : سارة  ش الل  السيدة 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سارة  ش الل  السيدة 
 25262 الجعد  ابي  الخي2  39تجزئة 

ابي الجعد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سارة  ش الل  السيدة 
 25262 الجعد  ابي  الخي2  39تجزئة 

ابي الجعد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الجعد  بابي  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 121.

239I

societe tadlawa travaux sarl

 SOCIETE TADLAWA
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE TADLAWA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم1129 

طبقة 1 / رياض االس اعلية – 
52252 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32469
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
املحدود  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   TADLAWA TRAVAUX
وعنوان  درهم   52.222 رأس الها 
 1 طبقة  مقرها اإلجس اعي رقم1129 

/ رياض االس اعلية مكناس 
 املغرب نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر السصفية ب رقم1129 
طبقة 1 / رياض االس اعلية مكناس 

- 52252 مكناس املغرب 
و عين 

ج ادي  العالى  عبد  السيد)ة) 
 /  1 طبقة  رقم1129  وعنوانه)ا) 
 52252  - رياض االس اعلية مكناس 
مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية :
رياض   /  1 طبقة  رقم1129   
 52252  - مكناس  االس اعلية 

مكناس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 262.
242I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ورشة نيكشا
NEKSHA ATELIER 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE، 20330، CASABLANCA

MAROC
 NEKSHA ATELIER ورشة نيكشا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131شارع 
أنفا، إقامة أزور، مكسب رقم 11 ب - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ورشة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.NEKSHA ATELIER نيكشا

م ارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع  في  املع اري  املهندس  مهنة 

الفروع املرخصة واألنشطة املسعلقة 

بهده املهنة.

عنوان املقر االجس اعي : 131شارع 

أنفا، إقامة أزور، مكسب رقم 11 ب - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122  : نك وش  عايدة  السيدة 

للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عايدة نك وش عنوانه)ا) 

25 زنقة تيزنساست حي الراحة 22222 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة عايدة نك وش عنوانه)ا) 

 2222 25 زنقة تيزنساست حي الراحة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791532.

241I

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

عمر مزور ارشيتكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SBAAI AUDIT & EXPERTISE
ساحة املدينة ع ارة دارالفرح 1 

الطابق 4 رقم 81، 92222، طنجة 
املغرب

ع ر مزور ارشيسكت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
ابراهيم الروداني، زنقة ال سينا، 

اقامة بيتهوفن II الطابق الثالث، رقم 
82 - 92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ع ر   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

مزور ارشيسكت.
مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املهام  وج يع  املع ارية  الهندسة 

املسعلقة بع ل البناء والسخطيط.
ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سينا،  ال  زنقة  الروداني،  ابراهيم 
اقامة بيتهوفن II الطابق الثالث، رقم 

82 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   122  : مزور  ع ر  السيد 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيد ع ر مزور عنوانه)ا) تجزئة 

العرائش   92222  141 رقم  الوفاء 

املغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ع ر مزور عنوانه)ا) تجزئة 

العرائش   92222  141 رقم  الوفاء 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245721.

242I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

PARA MAYSSAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي ان، 14222، سيدي سلي ان 

املغرب

PARA MAYSSAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 

رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور - 14222 قنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PARA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MAYSSAME
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومسسحضرات  الطبية  شبه  املواد 

السج يل 
االسسي2اد والسوزيع.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 
قنيطرة   14222  - املنصور  يعقوب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : العطار  ياسين  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العطار  ياسين  السيد 
 14222 الخامس  شارع مح د   149

سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العطار  ياسين  السيد 
 14222 الخامس  شارع مح د   149

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.
243I

STE BIKAF INDUSTRI

DALIA COMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA، 52302،
GOURRAMA MAROC

DALIA COMERCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي الطابق 
األر�سي رقم 75 حي اس ر الجرف 
الراشيدية - 52352 الراشيدية 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14353
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 غشت   27 في  املؤرخ 
»مقاول  من  الشركة  نشاط  تغيي2 
البناء/ مواد  العبوات/تاجر  تصنيع 
صاحب ع ل )وسيط)« إلى »اسسي2اد 

وتصدير/مواد شبه طبية/تاجر«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 393.
244I

LE LEGALISTE

TEXWEEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID A 2PPT N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

TEXWEEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 75، 

شارع أنفا، زاوية زنقة كلوس دي 
بروفانس،الطابق 9، الشقة ب 8 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TEXWEEK

شراء،   -  : بإيجاز  غرض الشركة 
املالبس  تصدير  اسسي2اد،  بيع، 
األطفال  الرجال،  للنساء،  الجاهزة 
وج يع مسسلزمات، معدات، أصناف 

املالبس،
املصنوعات  األزياء،  الهدايا، 
وج يع  العطور  الجلدية، 

اإلكسسوارات؛
اإلنت2نت  طريق  عن  السجارة   -

لج يع منسجات املالبس.
- تشغيل ج يع ورش املالبس.

براءات  تبادل،  بيع،  اقسناء،   -
العالمات  أو  الت2اخيص،  االخت2اع، 

السجارية..
 ،75  : االجس اعي  املقر  عنوان 
دي  كلوس  زنقة  زاوية  أنفا،  شارع 
 -  8 الشقة ب   ،9 بروفانس،الطابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : العوازي  مريم  السيدة 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العوازي  مريم  السيدة 

.-- - -
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العوازي  مريم  السيدة 

- - - --
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791276.
245I

LE LEGALISTE

FOREST PARK HOSPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID A 2PPT N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

FOREST PARK HOSPITAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOREST PARK HOSPITAL

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل عيادة طبية..

61 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : هللا  فسح  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة األس اء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد فسح هللا عنوانه)ا) 

.- - - -

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه)ا) - - - -.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه)ا) - - - -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791296.

246I

Global Services Network

 RABAT LEADERS SCHOOL
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

 RABAT LEADERS SCHOOL

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 

الجكرند 122، 122272، قطاع 

7، بلوك E3 حي الرياض، الرباط - 

12122 حي الرياض، الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154393

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RABAT : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LEADERS SCHOOL PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : 

مؤسسة  أي  وإدارة  تشغيل 

املدرسة،  قبل  ما  )مرحلة  مدرسية 

ومدرسة  )كلية  ثانوي  ابسدائي، 

ملرحلة  تعليمي  نشاط  أو  ثانوية)) 

ورياض  )حضانة  املدرسة  قبل  ما 

أنشطة  وإدارة  تنظيم  أطفال). 

في  والت2فيه  والصحوة  السعليم 

الخاضعة إلدارتها،  املناطق  مخسلف 

خارج املحلية أو عن بعد.

أنشطة السدريب أو االستشارات أو 
السدريب

مالية  معاملة  أي  أعم،  وبصورة 
أو  منقولة  أو  أو صناعية  تجارية  أو 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تسعلق  عقارية 
مباشر ب وضوع الشركة املحدد أو أي 
�سيء مشابه أو مرفق، من املحس ل أن 

تعزز تطوير الشركة. 
12 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
قطاع   ،122272  ،122 الجكرند 
 - الرباط  الرياض،  حي   E3 بلوك   ،7
12122 حي الرياض، الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.522.222 
درهم، مقسم كالسالي:

 : كريول  الرح ان  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   3.752

للحصة.
 3.752  : النكر  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
االشقر  االله  عبد  السيد 
البكدوري : 3.752 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة.
 1.522  : حفظي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 : شاكري  مح د  سيدي  السيد 
752 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
 752  : الح زاوي  اس اء  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
752 حصة   : السيد كوتر حفظي 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
كريول  الرح ان  عبد  السيد 
ب   14 إقامة  املسي2ة  حي  عنوانه)ا) 

رقم CYM 12222 23 املغرب.
عنوانه)ا)  النكر  مح د  السيد 
تجزئة عين الحياة 2 رقم 94 12252 

الصخي2ات املغرب.
االشقر  االله  عبد  السيد 
الطريق   139 عنوانه)ا)  البكدوري 

الكبي2 54332 ثيلوت فرنسا.
عنوانه)ا)  حفظي  مح د  السيد 
 12 شقة   17 ع ارة  مورند  إقامة 

12252 الصخي2ات املغرب.

شاكري  مح د  سيدي  السيد 
غيثة  تجزئة   134 رقم  عنوانه)ا) 

بنسودة 32222 فاس املغرب.
الح زاوي  اس اء  السيدة 
أكدال  سبو  زنقة   4 رقم  عنوانه)ا) 

12222 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  حفظي  كوتر  السيدة 
إقامة مح د  امللكي،  الجيش  بشارع 
 12122  ،،2 ص22ي، ع ارة ب، شقة 

حي الرياض– الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كوتر  حفظي  السيدة 
إقامة مح د  امللكي،  الجيش  بشارع 
 12122  ،،2 ص22ي، ع ارة ب، شقة 

حي الرياض– الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.D117172 2221 تحت رقم

247I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

EDUKASKILLS ايديكاسكيلس
إعالن مسعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE، 20330، CASABLANCA

MAROC
 EDUKASKILLS ايديكاسكيلس
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 4 زنقة 
فان زيالند، زاوية 113 شارع عبد 
املومن حي املستشفيات - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.32697

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 17 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 42 حصة من طرف السيد 
ادريس  السيد  لفائدة  غافس  كريم 

غافس.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كريم  السيد  اسسقالة   
للشركة  ك سي2  منصبه  من  غافس 
وتأكيد السيد ادريس غافس ك سي2 

وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  بسوقيع  الشركة  ت ثل 

ادريس غافس
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  •تغيي2 
املسؤولية  محدودة  شركة  لسصبح 

ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
• تعديل البند 7 من القانون األسا�سي 

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791533.
248I

سوس لل حاسبة

INDUSOLUCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوس لل حاسبة
رقم 56 زنقة مح د القوري مكسب 
رقم KENITRA ،14222 ،2 املغرب

INDUSOLUCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
موالي عبد الحفيظ وامام علي 

,اقامة واد الدهب ,بلوك أ مكسب 
رقم 3 - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INDUSOLUCE
أألشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الكهربائية واأللكت2وميكانيكية.
املخسلفة  األشغال  في  مقاول   

والبنائية.
السجارة في األسسي2اد.

زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موالي عبد الحفيظ وامام علي ,اقامة 
 -  3 ,بلوك أ مكسب رقم  واد الدهب 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد بن خلوف مح د 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن خلوف مح د عنوانه)ا) 
62 شارع يوسف بن تاشفين شقة 12 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بن خلوف مح د عنوانه)ا) 
62 شارع يوسف بن تاشفين شقة 12 

14222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 88129.
249I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

AFYLAL FABRICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »
 N°130 Tanger، 90000، TANGER

MAROC
AFYLAL FABRICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 DHARI وعنوان مقرها اإلجس اعي
 BIR CHIFA N°1502 TANGER -

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111897

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ياسين افيالل  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
24 غشت  الحسن ابن مو�سى بساريخ 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245676.
252I

WINIUM Expert2وينيوم إكسبي

LE PALAIS DU NIPPON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WINIUM Expert2وينيوم إكسبي
رقم 12 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
LE PALAIS DU NIPPON شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 ع ارة 
تاشفين نهج يعقوب املريني جليز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9772
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PALAIS DU NIPPON

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم - محل لل أكوالت واملشروبات 

الغازية وغي2الغازية.

عنوان املقر االجس اعي : 12 ع ارة 

 - جليز  املريني  يعقوب  نهج  تاشفين 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد جواد الزواكي : 342 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 332  : السيد فان نكوك أوت ألن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 332  : إيدي  حكيم  أدا  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد جواد الزواكي : 342 بقي ة 

122 درهم.

 332  : السيد فان نكوك أوت ألن 

بقي ة 122 درهم.

 332  : إيدي  حكيم  أدا  السيد 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزواكي  جواد  السيد 

أبواب مراكش منطقة 44 ع ارة 245 

شقة رقم 22 42222 مراكش املغرب.

ألن  أوت  نكوك  فان  السيد 

كسيس  سطح  نهج   74 عنوانه)ا) 

13262 كسيس فرنسا.

السيد أدا حكيم إيدي عنوانه)ا) 

مرسايل   13221 شارع كيوريول   77

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزواكي  جواد  السيد 

أبواب مراكش منطقة 44 ع ارة 245 

شقة رقم 22 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127289.

251I

 ILIAS LAGHRISSI DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

 ILIAS LAGHRISSI

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 ILIAS LAGHRISSI

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

MEKNES، 50000، مكناس املغرب

 ILIAS LAGHRISSI

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت علي 

او يعقوب بن س يم أزرو - 522252 

أزرو املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1165

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن22 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»ايت علي او يعقوب بن س يم أزرو 

- 522252 أزرو املغرب« إلى »رقم 32 

 522252  - أحداف أزرو   2 حي فرح 

أزرو املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2221 تحت رقم 236.

252I
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موثقة

اكوانيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
212 إقامة اليت )املركز السجاري 

اليت) الطابق الثالث مكسب رقم 

326 شارع مح د الخامس جليز -، 

42222، مراكش املغرب

اكوانيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مزرعة 

اي انو دوار ايت القا�سي ج اعة 

اكواتيم الحوز - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : اكوانيم.

السكن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الريفي.

مزرعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ج اعة  القا�سي  ايت  دوار  اي انو 

مراكش   42222  - الحوز  اكواتيم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 25  : الزايغي  الغني  عبد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   25  : كريم  نادية  السيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   25  : السيد معاد الزايغي 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة اي ان الزايغي : 25 حصة 
للحصة.األس اء  درهم   122 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
الزايغي  الغني  عبد  السيد 
السادس  مح د  شارع  عنوانه)ا) 
حي   244 رقم  الليل  مسك  ع لية 
مراكش   42222 الجديد  باب  ايغلي 

املغرب.
عنوانه)ا)  كريم  نادية  السيدة 
شارع مح د السادس ع لية مسك 
 42222 باب ايغلي   244 الليل الرقم 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الزايغي  معاد  السيد 
ع لية  السادس  مح د  شارع   244
الشسوي  الحي  الليل  مسك  اغلي 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الزايغي  اي ان  السيدة 
باب  ع لية  السادس  مح د  شارع 
اغلي مسك الليل الرقم 244. 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزايغي  اي ان  السيدة 
اغلي  ع لية  السادس  مح د  شارع 
 42222  .244 رقم  الليل  مسك 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127142.
253I

FIDUBAC SARL

MILPNEU NEGOCIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
MILPNEU NEGOCIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 
الهناء 8 الطابق 3 الناظور - 62222 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الظافر  سليم  )ة)  السيد  تفويت 

522 حصة اجس اعية من أصل 522 

حصة لفائدة السيد )ة) عادل اوراغ 

بساريخ 32 غشت 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 21 شتن22 

2221 تحت رقم 3852.

254I

MOHAMED BENNIS

 ب.ب.غ دستربيسيون
إعالن مسعدد القرارات

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

 ب.ب.غ دست2بيسيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 27 - زنقة 

مدريد - شارع أ - تجزئة األمي2ة - 

93122 الفنيدق املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.23247

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 االسم السجاري من جنة وجنان 
الى ب.ب.غ دست2بيسيون

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 نشاط الشركة من بيع ادوات 

اسسي2اد،  الى  بالسقسيط  الخياطة 

بالج لة  الغذائية  املواد  وتوزيع  بيع 

والسقسيط

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ب قدار  الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

طريق  عن  نقدا  درهم   122222

اكسساب حصص جديدة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:
تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
ب.ب.غ  إسم  الشركة  تسخذ  مايلي: 
من   45 البند  ينص  دست2بيسيون. 

القانون 95ـ5....................
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
غرض الشركة سواء في املغرب أم في 
الخارج ولحسابها الخاص أو لحساب 
وتوزيع  بيع  اسسي2اد،  هو  األغيار 
املواد الغذائية بالج لة والسقسيط. 

وبصفة عامة.................. 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مح د  أفزاز  السيد  الشركاء  قام 
بوج عة  مديون  بودغية  الحسنية 
 322222 بجلب  مصطفى  والبقالي 
درهم من أجل تكوين رأس ال الشركة 
وذلك بالنسب السالية : أفزاز مح د : 
: بودغية  الحسنية  درهم   122222 
 : بوج عة  مديون  درهم   122222
 : مصطفى  البقالي  درهم   52222

52222 دره ق
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
توزع حصص الشركة البالغة 3222 
بالنسب  وذلك  الشركاء  بين  حصة 
حصة   1222  : أفزاز مح د   : السالية 
حصة   1222  : بودغية  الحسنية 
مديون بوج عة : 522 حصة البقالي 

مصطفى : 522 حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3222.
255I

FOUZMEDIA

SOCIETE SB SIGMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE SB SIGMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
)في طور السصفية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس وزنقة 7 جون 

كينيدي مكسب 7 - 14222 القنيطرة 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44621
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2218 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SOCIETE SB SIGMA مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الخامس  مح د  شارع  اإلجس اعي 
 -  7 مكسب  كينيدي  جون   7 وزنقة 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14222

حل الشركة.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
جون   7 وزنقة  الخامس  مح د 
كينيدي مكسب 7 - 14222 القنيطرة 

املغرب. 
و عين:

بلبول  عبدالنبي  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) رقم 86 زنقة الداخلة الحي 
الجديد --- أرفود املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

أكسوبر 2222 تحت رقم 79611.
256I

AUDILAY CONSULTING

AUDILAY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDILAY CONSULTING
14، شارع باريس، الطابق 6، رقم 
65، 22222، الدار البيضاء املغرب
AUDILAY CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 14، شارع 

باريس، الطابق 6، رقم 65 - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.295399
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحلو  يونس  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   1.222
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
 31 بساريخ  الح ام�سي  فؤاد  مح د 

دجن22 2219.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791124.

257I

FAEC SARL

G&M BRAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 G&M BRAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 MAG RDC LOT 242 LOT
 OUIFAQ RTE AIN SMEN FES

تأسيس الشركة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بامل يزات السالية:
السصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالست2اد.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222  : مبلغ رأس ال الشركة 
درهم، مقس ة على الشركاء كالسالي :

522 حصة  السيدة السازي مريم: 
بقي ة 122 درهم للحصة.

522 حصة  السيدة السازي غيثة: 
بقي ة 122 درهم للحصة.

مسي2 الشركة : السيدة تازي مريم 
والسيدة تازي غيثة.

والعائلية  الشخصية  االس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السازي مريم: 39 زنقة ابن 

ماجة الشقة 6 م.ج فاس

 6 32 شقة  السيدة السازي غيثة: 

تجزئة بيليغ طابق 3 م.ج فاس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم.69233

258I

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق

TEGIMA
إعالن مسعدد القرارات

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق

52 زنقة مح د اس يحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

TEGIMA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 5 

شارع اللي ون الحامض عين السبع 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.72725

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 ماي 2212

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

12222 حصة  املصادقة على تفويت 

محفوظ  السيد  لفائدة  اجس اعية 

اجس اعية  حصة  و3222  عروش 

لفائدة السيد ح يد عروش 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

مسؤولية  ذات  شركة  لسصبح 

محدودة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد محفوظ عروش مسي2ا 

وحيدا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2212 تحت رقم 522292.

259I

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق

TEGIMA
إعالن مسعدد القرارات

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق

52 زنقة مح د اس يحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

TEGIMA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 5 

شارع اللي ون الحامض عين السبع 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.72725

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 ماي 2218

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

15222 حصة  املصادقة على تفويت 

لحسن  السيد  من طرف  اجس اعية 

محفوظ  السيد  لفائدة  واكوري 

ح يد  للسيد  عروش)12522)، 

مصطفى  للسيد  و   (1522( عروش 

عروش )3222)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

لرأس ال  الجديد  السقسيم  اثبات 

الشركة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

عروش  ح يد  السيد  تعيين  تأكيد 

مسي2ا ملدة غي2 محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2218 تحت رقم 672692.

262I
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FAEC SARL

CARRIERE JBALA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CARRIERE JBALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رقم 12 الحسن الثاني م.ج فاس.

تأسيس الشركة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بامل يزات السالية:

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املناجم واملقالع.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم، مقس ة على الشركاء كالسالي :

السيدة العراقي زينب : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : اح د  املرني�سي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

املرني�سي  السيد   : الشركة  مسي2 

اح د والسيدة العراقي زينب.

 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

الحسن الثاني م.ج فاس.

والعائلية  الشخصية  االس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العراقي زينب عنوانها : رقم 

م ر دي مارونيي الكابوليت انفا   12

الدارالبيضاء.

 : عنوانه  اح د  املرني�سي  السيد 

م ر دي مارونيي الكابوليت   12 رقم 

انفا الدارالبيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم.69135

261I

DISTRA CONSEILS

PHARMACIE MOUSSADEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS
رقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني، 42222، مراكش املغرب
 PHARMACIE MOUSSADEK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
اللي ون رقم 565 شطر 3 ج اعة 
تيت مليل مديونة - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PHARMACIE MOUSSADEK
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ج اعة   3 شطر   565 رقم  اللي ون 
الدار   22222  - مديونة  مليل  تيت 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : ح يد  مصادق  السيد 
للحصة. درهم   122 بقي ة  حصة 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد مصادق ح يد 
تجزئة الكواسم رقم 1195 تسلطانت 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السيد مصادق ح يد 
تجزئة الكواسم رقم 1195 تسلطانت 

42222 مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بساريخ 27 

يوليوز 2221 تحت رقم 27325.
262I

CASA COMPTES

CO & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

CO & CO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تغاسا 
إكنيون - 22222 تنغي2 املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2229
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  28 يوليوز  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) ورزازي 

عبد الفساح ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2221 تحت رقم 8833.
263I

CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l. d’a.u

قصبة ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l.
d›a.u

رقم 8, ع ارة 15, تجزءة رات ا شارع 
فلسطين مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
قصبة ديزاين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب2, 

شقة رقم 6, اقامة اكسيلسيور 

ع ارة 18 تقاطع زنقة طارق بن 

زياد وابن عاءشة - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.113167

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ريتشارد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   52 كينساس  داسيلفا 

حصة   122 أصل  من  اجس اعية 

لفائدة السيد )ة) ايلودي هيلين بريز 

بساريخ 19 يوليوز 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127128.

264I

Chkhalba

Chkhalba
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

Chkhalba

 Dr chkhalba old bouziz Moulay

 abdellah el jadida، 24000، El

jadida Maroc

Chkhalba »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 Dour :وعنوان مقرها االجس اعي

 chkhalba old bouaziz Mly

 abdellah eljadida 24000

.Eljadida Maroc

»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12185

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر ما   2213 دجن22   32 املؤرخ في 

يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
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الشركة  رأس ال  تخفيض   .2

ب بلغ يساوي 12.222 درهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   29 االبسدائية بالجديدة بساريخ 

2213 تحت رقم 35.

265I

ائس انية مومن

MS GOLD GARDEN

شركة السضامن

تفويت حصص

ائس انية مومن

32 زنقة سبسة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب

MS GOLD GARDEN شركة 

السضامن

وعنوان مقرها اإلجس اعي 173 شارع 

يعقوب املنصور تجزئة بدر - 61222 

بوعرفة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.877

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زينب لعصيبة  )ة)  تفويت السيد 

622 حصة اجس اعية من أصل 622 

مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

لعصيبة بساريخ 27 ماي 2221.

لعور  سعاد  )ة)  السيد  تفويت 

222 حصة اجس اعية من أصل 222 

مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

لعصيبة بساريخ 27 ماي 2221.

لعور  نعي ة  )ة)  السيد  تفويت 

222 حصة اجس اعية من أصل 222 

مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

لعصيبة بساريخ 27 ماي 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   26 بساريخ  بفجيج  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2221/281.

266I

select conseil

CARLOMED
إعالن مسعدد القرارات

select conseil
شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 
املغرب

CARLOMED »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 
ديار الفالح ع ارة 1 شقة 6 

ليساسفة الدار البيضاء - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.397823
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
مايلي: رفع من راس ال الشركة 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
االسا�سي  النظام  مالئ ة  مايلي: 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 922.222 من  الشركة  راس ال  رفع 

الى 1.222.222
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة النظام االسا�سي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 788486.

267I

ائس انية مومن

MS GOLD GARDEN
شركة السضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية مومن
32 زنقة سبسة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب
 MS GOLD GARDEN

شركة السضامن

و عنوان مقرها االجس اعي 173 شارع 

يعقوب املنصور تجزئة بدر - 61222 

بوعرفة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.877

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2221 ماي   27 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

السضامن« إلى »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بفجيج  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2221/281.

268I

select conseil

CPSQ CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 

املغرب

CPSQ CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 2 

زنقة الجزائر وزنقة ابو بكر البقالني 

الطابق 3 الرقم 11 الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CPSQ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.CONSULTING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارة في مجال التسيي2.

 2 زاوية   : املقر االجس اعي  عنوان 

زنقة الجزائر وزنقة ابو بكر البقالني 

 - الدارالبيضاء   11 الرقم   3 الطابق 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : شبهي  امينة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة شبهي عنوانه)ا) حي 

االنارة 2 زنقة 15 الرقم 23 عين الشق 

الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة امينة شبهي عنوانه)ا) حي 

االنارة 2 زنقة 15 الرقم 23 عين الشق 

الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789576.

269I

FOUZMEDIA

FINDATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

FINDATA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 

1 بلوك G1 الرقم 6 اوالد اوجيه - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FINDATA
غرض الشركة بإيجاز : مكسبة.

الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - اوالد اوجيه   6 الرقم   G1 بلوك   1

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 18 السيد سلولو أمين عنوانه)ا) 
القنيطرة   14222  12 الشقة  زمزم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 18 السيد سلولو أمين عنوانه)ا) 
القنيطرة   14222  12 الشقة  زمزم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم -.
272I

select conseil

 EMPOWER MRC PROJECT
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 
املغرب

 EMPOWER MRC PROJECT
COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
انفا اقامة ازور مكسب 11 ب الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 EMPOWER MRC PROJECT

.COMPANY
االنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل وتوزيع الكهرباء.
 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 
ب   11 شارع انفا اقامة ازور مكسب 
الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 EMPOWER INVEST الشركة 
درهم   122 بقي ة  حصة   : 522

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 EMPOWER INVEST الشركة 
 Wideroeveien 5, 1360 عنوانه)ا) 
 FORNEBU, 3024 BAERUM,
 NORWAY 3224 BAERUM

.NORWAY
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 OSMUNDSEN TERJE السيد 
 NORVEGE 3224 عنوانه)ا) 

NORVEGE NORVEGE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791211.
271I

FOUZMEDIA

TRANSPORT EL HATER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
TRANSPORT EL HATER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 مكرر 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة االمل 
مكسب رقم 7 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANSPORT EL HATER
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 
السجارة في ج يع السلع.

عنوان املقر االجس اعي : 51 مكرر 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة االمل 
القنيطرة   14222  -  7 رقم  مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالسالم  ملباركي  السيد 

عنوانه)ا) دوار لغراريين القصيبية --- 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالسالم  ملباركي  السيد 

عنوانه)ا) دوار لغراريين القصيبية --- 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

272I

select conseil

ABI CASH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 

املغرب

ABI CASH SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 شارع 

الجيش امللكي LARDECO الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

792225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ABI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CASH SERVICES

صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتحويل الع الت.
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شارع   9  : عنوان املقر االجس اعي 
الدار   LARDECO امللكي  الجيش 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ج ال ايت بن ايدير : 952 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 CASA CHANGE : 50 الشركة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ايدير  بن  ايت  ج ال  السيد 
 2 االندلس قرطبة  رياض  عنوانه)ا) 
حي رياض الرباط   5 شقة   14 ع ارة 

12222 الرباط املغرب.
 CASA CHANGE الشركة 
امللكي  الجيش  شارع   9 عنوانه)ا) 
 22222 البيضاء  الدار   LARDECO

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ايدير  بن  ايت  ج ال  السيد 
 2 االندلس قرطبة  رياض  عنوانه)ا) 
حي رياض الرباط   5 شقة   14 ع ارة 

12222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 513329.
273I

FIDUCIAIRE BILAL

ALKIMMAT PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES، 50000، MEKNES

maroc
ALKIMMAT PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 85 

تجزئة بلي2 كاميليا - 52222 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALKIMMAT PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري وأشغال مخسلفة.
 85 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
مكناس   52222  - تجزئة بلي2 كاميليا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: اللطيف  عبد  بالبقال   السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  بالبقال  السيد 
 1 7الطابق  اي  ع ارة  عنوانه)ا) 
الشقة 1 السضامن 1 52222 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اللطيف  عبد  بالبقال  السيد 
 1 7الطابق  اي  ع ارة  عنوانه)ا) 
الشقة 1 السضامن 1 52222 مكناس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3945.

274I

select conseil

TERRELL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

select conseil
شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 
املغرب

TERRELL MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية اقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 
22 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.221243

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم رفع   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »92.222 
إلى  درهم«   12.222« أي من  درهم« 
»122.222 درهم« عن طريق : إجراء 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792955.

275I

cedre compta

ITHEBIR SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf، 53100، 79

azrou maroc
ITHEBIR SCHOOL PRIVEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 492 

حي عين أغبال أحداف أزرو - 53122 
أزرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1599

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ITHEBIR SCHOOL PRIVEE

-تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابسدائي

-السعليم قبل االبسدائي
-السعليم الثانوي

-السعليم العالي وما بعد البكالوريا 

CPGE غي2 العليا
-أنشطة تعلي ية أخرى

-أنشطة دعم السدريس.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 492 

حي عين أغبال أحداف أزرو - 53122 

أزرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عاللي بومعيز : 172 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد كندو�سي عزيز : 166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة مريم بومعيز : 166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة أوجو فاط ة : 166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة دالل فاط ة : 166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة موع ود لبني : 166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بومعيز  عاللي  السيد 
رقم 888 حي عين أغبال أحداف أزرو 

53122 أزرو املغرب.
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عنوانه)ا)  عزيز  كندو�سي  السيد 
أزرو  ميدلت  طريق  أوبرج الجونيس 

53122 أزرو املغرب.
عنوانه)ا)  بومعيز  مريم  السيدة 
حي النجاح أزرو   3 الزنقة   248 رقم 

أحداف 53122 أزرو املغرب.
عنوانه)ا)  فاط ة  أوجو  السيدة 
أزرو  ميدلت  طريق  أوبرج الجونيس 

53122 أزرو املغرب.
عنوانه)ا)  فاط ة  دالل  السيدة 
تكريكرة  اوعال  ايت  طريق   23 كلم 

أزرو 53122 أزرو املغرب.
عنوانه)ا)  لبني  موع ود  السيدة 
رقم 517 حي عين أغبال أحداف أزرو 

53122 أزرو أزرو.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بومعيز  عاللي  السيد 
رقم 888 حي عين أغبال أحداف أزرو 

53122 أزرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1599.
276I

select conseil

BEREXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

select conseil
شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 
املغرب

BEREXIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ني2شور 
شور 4 املكسب 221 سيدي معروف 

الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.424537
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  29 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الع راني حجيب ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792954.
277I

la marocaine des bilans

BLAZE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكسب رقم 8 ع ارة 
أدرار حي الداخلة، 82262، أكادير 

املغرب
BLAZE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر رقم 
13 ع ارة رقم 72 مشروع حدائق 

سوس الحي املح دي أكادير - 
82222 أكادير املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24221
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تعيين  27 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بوجعجات أيوب ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126326.
278I

select conseil

ERADIGIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

select conseil
شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 
املغرب

ERADIGIT SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
انفا اقامة ازور مكسب 11 ب الدار 
البيضاء - 2222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.453489

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 يوليوز   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ERADIGIT الوحيد  الشريك  ذات 
 95.222 رأس الها  مبلغ   SARL AU
 131 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
ب   11 شارع انفا اقامة ازور مكسب 
2222 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 
املغرب نتيجة ل : عدم قدرة الشركة 

على االسس رار في هدا املجال.
و حدد مقر السصفية ب 131 شارع 
ب الدار   11 انفا اقامة ازور مكسب 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

ع ر بوعسم وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
 RUE CLAUDE DEBUSSY
 BAGNEUX FRANCE 20000
)ة)  ك صفي  فرنسا   BAGNEUX

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
شارع انفا   131  : املسعلقة بالسصفية 
اقامة ازور مكسب 11 ب الدار البيضاء 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791217.
279I

 موثق

 AFRICAINE DE
 FOURNITURES

 INDUSTRIELLES ET
TECHNIQUE
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

موثق
26 زنقة إدريس الحريزي، 22282، 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

 AFRICAINE DE FOURNITURES

 INDUSTRIELLES ET

TECHNIQUE شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
الدارالبيضاء 7 زنقة ديباتليون 

حي بلفدير 22322 - 22322 

.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52167

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 13 دجن22 2212 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ديباتليون  زنقة   7 »الدارالبيضاء 

 22322  -  22322 بلفدير  حي 

إلى   »CASABLANCA MAROC

 14 كلم   1 رقم  الجديدة  طريق  »؛ 

النواصر  اقلين  عزوز  والد  ج اعة 

 22122  - الدارالبيضاء   -22122

.»CASABLANCA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن22 2211 تحت رقم 488242.

282I

select conseil

 L›UNIVERS DES
SOLUTIONS ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 

املغرب

 L›UNIVERS DES SOLUTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكسب 11 ب الدار 

البيضاء - 2222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
514775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 L’UNIVERS DES SOLUTIONS ET

.SERVICES
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات واالجهزة املعلوماتية.
 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 
ب   11 شارع انفا اقامة ازور مكسب 
2222 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   352  : السيد اح د شبهي 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 SELECT INVEST : 652 الشركة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شبهي  اح د  السيد 
الدار  عزيزي  الناظورم ر  شارع   13
الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب.
 SELECT INVEST الشركة 
عبداملومن  شارع   421 عنوانه)ا) 
 22222  16 الرقم   4 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شبهي  اح د  السيد 
الدار  عزيزي  الناظورم ر  شارع   13
الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب
السيد جالل بن ح زة عنوانه)ا) 
شارع لجي2وند اقامة الروعة ب شقة 
 22222 الدارالبيضاء   5 طابق   14

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791418.

281I

compta jour

 FOURTH DIMENSION

TECHNOLOGY
إعالن مسعدد القرارات

compta jour

 résidence Ali , imm B 2eme

 étage appt A4 camp el ghoul،

40000، Marrakech maroc

 FOURTH DIMENSION

TECHNOLOGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 23 

مكرر حدائق امزيل بنسركاو اكادير - 

82222 اكادير املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.45885

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 شتن22 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع االسهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 املقر

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع االسهم

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 املقر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 98283.

282I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 VERRE DU NORD
في2 دي نور

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

92 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85، 92222، طنجة املغرب

VERRE DU NORD في2 دي نور 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السواني، تجزئة البساتين، رقم 167 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 VERRE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

DU NORD في2 دي نور.

قطع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب وتفصيل املنسجات الزجاجية 

واملرايا..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السواني، تجزئة البساتين، رقم 167 

- 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   92  : ادرار  مح د  السيد 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

حصة   12  : ادرار  السيد لحسن 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادرار  مح د  السيد 
باسم هللا،  اقامة  أنزران،  بئ2  شارع 
 92222  26 رقم  السادس،  طابق 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  ادرار  لحسن  السيد 
 92222  167 رقم  البساتين،  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ادرار  مح د  السيد 
باسم هللا،  اقامة  أنزران،  بئ2  شارع 
 92222  26 رقم  السادس،  طابق 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245715.

283I

مسسأمنة سامي لل حاسبة

 STE SUPERMARCHE EL
WIFAQ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

مسسأمنة سامي لل حاسبة
حي مي ونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل، 23224، بني مالل 

املغرب
 STE SUPERMARCHE EL WIFAQ

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : كراج 
العامرية 22 زنقة 5 رقم 17 - 

23222 بني مالل املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.12563

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
 STE SUPERMARCHE EL WIFAQ
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
 122.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
العامرية 22 زنقة 5 رقم 17 - 23222 
قفل  ل-  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

السصفية.
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و عين:
هاني ج22ان وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
 65 رقم  فيال  الكرمة  داي  تجزئة 
23222 بني مالل املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
كراج  وفي   2221 ماي   24 بساريخ 
العامرية 22 زنقة 5 رقم 17 - 23222 

بني مالل املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 غشت 

2221 تحت رقم 838.

284I

LA DILIGENCE COMPTABLE

PENTAPRO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكسب رقم 14 فاس، 32222، فاس 
املغرب

 PENTAPRO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 443 
شارع مح د الفا�سي الطابق االر�سي 

األدارسة - 32222 فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.48345

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2221 تقرر حل 
PENTAPRO CONSULTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رأس الها 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
الطابق  الفا�سي  مح د  شارع   443
فاس   32222  - األدارسة  االر�سي 
املالية  للصعوبات  نتيجة  املغرب 
تحقيق  وعدم  الشركة  واجهتها  التي 
أهداف الشركة املسطرة في الفصل 

الثالث في القانون األسا�سي..

و عين:
عبدالوي  مح د  �سي  السيد)ة) 
حي االدارسة طريق   224 وعنوانه)ا) 
املغرب  فاس   32222 الشقف  عين 

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 25 يوليوز 2221 وفي رقم 443 
شارع مح د الفا�سي الطابق االر�سي 

األدارسة - 32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 2221/3949.

285I

MATAHRI ABDERRAHIM

TTM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
125 زنقة وليلي حي السالم بركان، 

63322، بركان املغرب
TTM TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 

6 رقم 229 اكليم بركان - 63322 
بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
8223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TTM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمسعة غي2 املصحوبة
نقل البضائع وطنيا ودوليا.

 6 بلوك   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم 229 اكليم بركان - 63322 بركان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   522  : السيد وجيط وليد 
بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد وجيط مح د : 522 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وجيط وليد عنوانه)ا) دوار 
 63322 بركان  الشويحية  محجوبة 

بركان املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  وجيط  السيد 
25 حي الزالقة بركان  رقم   448 زنقة 

63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد وجيط وليد عنوانه)ا) دوار 
 63322 بركان  الشويحية  محجوبة 

بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 522/2221.
286I

O.I.FI.COM sarlau

 ATELIER D’ARCHITECTURE
BOUFOUS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

O.I.FI.COM sarlau
ديار 3، ع ارة 9، شقة 4، لغرابلية، 

11262، سال املغرب
 ATELIER D’ARCHITECTURE
BOUFOUS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قطاع 19، 
بلوك د، تجزئة 15، شارع الصنوبر، 
حي الرياض - 12122 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.73237
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 ،15 تجزئة  د،  بلوك   ،19 »قطاع 

شارع الصنوبر، حي الرياض - 12122 
الرباط املغرب« إلى »رقم 5، زنقة بيت 

 - املدينة  الرباط  ب،  ع ارة  لحم، 

12222 الرباط املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117232.

287I

مسسأمنة سامي لل حاسبة

 STE IRRI FROID ATLAS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

مسسأمنة سامي لل حاسبة

حي مي ونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني مالل، 23224، بني مالل 

املغرب

 STE IRRI FROID ATLAS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اكروبول 

تجزئة رقم 8-11 ورقم 8-12 قيادة 

وج اعة أوالد امبارك - 23452 بني 

مالل املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9251

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2221 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك يوسف اغزال وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 نون22   32 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 25 اغزال،  لحسن  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) يامنة امروز، 25 حصة.

 33 اغزال،  حفصة  السيد)ة) 

حصة.

 33 اغزال،  امي ة  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) مريم اغزال، 33 حصة.

 18 عبودي،  نادية  السيد)ة) 

حصة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 26 غشت 

2221 تحت رقم 923.
288I

INFO AL MOUHASSIB

JTZ TRADNG GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3، 93222، تطوان 
املغرب

JTZ TRADNG GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
صالح الدين أيوبي ط 1 رقم 2 - 

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JTZ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRADNG GROUP
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير - نقل البضائع واملركبات..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  2 رقم   1 ط  أيوبي  الدين  صالح 

93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 452  : زكرياء  مورسيا  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 452  : توفيق  بوشريط  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  مورسيا  السيد 
بلجيكا 1222 بروكسل بلجيكا.

السيد بوشريط توفيق عنوانه)ا) 
حي السالم شارع النصر م ر 38 رقم 

1 93222 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  مورسيا  السيد 

بلجيكا 1222 بروكسل بلجيكا 
السيد بوشريط توفيق عنوانه)ا) 
حي السالم شارع النصر م ر 38 رقم 

1 93222 املضيق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2534.

289I

CAFIGEC

HBMG CO.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
.HBMG CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 زنقة 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 
الدار البيضاء 22122 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HBMG.: اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CO

حجز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطعم

- مفوض.
زنقة   26  : عنوان املقر االجس اعي 
 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 
22122 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   522  : هيثم  ج22  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   522  : السيد املروزي بدر 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا)  هيثم  ج22  السيد 
 22122 تجزئة سل ان كاليفورنيا   1

الدار البيضاء املغرب.
 15 السيد املروزي بدر عنوانه)ا) 
بوركون   4 شقة  العاطي  عين  زنقة 

22122 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  هيثم  ج22  السيد 
 22122 تجزئة سل ان كاليفورنيا   1

الدار البيضاء املغرب
 15 السيد املروزي بدر عنوانه)ا) 
بوركون   4 شقة  العاطي  عين  زنقة 

22122 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 788585.
292I

orient compt

 STE BOULANGERIE AL
FIRDAOUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA، 125

60000، OUJDA MAROC
 STE BOULANGERIE AL

FIRDAOUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

ى548 تجزئة البسسان - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOULANGERIE AL FIRDAOUS

غرض الشركة بإيجاز : مخ2زة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62222  - البسسان  تجزئة  ى548 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 252  : ملوك  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد عبد اللطيف ملوك : 252 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد ابراهيم ملوك : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى ملوك عنوانه)ا) 

شارع مح د الخامس تجزئة البسسان 

3 ى548 62222 وجدة املغرب.

ملوك  اللطيف  عبد  السيد 

الخامس  مح د  شارع  عنوانه)ا) 

 62222 ى548   3 البسسان  تجزئة 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  ملوك  ابراهيم  السيد 

شارع مح د الخامس تجزئة البسسان 

3 ى548 62222 وجدة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى ملوك عنوانه)ا) 
شارع مح د الخامس تجزئة البسسان 

3 ى548 62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2662.
291I

DIGITAL ALT

DIGITAL ALT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIGITAL ALT
 AV BNI AROUS RUE 1 N2

 KOUILMA TETOUAN، 93000،
TETOUAN MAROC

DIGITAL ALT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع بني 
عروس زنقة 1 رقم 2 كويل ة تطوان 

- 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIGITAL ALT
تطوير   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املعلوميات
الحواسيب  في  السجزئة  تجارة   -

والوحدات وال22مجيات الطرفية..
عنوان املقر االجس اعي : شارع بني 
عروس زنقة 1 رقم 2 كويل ة تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : اشركوك  اس اعيل  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اشركوك  اس اعيل  السيد 

عنوانه)ا) شارع سيدي املنظري رقم 

13 تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اشركوك  اس اعيل  السيد 

عنوانه)ا) شارع سيدي املنظري رقم 

13 تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3239.

292I

BIG ACCOUNTING

 INTERNATIONAL TRADE &
NEGOCE DIAO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،92222 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC

 INTERNATIONAL TRADE &

NEGOCE DIAO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

حومة ج اعة وقيادة القصر املجاز - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

77691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2216 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 INTERNATIONAL TRADE &

.NEGOCE DIAO

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع  وكافة  وتجارة  ونقل  شحن 

البضائع والشؤون السجارية.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حومة ج اعة وقيادة القصر املجاز - 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد دياو سنييب 

بقي ة 122 درهم للحصة. 

بقي ة   522  : السيد دياو سنييب 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دياو سنييب عنوانه)ا) دوار 

حومة ج اعة وقيادة القصر املجاز 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد دياو سنييب عنوانه)ا) دوار 

حومة ج اعة وقيادة القصر املجاز 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2216 تحت رقم -.

293I

ASMAA MEDIA GROUP

SADKI INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 ال22نو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

 SADKI INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي محل 
مخزن 75 شارع الداخلة ج يلة 
3 سباتة جامع بن مسيك سيدي 

عث ان الدارالبيضاء 22222 
الدارالبيضاء املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيي2   2221 18 غشت  املؤرخ في 
البضائع«  »نقل  الشركة من  نشاط 
الصعيد  على  البضائع  »نقل  إلى 

الوطني والدولي«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792459.
294I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

FLEX TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA،
26200، BERRECHID MAROC

FLEX TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 46 

شارع الزرقطوني مكسب رقم 15 16 
يسع 6 الدار البيضاء الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.423771

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FLEX الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   TECHNOLOGY
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
شارع الزرقطوني   46 اإلجس اعي رقم 
مكسب رقم 15 16 يسع 6 الدار البيضاء 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : انتهاء النشاط.
 46 و حدد مقر السصفية ب رقم 
 16  15 شارع الزرقطوني مكسب رقم 
الدار   22222  - الدار البيضاء   6 يسع 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عادل ياسين وعنوانه)ا) 
فرنسا  ييفيت   22222 فرنسا 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 29875.
295I

ASMAA MEDIA GROUP

SADKI INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 ال22نو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

 SADKI INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي محل 
مخزن 75 شارع الداخلة ج يلة 
3 سباتة جامع بن مسيك سيدي 

عث ان الدارالبيضاء 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 غشت   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تحويل األموال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792459.

296I

EURODEFI-NORD-AUDIT

 ENTREPRISE DHIBA
OUTMANE ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER 17
 avenue mohamed V، 90100،

TANGER MAROC
 ENTREPRISE DHIBA OUTMANE

ENGINEERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17, شارع 
مح د الخامس الطابق 4 رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ENTREPRISE DHIBA OUTMANE

.ENGINEERING

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأع ال الهندسة املدنية.

عنوان املقر االجس اعي : 17, شارع 

 -  22 رقم   4 مح د الخامس الطابق 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الذهيبة  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عث ان الذهيبة عنوانه)ا) 

دوار أوالد ح و الغابة ج.ق، العوامرة 

92152 القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عث ان الذهيبة عنوانه)ا) 

دوار أوالد ح و الغابة ج.ق، العوامرة 

92152 القصر الكبي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 244868.

297I

boss management accounting

ك س نطوياج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC، 93000، tetouan

maroc

ك س نطوياج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دظهر 

اللغ يش العوامة طنجة - 92222 

طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: ك س  ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

نطوياج.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنظيف والبستنة.

دظهر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 92222  - طنجة  العوامة  اللغ يش 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد سعيد الخنو�سي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الخنو�سي عنوانه)ا) 

فكسور سنيا فوينكروال 93222 مالكا 

إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد الخنو�سي عنوانه)ا) 

فكسور سنيا فوينكروال 29216 مالكا 

إسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7484.

298I
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FO CONSULTUNG SARL AU

BODY LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN، 100000،

RABAT MAROC

BODY LOUNGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 ساحة 

أبو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال 

الرباط - 12222 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BODY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LOUNGE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق أدوات ومواد السج يل.

عنوان املقر االجس اعي : 21 ساحة 

اكدال   8 أبو بكر الصديق شقة رقم 

الرباط - 12222 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة نادية بربيش : 322 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد يونس غرماني : 722 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بربيش  نادية  السيدة 
رياض األندلس مربيال 2 ع ارة 66 حي 

الرياض 12222 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  غرماني  يونس  السيد 
رياض األندلس مربيال 2 ع ارة 66 حي 

الرياض 12222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بربيش  نادية  السيدة 
رياض األندلس مربيال 2 ع ارة 66 حي 

الرياض 12222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8223.
299I

MALIA CENTER

 MALIA CENTER » JUST
 FIT FITNESS & SPA - JUST

» BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

MALIA CENTER
 JUST FIT FITNESS & SPA - JUST «

» BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 2.522.222 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة شركاء 
الرياض، رقم 39، طريق أزمور، 
محافظة النواصر، مقاطعة أولد 

عزوز الدار البيضاء
351343 رقم السجل السجاري: 

18782993 رقم السعريف الضريبي:
221623541222252 : رقم 

السعريف املوحد للشركة
إسس رارية الشركة

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
25 ماي  املنعقد ب قر الشركة بساريخ 
 MALIA  « فإن شركاء شركة   ،2221
مسؤولية  ذات  شركة   «  CENTER
.(222  522  2( رأس الها  محدودة 
بالدار  االجس اعي  ومقرها  درهم، 
رقم  الرياض،  تجزئة شركاء  البيضاء 
39، طريق أزمور، محافظة النواصر، 

مقاطعة أولد عزوز :
الصافية  الوضعية  أن  عاينوا   -
 MALIA CENTER  « لشركة 
».أصبحت بسبب الخسائر املعلنة في 
البيانات املالية أقل من ربع الرأس ال 

االجس اعي لكن على الرغم من هذه 

الخسائر، قرروا اسس رار الشركة ؛

بتسوية وضعية  الشركاء  إلزام   -

في   ،2222 غشت   31 قبل  الشركة 

حالة لم يبلغ الرأس ال الخاص على 

األقل قي ة ربع الرأس ال االجس اعي. 

منح الصالحيات لكل حامل لهذه 

الوثيقة السسك ال السدابي2 املنصوص 

عليها في القانون..-

بساريخ22  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكسابة   ،2221 يوليوز 

البيضاء  للدار  السجارية  لل حك ة 

تحت رقم 787696.

322I

select conseil

LABIEES ET OMBELLIFERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 22362، البيضاء 

املغرب

 LABIEES ET OMBELLIFERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 122 شارع 

املقاومة الدار البيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92969

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  29 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

LABIEES ET OMBELLIFERES مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي 122 شارع املقاومة 

الدار البيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : عدم قدرة الشركة 

االسس رار في هدا املجال.

و حدد مقر السصفية ب 122 شارع 

املقاومة الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

العقاب  مح د  السيد)ة) 

مديونة  هالالت  وعنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

122 شارع املقاومة الدار البيضاء 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791512.

321I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

2B 2A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب

2B 2A TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 

السويقة القدي ة سيدي اح د 

الكنسور - 46322 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 2B 2A : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2

أشغال مخسلفة والبناء.
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 13 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
اح د  سيدي  القدي ة  السويقة 
الكنسور - 46322 اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم عاطف : 522 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : بلعوينية  السيد مصطفى 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عاطف  الرحيم  عبد  السيد 
حي االمل زنقة الفرح رقم  عنوانه)ا) 

18 46322 اليوسفية املغرب.
بلعوينية  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) الحي املح دي 22 زنقة ابن 
 46322 سيدي اح د  رقم48  سيناء 

اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عاطف  الرحيم  عبد  السيد 
حي االمل زنقة الفرح رقم  عنوانه)ا) 

18 46322 اليوسفية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باليوسفية بساريخ 13 أبريل 

2221 تحت رقم 116/2221.
322I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

 BOULEMANE
DITSRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 BOULEMANE DITSRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

القدس رقم 34 طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOULEMANE DITSRIBUTION

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغي2  املحالت  في  بالسجزئة  البيع 

املسخصصة.

العامة  الغذائية  املواد  تجارة   -

وإعادة بيع مخسلف املنسجات  وشراء 

الغذائية وغي2 الغذائية وبيع الفواكه 

األنشطة  وج يع  والخضروات 

في  تساهم  التي  وامللحقات  األخرى 

تحقيق هدف الشركة.

املنسجات  وتوزيع  اسسي2اد   -

الغذائية ومسسلزماتها.

املنسجات  وبيع  وتوزيع  اسسي2اد   -

املنزلية.

مواد  وبيع  وتوزيع  اسسي2اد   -

السنظيف.

وإدارتها  الشركة  مشاركة   -

الشركات  في ج يع  الوسائل  بج يع 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 

سيسم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالنشاط املؤس�سي للشركة.

املعامالت  ج يع  عام،  بشكل   -

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

املسعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 

مباشر أو غي2 مباشر بأحد األنشطة 

املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تطوير 

الشركة.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

 92222  - طنجة   34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 122  : غزالن  حرباش  السيدة 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حرباش غزالن عنوانه)ا) 

طنجة   472 رقم   1 الخي2  تجزئة 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حرباش غزالن عنوانه)ا) 

طنجة   472 رقم   1 الخي2  تجزئة 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6477.

323I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

HORIZONTRAP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب

HORIZONTRAP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 22 

رقم 546 حي اجنديس - 46322 

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 شتن22   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HORIZONTRAP

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخسلفة والبناء

- منعش عقاري.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 46322  - 546 حي اجنديس  22 رقم 

اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : البوعزاوي  مصطفى  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البوعزاوي  مصطفى  السيد 

 546 رقم  اجنديس  حي  عنوانه)ا) 

46322 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

البوعزاوي  مصطفى  السيد 

 546 رقم  اجنديس  حي  عنوانه)ا) 

46322 اليوسفية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 234.

324I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

AEV TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب
AEV TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم 212 مكرر حي الغدير - 46322 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AEV  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TECH
- تص يم   : غرض الشركة بإيجاز 
وتطوير وصيانة ال22امج والسطبيقات 

)ويب موبايل...)
- تدريب احت2افي.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 46322  - 212 مكرر حي الغدير  رقم 

اليوسفية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد هللا دبيبح : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : السيد اس اعيل افحايلي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا دبيبح عنوانه)ا) 
حي السالم زنقة موالي ابراهيم رقم 

14 46322 اليوسفية املغرب.

افحايلي  اس اعيل  السيد 

 212 رقم  الغدير  حي  عنوانه)ا) 

46322 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا دبيبح عنوانه)ا) 

حي السالم زنقة موالي ابراهيم رقم 

14 46322 اليوسفية املغرب

افحايلي  اس اعيل  السيد 

 212 رقم  الغدير  حي  عنوانه)ا) 

46322 اليوسفية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 233.

325I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

J.S.S.I TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب

J.S.S.I TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السقدم 

زنقة زهي2 ابن ابي سلمى رقم 55 

الطابق الثالت - 46322 اليوسفية 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   J.S.S.I TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجس اعي حي السقدم زنقة زهي2 ابن 

 - الطابق الثالت   55 ابي سلمى رقم 

 : اليوسفية املغرب نتيجة ل   46322

توقف أنشطة الشركة.

حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
سلمى  ابي  ابن  زهي2  زنقة  السقدم 
 46322  - الثالت  الطابق   55 رقم 

اليوسفية املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ج ال رقيبة وعنوانه)ا) 
 46322 18 32 رقم  حي املسي2ة زنقة 
)ة)  ك صفي  املغرب  اليوسفية 

للشركة.
املسعودي  مح د  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي السقدم زنقة زهي2 ابن 
ابي سلمى رقم 55 46322 اليوسفية 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : حي السقدم زنقة 
الطابق   55 زهي2 ابن ابي سلمى رقم 

الثالت اليوسفية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 225.
326I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.E.G.C.L EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب
M.E.G.C.L EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي محل 
رقم 523 مكرر حي الغدير - 46322 

اليوسفية.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2799

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 غشت 2221 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 235.

327I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.E.G.C.L EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب

M.E.G.C.L EXPERTISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي محل 
رقم 523 مكرر حي الغدير - 46322 

اليوسفية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2799

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- أشغال الكهرباء

- السجارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 235.

328I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.E.G.C.L EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب

 M.E.G.C.L EXPERTISE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
رقم 523 مكرر حي الغدير - 46322 

اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2799

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجبار  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   522 عاديم 
أصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
عبد الفساح صوالح بساريخ 32 غشت 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 235.

329I

RADOUANE

TEMRAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

RADOUANE
 HASSANIA I N°681 ALIA
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

TEMRAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املركز 
السجاري الحسنية 2 املحل رقم 96 
املح دية - 22822 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27795
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  بشرو  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   522 الرحيم 
أصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 

عزيز لفرع بساريخ 26 غشت 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1851.
312I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.E.G.C.L EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقسصادية، 

46322، اليوسفية املغرب
M.E.G.C.L EXPERTISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم 523 مكرر حي الغدير - 46322 
اليوسفية املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2799
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  28 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

صوالح عبد الفساح ك سي2 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  باليوسفية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 235.
311I

YOUNESS BENMOUSSA

STE TIFLLET METTALERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
 STE TIFLLET METTALERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األول حي الفرح شارع القنيطرة رقم 
35 تيفلت - 15422 تيفلت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TIFLLET METTALERIE

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال املسنوعة أو البناء )األملنيوم، 

يقوم  وسيط  أو  تاجر   - الصوت) 

باالسسي2اد والسصدير.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

األول حي الفرح شارع القنيطرة رقم 

35 تيفلت - 15422 تيفلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ع اد  الديواني  السيد 

درهم   122.222 بقي ة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع اد  الديواني  السيد 

.Berlin ALLEMADNE 12115 املانيا

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ع اد  الديواني  السيد 

Berlin ALLEMADNE 12115 املانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بتيفلت  االبسدائية 

2221 تحت رقم 742.

312I

compta jour

YENA GOURMANDISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour

 résidence Ali , imm B 2eme

 étage appt A4 camp el ghoul،

40000، Marrakech maroc

YENA GOURMANDISE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 314 اقامة 

علي ع ارة ب الطابق الثاني الشقة 

ا4 حي الغول جليز مراكش - 42222 

املغرب مراكش

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117711

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 YENA  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.GOURMANDISE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

Boulanger

Pâtissier vendant en détail-

Milk-bar -

(Restaurant(Exploitant -

.Salon de thé-

 314  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة 

 - حي الغول جليز مراكش  الشقة ا4 

42222 املغرب مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:  رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد نبيل حازب : 1.222 حصة 
بقي ة 100.000,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل حازب عنوانه)ا) 314 
الثاني  الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة 
مراكش  جليز  الغول  حي  ا4  الشقة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نبيل حازب عنوانه)ا) 314 
الثاني  الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة 
مراكش  جليز  الغول  حي  ا4  الشقة 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126744.
313I

CAFIGEC

TELARO CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
TELARO CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 طريق 
الرباط الطابق محل الحدائق عين 

السبع - 22122 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
512227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TELARO CAFE

مشغل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم القهوة.

طريق   8  : عنوان املقر االجس اعي 

عين  الحدائق  محل  الطابق  الرباط 

البيضاء  الدار   22122  - السبع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد موالي الحسن اوبيد ايعز 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي الحسن اوبيد ايعز 
11 زنقة هن2ي مورو اقامة  عنوانه)ا) 

فال فلوري   14 4 شقة  سلمى طابق 

22122 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد موالي الحسن اوبيد ايعز 
11 زنقة هن2ي مورو اقامة  عنوانه)ا) 

فال فلوري   14 4 شقة  سلمى طابق 

22122 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 788584.

314I

امغار عبد الغافور

TROPIC LAGOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93222، 

تطوان املغرب

TROPIC LAGOON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

سيتي جاغدان بلوك ا الطابق 3 

الشقة 25 مرتيل - 93152 مرتيل 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.23871

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  19 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأس الها   TROPIC LAGOON

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

جاغدان  سيتي  مج ع  اإلجس اعي 

مرتيل   25 الشقة   3 بلوك ا الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  مرتيل   93152  -

الخسارة.

مج ع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 3 الطابق  ا  بلوك  جاغدان  سيتي 

مرتيل   93152  - مرتيل   25 الشقة 

املغرب. 

و عين:

ابوحراث  مح د  السيد)ة) 

رقم   1 زنقة  ايفني  شارع  وعنوانه)ا) 

تطوان   93222 تطوان   22 املصلى   6

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

مج ع سيتي جاغدان بلوك ا الطابق 

3 الشقة 25 مرتيل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3265.

315I

ANEXIS CONSEIL

TD-TRUST DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص22ي بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،22112 املغرب

 TD-TRUST DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12, زنقة 
ص22ي بوج عة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 22112 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.445463
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 TD-TRUST الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   DEVELOPMENT
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة ص22ي بوج عة   ,12 اإلجس اعي 
 22112  -  6 الطابق األول شقة رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف تام عن النشاط.
و حدد مقر السصفية ب 12, زنقة 
شقة  األول  الطابق  بوج عة  ص22ي 
الدار البيضاء   22112 6 املغرب  رقم 

املغرب. 
و عين:

الدرقاوي  نادية  السيد)ة) 
 22112 البيضاء  الدار  وعنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 782722.
316I
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JR CONSULTANTS SNC

MX CHRONO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

MX CHRONO MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 محج 
مرس سلطان شقة 3 الدوراالول - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MX  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHRONO MAROC
تأجي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
النارية  الدراجات  أنواع  نوع من  أي 

والرباعية والكارتينج وغي2ها
الت2فيهية،  األحداث  تنظيم   -
والجوالت  وامل�سي،  والرحالت، 

املصحوبة ب رشدين، والغارات...
رائدة  تدريبية  دورات  تنظيم   -

ودورات تدريبية مسقدمة ؛
- ج يع أنشطة اإلقامة واملطاعم 

والخدمات ذات الصلة ؛
االخت2اع  براءات  ج يع  دراسة   -
السجارية  والعالمات  والع ليات 
وتشغيلها  ونقلها  وشرائها  وحيازتها 

وبيعها والسنازل عنها ؛
املعامالت  ج يع  أعم  وبصورة   -
املنقولة أو العقارية أو الصناعية أو 
بشكل  املسعلقة  السجارية  أو  املالية 
مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو 

التي قد تسهل تطويرها ؛.

26 محج   : عنوان املقر االجس اعي 
 - الدوراالول   3 مرس سلطان شقة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
أندريه  مارك  داركورت  السيد 
درهم   122 32 حصة بقي ة   : ماركو 

للحصة.
السيد دون طوني فرانكي بيت2 : 72 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أندريه  مارك  داركورت  السيد 
 ROUTE DES عنوانه)ا)  ماركو 
 DUNES 59279 LOON PLAGE

.FRANCE
بيت2  فرانكي  طوني  دون  السيد 
خ ار  مح د  شارع   6 عنوانه)ا) 
الدار   22232 شانتيلي  الغناوي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بيت2  فرانكي  طوني  دون  السيد 
خ ار  مح د  شارع   6 عنوانه)ا) 
الدار   22232 شانتيلي  الغناوي 

البيضاء املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم املركز الجهوي لإلستث ار.
317I

H2C CONSULTING

Mounsif Travaux Qualité
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

H2C CONSULTING
 Gh 57 imm 56 app 3 alazhar el
 oualfa hay hassani Gh 57 imm
 56 app 3 alazhar el oualfa hay
 hassani، 210200، Casablanca

Maroc
Mounsif Travaux Qualité شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 شارع 
املقاومة الطابق الرابع رقم الدار 8 - 

21222 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.453225

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 مارس   15 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   522.222« قدره 
»2.222.222 درهم« إلى »2.522.222 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2221 تحت رقم 771641.

318I

ائس انية كينزو

از برو لوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائس انية كينزو
34، حسن الصغي2 - الدار البيضاء، 

22622، الدار البيضاء أملغرب
از برو لوجيستيك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 197,شارع 
املقاومة الطابق 6 - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.332587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2221 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة از برو 
 122.222 لوجيستيك مبلغ رأس الها 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 -  6 الطابق  املقاومة  197,شارع 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22622
: لم تقم بأي نشاط منذ تاسيس،  ل 

وأن آفاق السن ية غي2 موجودة..
و حدد مقر السصفية ب 197,شارع 
الدار   22622  -  6 الطابق  املقاومة 

البيضاء املغرب. 

و عين:

الشبوبي  الحسن  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) حي الهناء العروي 22622 

الناظور املغرب ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791511.

319I

cabinet comptable aziz

KADDAR BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك، 

22452، الدارالبيضاء املغرب

KADDAR BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ديور 

الس ي2ر رقم 4 ط 1 حسنية 2 

العالية - 28832 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

28683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KADDAR BUILDING

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألع ال املخسلفة.

ديور   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 2 حسنية   1 ط   4 رقم  الس ي2ر 

العالية - 28832 املح دية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   622  : قداررشيد  السيد 
بقي ة 122 درهم للحصة.

 422  : سعيد  امللحاوي  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قداررشيد عنوانه)ا) دوار 
السبع  عين   3 رقم   25 زنقة  ابويه 

22592 الدارالبيضاء املغرب.
السيد امللحاوي سعيد عنوانه)ا) 
 28832 رقم   9 زنقة  لحجر  دوار 

املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد قداررشيد عنوانه)ا) دوار 
السبع  عين   3 رقم   25 زنقة  ابويه 

22592 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1951.
322I

FIDUCIAIRE AKIF

PIZZERIA ROSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA، 20580،

CASABLANCA MAROC
PIZZERIA ROSSI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 79 زنقة 
ٱصالة األندل�سي املعاريف - 22222 

البيضاء املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.225815

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 يونيو   21 املؤرخ في 
ذات  شركة   PIZZERIA ROSSI

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة ٱصالة األندل�سي   79 اإلجس اعي 
املغرب  البيضاء   22222  - املعاريف 

نتيجة ل: عدم القدرة على التسي2.
و عين:

كورنيجينو  كريسسون  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 77 شارع املسي2ة الخضراء 
البيضاء   22222  9 الشقة   5 طابق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
زنقة   79 وفي   2221 يونيو   21 بساريخ 
 22222  - ٱصالة األندل�سي املعاريف 

البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789716.

321I

lesboncomptes

ماستر سات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lesboncomptes
 hassania 1 alia 389

 mohammedia MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
ماست2 سات شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 زنقة 

ابن الوانان عين السبع الدار 
البيضاء 56 زنقة ابن الوانان عين 
السبع الدار البيضاء 22582 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
362241

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ماست2   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

سات.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقي2 اسسي2اد وتصدير.
زنقة   56  : عنوان املقر االجس اعي 

ابن الوانان عين السبع الدار البيضاء 
السبع  عين  الوانان  ابن  زنقة   56

22582 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الدريوش  أح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أح د الدريوش عنوانه)ا) 
حي النصر الزنقة 13 رقم 22بني مالل 

23222 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أح د الدريوش عنوانه)ا) 
حي النصر الزنقة 13 رقم 22بني مالل 

23222 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2216 تحت رقم 21929.

322I

INFOPLUME

STEAM MED
إعالن مسعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 رقم 17، 92222، طنجة 

املغرب

 STEAM MED

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
مح د الخامس اقامة مي وزا رقم 
 TANGER 92222 17 طنجة طنجة

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.88571

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للسيد  تعود  حصة   422 تفويت 

مح د السوهامي
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اسسقالة املسي2 سيدي دريس  مايلي: 

االدري�سي وتعيين مسي2 جديد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 طبيعة القانونية للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
تعود  حصة   422 تفويت  مايلي: 
السيد  الى  السوهامي  مح د  للسيد 

عزيز االدري�سي
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
اسسقالة املسي2 السيد سيدي  مايلي: 
دريس االدري�سي وتعيين مسي2 جديد 

والوحيد للشركة
بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانونية  طبيعة  تغيي2 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245669-7736.
323I

boss management accounting

ميد نورد امبريموري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
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 MAROC، 93000، tetouan
maroc

ميد نورد ام22ي وري شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ظهر 

اللغ يش العوامة طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ميد   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

نورد ام22ي وري.
مطبعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومكسبة.
ظهر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 92222  - طنجة  العوامة  اللغ يش 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 : الح راني  الدين  نور  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الح راني  الدين  نور  السيد 
 132 رقم  الوقاية  تجزئة  عنوانه)ا) 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الح راني  الدين  نور  السيد 
 132 رقم  الوقاية  تجزئة  عنوانه)ا) 

93222 تطوان املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7452.

324I

STE DISTRIFREE SARL AU

ASL-FES شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

STE ASL-FES SARL

 N°2 RUE 5 JNANE MOULAY

 ISMAILBAB AL KHOUKHA،

30000، FES MAROC

شركة ASL-FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 2 

زنقة 5 جنان موالي اس اعيل باب 

الخوخة - 32222 فاس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.52712

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2222 ف22اير   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ASL-FES شركة  حل 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجس اعي رقم 2 زنقة 5 جنان موالي 

 32222  - الخوخة  باب  اس اعيل 

عدم  لنتيجة  نتيجة  املغرب  فاس 

السوفيق في انجاز املشروع..

و عين:

السيد)ة) ديب ادريس وعنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني م ج   34 ع ارة 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 2 رقم  وفي   2221 ماي   24 بساريخ 

جنان موالي اس اعيل باب   5 زنقة 

الخوخة - 32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3234/221.

325I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

 LA SOCIETE VERBATEAM

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Etude Notariale Maître Nadia

EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed

 & Abou Hassan Sghir Maârif،

20360، Casablanca Maroc

 LA SOCIETE VERBATEAM SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي عين 

الذئاب اقامة الساحل رقم 44 

الدارالبيضاء 22182 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE VERBATEAM SARL AU

الت2ج ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسواصل.

عين   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 44 رقم  الساحل  اقامة  الذئاب 

الدارالبيضاء   22182 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بناني  غيسة  السيدة 

 44 عين الذئاب اقامة الساحل رقم 

الدارالبيضاء   22182 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بناني  غيسة  السيدة 

 44 عين الذئاب اقامة الساحل رقم 

الدارالبيضاء   22182 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792313.

326I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

 LA SOCIETE BABLOO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Etude Notariale Maître Nadia

EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed

 & Abou Hassan Sghir Maârif،

20360، Casablanca Maroc

 LA SOCIETE BABLOO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي امسداد 

شارع ابراهيم الروداني رقم 217 

اقامة الفسح الطابق األول شقة رقم 

3 21222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:



18853 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE BABLOO SARL AU
الت2ج ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسواصل.
امسداد   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 217 رقم  الروداني  ابراهيم  شارع 
اقامة الفسح الطابق األول شقة رقم 

3 21222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السازي  وردة  السيدة 
زنقة أبوشعيب الدكالي اقامة شابلي 
 22122  5 الطابق الثالث شقة رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  السازي  وردة  السيدة 
زنقة أبوشعيب الدكالي اقامة شابلي 
 22122  5 الطابق الثالث شقة رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792315.
327I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

SUBLIME VALLEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة سوبلين فالي
شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد
 رأس الها : 122.222.22 درهم 
مقرها االجس اعي : عند ائس انية 

اسفي 2 شارع غيالن أسفي 
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2221 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد شركة سوبلين 

درهم   122.222 رأس الها  فالي 

عند  االجس اعي  مقرها  وعنوان 

2 شارع خضي2 غيالن  ائس انية اسفي 
بدون  شركة  نتيجة:  اسفي   46222

 28 نشاط. وحدد مقر السصفية رقم 

يوسف  موالي  شارع  االمل  ودادية 

املدينة الجديدة اسفي.

الوزاني  سلمى  السيدة   : وعينت 

ودادية االمل شارع   28 وعنوانها رقم 

موالي يوسف املدينة الجديدة اسفي 

ك صفية للشركة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   

الضبط باملحك ة االبسدائية بأسفي 

عدد  تحت   2221 غشت   31 فــي 

 .2322

328I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 BUILDING MOROCCAN
KOMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

 BUILDING MOROCCAN

KOMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 49، 

ك 3 تجزئة الحديقة تغات فاس - 

32222 فاس امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 BUILDING MOROCCAN

.KOMPANY

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املخسلفة وأشغال   - عقاري 

البناء.

 ،49 : رقم  عنوان املقر االجس اعي 

 - تغات فاس  الحديقة  تجزئة   3 ك 

32222 فاس امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد بوعبيد بن اامقدم 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

املقدم  بن  الفساخ  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اامقدم  بن  بوعبيد  السيد 

تجزئة   3 ك   49 رقم  عنوانه)ا) 

قاس   32222 فاس  ثغات  الحديقة 

امل لكة املغربية.

املقدم  بن  الفساخ  عبد  السيد 

تجزئة   3 ك   49 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   32222 فاس  ثغات  الحديقة 

امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اامقدم  بن  بوعبيد  السيد 

تجزئة   3 ك   49 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   32222 فاس  ثغات  الحديقة 

امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3915.

329I

شركة فيدوسو

STE EAGLE GESY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو

122 شارع املوحدين الحسي ة، 

32222، الحسي ة املغرب

STE EAGLE GESY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 27 الطابق 

الثاني شارع القي2وان - 32222 

الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EAGLE GESY SARL

سانديك   : غرض الشركة بإيجاز 

الع ارات

وواجهة  شقق  تنظيف  مقاول 

محل، مخزن.

 27  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - القي2وان  شارع  الثاني  الطابق 

32222 الحسي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الرايس مح د : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 72  : املرابط  سعيدة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 72  : الرايس  نسرين  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد عادل الرايس : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
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122 حصة   : السيد الرايس انس 
بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد الرايس مح د : 122 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد الرايس مح د : 522 بقي ة 
122 درهم.

 72  : املرابط  سعيدة  السيدة 
بقي ة 122 درهم.

 72  : الرايس  نسرين  السيدة 
بقي ة 122 درهم.

السيد عادل الرايس : 122 بقي ة 
122 درهم.

122 بقي ة   : السيد الرايس انس 
122 درهم.

السيد الرايس مح د : 122 بقي ة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الرايس  السيد 
32222 الحسي ة  27 زنقة القي2وان 

املغرب.
السيدة سعيدة املرابط عنوانه)ا) 
مرموشة  حي  القي2وان  زنقة   27

32222 الحسي ة املغرب.
السيدة نسرين الرايس عنوانه)ا) 
مرموشة  حي  القي2وان  زنقة   27

32222 الحسي ة املغرب.
عنوانه)ا)  الرايس  عادل  السيد 
 32222  21 رقم  القي2وان  زنقة 

الحسي ة املغرب.
السيد الرايس انس عنوانه)ا) 27 
 32222 زنقة القي2وان حي مرموشة 

الحسي ة املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  الرايس  السيد 
الحسي ة   32222 مرموشة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  الرايس  السيد 
الحسي ة   32222 مرموشة  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 642.

332I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

S.B MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC
S.B MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 زنقة 
التهامي الحرو�سي تجزئة بدر املكسب 
رقم 1، فاس - 32222 فاس امل لكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 S.B  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDICAL
السصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
بائع ك اليات أو تركيبات   - واإلست2اد 
مسخصص في األدوية او   - للصيدلة 

األدوية البيطرية.
 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بدر  تجزئة  الحرو�سي  التهامي  زنقة 
32222 فاس   - 1، فاس  املكسب رقم 

امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد املنعم الثل اني : 522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : الح امي  رضوان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الثل اني  املنعم  عبد  السيد 
 393 عنوانه)ا) تجزئة السضامن فيال 
االندلس عين الشقف موالي بعقوب 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية.
السيد رضوان الح امي عنوانه)ا) 
املوضفين  حي   16 رقم   4 زنقة 
32222 فاس امل لكة  الدكارات فاس 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الثل اني  املنعم  عبد  السيد 
 393 عنوانه)ا) تجزئة السضامن فيال 
االندلس عين الشقف موالي بعقوب 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية
السيد رضوان الح امي عنوانه)ا) 
املوضفين  حي   16 رقم   4 زنقة 
32222 فاس امل لكة  الدكارات فاس 

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3768.
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ديوان األسسادة سلي ة بلهاشمي

 STE LES NOUVEAUX
 DOMAINES AGRICOLES DE

L›ORIENTAL NDAO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األسسادة سلي ة بلهاشمي
وجدة زنقة ام البنين الطابق الساني 
رقم 3 وجدة، 62222، وجدة املغرب

 STE LES NOUVEAUX
 DOMAINES AGRICOLES DE

L›ORIENTAL NDAO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 مكرر، 
شارع مح د الخامس - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 LES NOUVEAUX DOMAINES
 AGRICOLES DE L’ORIENTAL

.NDAO SARL
الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يسعلق  ما  وج يع  املوا�سي  وتربية 

بذلك.
 أنشطة الدعم الزراعي واملعالجة 

األولية لل حاصيل.
 دعم االسسغالل الغابـــــوي.

وبيع ج يع املواد املسعلقة  شراء   
بالفالحة.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة  و 
املالية,الصناعية,العقارية   , السجارية 
مباشرة  عالقة  لها  التي  واملنقولة 
أو  الشركة  أو غي2 مباشرة ب وضوع 

تساهم في ازدهارها 
.

عنوان املقر االجس اعي : 39 مكرر، 
شارع مح د الخامس - 62222 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نور الدين الح يدي : 522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
522 حصة   : السيد عزيز مقدمي 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الح يدي  الدين  نور  السيد 
االندلس شارع  وجدة حي  عنوانه)ا) 
سيدي معافة رقم 95 62222 وجدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مقدمي  عزيز  السيد 
الوحدة  تجزئة  املح دي  حي  وجدة 
 88 رقم  طالب  ابي  ابن  علي  زنقة 

62222 وجدة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مقدمي  عزيز  السيد 

الوحدة  تجزئة  املح دي  حي  وجدة 

 88 رقم  طالب  ابي  ابن  علي  زنقة 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2728.

332I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE IMMOBILIERE

 DES GRANDES SURFACES

SIGSUR S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE DES

 GRANDES SURFACES SIGSUR

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي زاوية 

شارع ع ر الخيام وزنقة البنفسج 

اقامة ياس ين الع ارة ب الطابق 

الخامس. - 22252 الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.128215

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن22 2221 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791763.

333I

ANEXIS CONSEIL

EXCOP-CONSULT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة ص22ي بوج عة الطابق 

االول الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،22112 املغرب

EXCOP-CONSULT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4.تقسي ة 

اوالد صالح الطابق 1 شقة 4 - 

27182 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.225623

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 يونيو   23 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   EXCOP-CONSULT

مقرها  وعنوان  درهم   42.222

صالح  اوالد  4.تقسي ة  اإلجس اعي 

الدار   27182  -  4 شقة   1 الطابق 

البيضاء املغرب نتيجة ل : توقف تام 

عن النشاط.

و حدد مقر السصفية ب 4.تقسي ة 

 -  4 شقة   1 الطابق  صالح  اوالد 

27182 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

اناس زيزاح وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
الطابق  بوج عة  ص22ي  زنقة   ,  12

البيضاء  الدار   ,8 رقم  شقة  األول 

املغرب  البيضاء  الدار   22112

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789732.

334I

إئس انيات الدريوش

SOCIETE Y.K.B AQAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب

SOCIETE Y.K.B AQAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 539 اقامة بدر 

رقم 4 - 92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE Y.K.B AQAR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
PROMOTION IMMOBILIERE-
.TRAVAUX DE CONSTRUCTION
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة بدر   539 املغرب الجديد رقم 

رقم 4 - 92222 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بالل اليعقوبي : 334 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
333 حصة  السيد نبيل حدادي : 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد أيوب الوهابي : 333 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليعقوبي  بالل  السيد 
 92222 الس ارة  تجزئة   3 رقم 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا)  حدادي  نبيل  السيد 
 92222 العالم  العقيد  زنقة   9 رقم 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا)  الوهابي  أيوب  السيد 

 92222  246 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اليعقوبي  بالل  السيد 

 92222 الس ارة  تجزئة   3 رقم 

العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 965.

335I

ABA GESTION SARLAU

BOUSSOLE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC

 BOUSSOLE IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 رقم 

21 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.522173

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2221 يونيو   32 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   100.000,00« قدره 

إلى  درهم«   100.000,00« من 

 : طريق  عن  درهم«   200.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791672.

336I

boss management accounting

كاش سبو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC، 93000، tetouan

maroc
كاش سبو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع سبو 
إقامة إلياس عين خباز رقم 26 - 

93222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22855

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  سبو  كاش  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
إقامة  سبو  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
 93222  -  26 إلياس عين خباز رقم 
انتهاء عقد   : تطوان املغرب نتيجة ل 

الع ل مع شركة كاش بلوس سبو.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 26 سبو إقامة إلياس عين خباز رقم 

- 93222 تطوان املغرب. 
و عين:

املجونح  مح د  السيد)ة) 
 99132 ثيل ا  شارع   28 وعنوانه)ا) 
سندر الند امل لكة املسحدة ك صفي 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3252.

337I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION

CONJOINTE AU MAROC
إعالن مسعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

22222، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DE PROMOTION

CONJOINTE AU MAROC »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 112، زنقة 

أبوالوقت إقامة الرجاء، الع ارة 

ج7 الطابق الثاني - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.328439

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر  مايلي: 

االسسغالل  اسس رارية  لل ساه ين 

والسأكيد على أنه ليست هناك حاجة 

أن  من  الرغم  على  الشركة  إلى حل 

من  أقل  للشركة  الخالصة  األموال 

ربع رأس الها. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:-

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 788838.

338I

MINBAR AL ISTICHARA

HM SIGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA

تجزئة ملسي2دي طريق ف 4 رقم 22 

ظهر املحلة، 62222، وجدة املغرب

HM SIGNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

6 الطابق 3 شارع النخيل ع ارة 

السرغيني حي القدس - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

37977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SIGNE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال واالشهار

اع ال االشارات

مقايضة.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  النخيل  شارع   3 الطابق   6

 62222  - القدس  حي  السرغيني 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : نوال  مو�سي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نوال  مو�سي  السيدة 

اقامة  املقدس  شارع  القدس  حي 
مروة الطابق 3 رقم 6 62222 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مو�سي نوال عنوانه)ا) حي 

مروة  اقامة  املقدس  شارع  القدس 
الطابق 3 رقم 6 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2974.

339I

TOP LEADERS SARL

DUNDEN-SDL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOP LEADERS SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3ème ETAGE N°9، 90000،

TANGER maroc

DUNDEN-SDL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة عبد 

الرح ان اليوسفي إقامة املصطفى 

الطابق 7 رقم 16 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119831

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DUNDEN-SDL
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدعم،  ودروس  املسس ر  السكوين 
الت2ج ة،  خدمات  اللغات،  تعليم 
األع ال،  وتسيي2  اإلعالميات 

اإلستشارات.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة عبد 
املصطفى  إقامة  اليوسفي  الرح ان 
طنجة   92222  -  16 رقم   7 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 522  : وفية  العنصوري  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
522 حصة   : السيدة رفيق سعاد 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وفية  العنصوري  السيدة 
عنوانه)ا) طنجة البالية زنقة 56 رقم 

1 92222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  سعاد  رفيق  السيدة 
املج ع الحسني 3 اليسر 1 الشطر 1 
رقم 29 كزناية 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
وفية  العنصوري  السيدة 
عنوانه)ا) طنجة البالية زنقة 56 رقم 

1 92222 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  سعاد  رفيق  السيدة 
املج ع الحسني 3 اليسر 1 الشطر 1 
رقم 29 كزناية 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7824.
342I

BURCICA

 CHOUMOUSSES
 PRIVES ( ENSEIGNE :

 CHOUMOUSSES ALILM
( PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء، 

22612، الدار البيضاء املغرب

 CHOUMOUSSES PRIVES (

 ENSEIGNE : CHOUMOUSSES

ALILM PRIVE ) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 122 

زنقة أح د الصباغ - 22252 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CHOUMOUSSES PRIVES (

 ENSEIGNE : CHOUMOUSSES

.( ALILM PRIVE

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وإدارة ج يع دور الحضانة واملدارس 

املدرسية  واملج وعات  الخاصة 

لج يع املسسويات من روض األطفال 

إلى املدرسة الثانوية ؛

- السدريب املسس ر بج يع أشكاله 

شابه  وما  املساندة  الدورات  مثل 

ذلك.

- النقل املدر�سي.

- االسسحواذ على حصة مباشرة أو 

غي2 مباشرة في ج يع الشركات ذات 

النشاط امل اثل أو ذي الصلة،

املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل   -
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
املسعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 
مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة 

بطريقة م اثلة أو ذات صلة،.
 122  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدار   22252  - زنقة أح د الصباغ 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد روحي عبد الواحد : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  روحي  السيد 
بولو  تادارت  طريق   156 عنوانه)ا) 

22422 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الواحد  عبد  روحي  السيد 
بولو  تادارت  طريق   156 عنوانه)ا) 

22422 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791287.
341I

ائس انية بيان حنان

AGHATHON IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ائس انية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املسسودع 

البلدي رقم 147 مراكش، 42222، 
مراكش مراكش

 AGHATHON IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
2 شقة رقم 26 طارق ابن عائشة 
اقامة اسيل ع ارة 18 مراكش 

مكسب رقم 2 شقة رقم 26 طارق 
ابن عائشة اقامة اسيل ع ارة 18 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.125197

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طارق   26 شقة رقم   2 »مكسب رقم 
 18 ع ارة  اسيل  اقامة  عائشة  ابن 
 26 شقة رقم   2 مراكش مكسب رقم 
طارق ابن عائشة اقامة اسيل ع ارة 
42222 مراكش املغرب«  18 مراكش 
إلى »الطابق السفلي مكسب 21 تجزئة 
 - مراكش  تاركة   226 رقم  النخيل1 

42222 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127189.

342I

moorish co

 PROTECTIUM
OUTSOURCING SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca، 20100، casablanca

maroc
 Protectium Outsourcing Service
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة ح اد الطابق 1 

رقم 1 الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.Protectium Outsourcing Service
غرض الشركة بإيجاز : االسسعانة 
ب صادر خارجية والسعاقد من الباطن 
الع ل  خارجية  ب صادر  االسسعانة 
املؤقت السنظيف الصناعي السنظيف 
والسصدير  البناء  أع ال   - االحت2افي 

واالسسي2اد وأع ال الهندسة املدنية.
 412  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة ح اد الطابق 
1 رقم 1 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
122 حصة   : السيد انس سحابة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سحابة  انس  السيد 
 3 طابق  ب  ع ارة  سلطان  اقامة 
 27182 النواصر  بوسكورة   7 رقم 

بوسكورة النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سحابة  انس  السيد 
 3 طابق  ب  ع ارة  سلطان  اقامة 
 27182 النواصر  بوسكورة   7 رقم 

بوسكورة النواصر املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791433.
343I

louardi compta

IDF6
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي 

مكسب رقم 5 املدينة الجديدة فاس، 
32222، فاس املغرب

IDF6 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
بلوك ب 3 تجزئة النور شارع ابن 

الخطيب طريق عين الشقف فاس - 
36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.IDF6 : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
بيع وكراء السيارات.

 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
ابن  شارع  النور  تجزئة   3 ب  بلوك 
 - الخطيب طريق عين الشقف فاس 

36122 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كساني شكيب : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كساني شكيب عنوانه)ا) 21 
زنقة جرير شقة 5 م ج فاس 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كساني شكيب عنوانه)ا) 21 
زنقة جرير شقة 5 م ج فاس 32222 

فاس املغرب

كلثوم  ام  اع رتاس  السيد 
النور  حي   3 بلوك ب   11 عنوانه)ا) 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3931.

344I

امغار عبد الغافور

PRIME TEXTILE EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان، 93222، 

تطوان املغرب
PRIME TEXTILE EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
االندلس بلوك ج شقة رقم 19 
الطابق 3 شارع مح د اليزيدي 
تطوان - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32213
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PRIME : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TEXTILE EXPORT
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 19 رقم  شقة  ج  بلوك  االندلس 
اليزيدي  مح د  شارع   3 الطابق 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

القادر  عبد  العبدالوي  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   152  :

للحصة.

حصة   852  : السيد بزرهود بدر 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 

 : القادر  عبد  العبدالوي  السيد 

152 بقي ة 122 درهم.

بقي ة   852  : السيد بزرهود بدر 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  العبدالوي  السيد 

عنوانه)ا) شارع مح د السازي رقم 22 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  بدر  بزرهود  السيد 

فرنسا 22545 فرنسا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

القادر  عبد  العبدالوي  السيد 

عنوانه)ا) شارع مح د السازي رقم 22 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3292.

345I

FICODEF

 STRUCTURAL
ENGINEERING ADEPTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 

امللكي، 32222، فاس املغرب

 Structural Engineering Adepts

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجيش امللكي إقامة أمنية الطابق 

الثاني رقم 9 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69393
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 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Structural Engineering Adepts

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات السقنية والهندسية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  أمنية  إقامة  امللكي  الجيش 

الثاني رقم 9 - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : جدي  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

522 حصة   : السيد زكرياء شاكر 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اس اعيل جدي عنوانه)ا) 

 RUE CASTAGNARY 75215  125

باريس فرنسا.

السيد زكرياء شاكر عنوانه)ا) رقم 

8 حي ال سكينة زواغة العليا  7 زنقة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اس اعيل جدي عنوانه)ا) 

 RUE CASTAGNARY 75215  125

باريس فرنسا

السيد زكرياء شاكر عنوانه)ا) رقم 

8 حي ال سكينة زواغة العليا  7 زنقة 

32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3995.

346I

comptable agrée par l’état

 TTREMBLEY LOCATION
VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

comptable agrée par l’état
 BD84 MED V IMM KISSI 3EME

 ETAGE N°6 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

 TTREMBLEY LOCATION
VOITURE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجزئر تجزئة البسسان 3 تجزئة م 7 
ع ارة 1 - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37991
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 TTREMBLEY LOCATION

.VOITURE
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 7 تجزئة م   3 الجزئر تجزئة البسسان 

ع ارة 1 - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 333  : حشاد  االله  عبد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 334  : هنفوري  ليلى  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   333  : فني  مح د  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله حشاد عنوانه)ا) 

شارع النخيل حى اوالد خونة رقم 21 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  هنفوري  ليلى  السيدة 

طريق العونية تجزئة العونية رقم 28 

62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  فني  مح د  السيد 

 323 2رقم  النجد  الواحة  تجزئة 

سيدي يحيى 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

املنعيم  عبد  ح يدوش  السيد 

تجزئة  الزيسون  حي  عنوانه)ا) 

الرح انى زنقة الخي2 رقم 25 62222 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2995.

347I

BELLITRANS SARL AU

BELLITRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELLITRANS SARL AU
تجزئة النور رقم 12 الطابق االول 

 LARACHE ،92222 ،العرائش

املغرب

BELLITRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

النور رقم 12 الطايق االول العرائش 

- 92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BELLITRANS

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخارج،  وفي  املغرب  في  الشركة 

عن  نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

الغي2:

والدولي  املحلي  ال22ي  النقل 

للبضائع لصالح الغي2.

االسسي2اد / السصدير

تأجي2 أي وسيلة نقل.

شراء وبيع ج يع وسائل النقل

- السجارة العامة والسوزيع والشراء 

والبيع والس ثيل واالسسي2اد والسصدير 

ألي مادة أو بضائع.

االسسحواذ على حقوق ملكية أو 

في  األشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

ج يع الشركات ذات الغرض امل اثل 

أو ذي الصلة.

تأجي2،  تأجي2،  حيازة،  إنشاء، 

إدارة ج يع األصول السجارية، تأجي2، 

املؤسسات،  ج يع  تشغيل  تركيب، 

ورش  املصانع،  السجارية،  األصول 

األنشطة  من  بأي  املسعلقة  الع ل، 

املحددة.

أخذ أو حيازة أو اسسغالل أو نقل 

االخت2اع  وبراءات  الع ليات  ج يع 

املسعلقة بهذه األنشطة.

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في ج يع املعامالت املالية أو 

العقارية أو األوراق املالية وفي ج يع 

الشركات السجارية أو الصناعية التي 

قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أو 

ألي غرض مشابه أو ذي صلة..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النور رقم 12 الطايق االول العرائش 

- 92222 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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122 حصة   : السيد مح د بليوة 
بقي ة 1.222 درهم للحصة.

بقي ة   122  : السيد مح د بليوة 
1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بليوة  مح د  السيد 
العرائش   12 رقم  النج ة  تجزئة 

92222 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بليوة  مح د  السيد 
العرائش   12 رقم  النج ة  تجزئة 

92222 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 1297.

348I

إئس انية الوفاء

QEROUANI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات، 26222، سطات املغرب
QEROUANI CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األر�سي، حي ك ال 2، الرقم 1336 

سطات - 26222 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.QEROUANI CASH

غرض الشركة بإيجاز : -1 تحويل 

األموال.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1336 الرقم   ،2 حي ك ال  األر�سي، 

سطات - 26222 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : هشام  قرواني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  قرواني  السيد 

حي مي ونة زنقة النهر األعظم الرقم 

17 سطات 26222 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  قرواني  السيد 

حي مي ونة زنقة النهر األعظم الرقم 

17 سطات 26222 سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 االبسدائية بسطات بساريخ 

2221 تحت رقم 1245/2221.

349I

YOUSSEF DAK SHOP

FROZEN POTATO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP

الداخلة، 73222، الداخلة املغرب

 FROZEN POTATO

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 

1 رقم 152 بئ2كندوز-اوسرد - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FROZEN POTATO

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البطاطس املعدة للقلي على املطاعم.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بئ2كندوز-اوسرد   152 رقم   1 النهضة 

- 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيدة كونادي الج جي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الج جي  كونادي  السيدة 

كندوز  بئ2   1 النهضة  حي  عنوانه)ا) 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة كونادي الج جي عنوانه)ا) 

حي النهضة بئ2كندوز 73222 الداخلة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1489.

352I

FIDUCIAIRE RICH

MEDOUALILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT، 52400، RICH

MAROC

MEDOUALILI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر ايت 

واليل, ج اعة كرس تعاللين,الريش - 

ميدلت- - 52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDOUALILI

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة

الكهربائية  الشبكات  -تركيب 

والهاتفية

-وسيط في السصدير واالست2اد.

عنوان املقر االجس اعي : قصر ايت 

واليل, ج اعة كرس تعاللين,الريش - 

ميدلت- - 52422 الريش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد ايت بن ع ر مح د : 1.222 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مح د  ع ر  بن  ايت  السيد 
واليل,الريش  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مح د  ع ر  بن  ايت  السيد 
واليل,الريش  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

52422 الريش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 االبسدائية ب يدلت بساريخ 

2221 تحت رقم 497.

351I

smaticomp

TOPOTEC INGENERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TOPOTEC INGENERIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 زنقة 

فرحات حشاد الطابق 3 رقم 6 الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
355845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2216 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOPOTEC INGENERIE

مسح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�سي.
زنقة   56  : عنوان املقر االجس اعي 
 6 رقم   3 الطابق  حشاد  فرحات 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعد فلون : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

1222 بقي ة   : السيد سعد فلون 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فلون  سعد  السيد 

ع ارة  تاشفين  ابن  السالم  إقامة 

الدار   22222 14 ع ب  313 شقة  ج 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  فلون  سعد  السيد 

ع ارة  تاشفين  ابن  السالم  إقامة 

الدار   22222 14 ع ب  313 شقة  ج 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2216 تحت رقم -.

352I

redallah sarl

2I&Z TRANSPORT
إعالن مسعدد القرارات

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة، 

32222، فاس املغرب

2I&Z TRANSPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 1 مكرر 
بلوك ا حي وفاق طريق عين س ن - 

32222 فاس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.63229

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 26 دجن22 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 التس ية
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجس اعي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
2: الذي ينص على  بند رقم البند 

2I مايلي: تغيي2 تس ية الشركة من
4: الذي ينص على  بند رقم البند 
من  االجس اعي  املقر  تحويل  مايلي: 
1 مكرر بلوك ا حي وفاق طريق عين 
 1 تجزئة اوليفيي   438 س ن الى رقم 
 438A ع ارة   RD APPT1 الضحى 

GH 40
6: الذي ينص على  بند رقم البند 
حصة من اصل   622 تفويت  مايلي: 
1222 حصة في ملكية السيد طارق 
322حصة للسيد رشيد  لزعر كالسالي 
يونس  للسيد  حصة  و322  مصلح 

هيدوف بث ن 122درهم للحصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 1182.
353I

redallah sarl

TAWASOL تواصل
إعالن مسعدد القرارات

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 
الحسن الثاني املدينة الجديدة، 

32222، فاس املغرب
تواصل TAWASOL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 LOT :وعنوان مقرها االجس اعي

 JIHANE LES LOTS DE 15 AU 18

BENSOUDA - 30000 FES املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.53257

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 دجن22 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشركاء خفض راس ال الشركة 

درهم  صفر  الى  122222دره ا  من 

للنقص من الخسارات املت2اك ة على 

الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
2 درهم الى  رفع راس ال الشركة من 
الديون  ب قاصة  دره ا   2622222

املت2تبة على الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

6: الذي ينص على  بند رقم البند 
هو  الحالي  الشركة  راس ال  مايلي: 

2622222دره ا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3941.

354I

fidact

STE TRANS TAIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم، 14222، 

سيدي سل ان املغرب

STE TRANS TAIBAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة عبد العزيز 
رقم 4 - 14222 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.59569
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 غشت   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE TRANS الوحيد  الشريك  ذات 

 122.222 رأس الها  مبلغ   TAIBAT

 59 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع موالي عبد العزيز إقامة عبد 

القنيطرة   14222  -  4 رقم  العزيز 

املغرب نتيجة ل : ألسباب إقسصادية.

و حدد مقر السصفية ب 59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة عبد العزيز 
رقم 4 - 14222 القنيطرة املغرب. 

و عين:

طيبة  القادر  عبد  السيد)ة) 

بلعامري،املركز  دار  وعنوانه)ا) 

املغرب  سلي ان  سيدي   14222

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 19 غشت 

2221 تحت رقم 4332/2221.

355I

FLASH ECONOMIE

 NEW VALUES
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

NEW VALUES TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها االجس اعي: 12 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة رقم 6 - الدار 

البيضاء 
رأس الها:100.000،00 درهم

رقم السقييد في السجل السجاري: 

375717

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ بساريخ 28 يوليوز 2221

قرر:

 Stephan-SAINT السيد  -تعيين 

M’LEUX ك سي2 آخر للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792823

356I

COMPTAFFAIRES

HJH IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

HJH IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

فاس رقم 2 - 28822 املح دية 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12423

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2222 تقرر حل  31 دجن22  املؤرخ في 

HJH IMPORT EXPORT شركة ذات 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   52.222

اإلجس اعي زنقة فاس رقم 2 - 28822 

املح دية املغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:

خالجي  ج ال  السيد)ة) 

الثاني  الحسن  شارع  وعنوانه)ا) 

 2 شقة  ك  ع ارة  مانس ان  اقامة 

ك صفي  املغرب  املح دية   28822

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 31 دجن22 2222 وفي زنقة فاس 

رقم 2 - 28822 املح دية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1855.

357I

2bl consulting

ECOMATRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

2bl consulting

temara، 12000، temara temara

ECOMATRA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجس اعي

 IMZILN BOUMALNE DADES

 TINGHIR - 45150 TINGHIR

.MAROOC

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1813

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2221 غشت   27 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»1.492.222 درهم« أي من »12.222 

درهم«   1.522.222« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2221 تحت رقم 781.

358I

FLASH ECONOMIE

 NEW VALUES

TECHNOLOGY
إعالن مسعدد القرارات

NEW VALUES TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة

زنقة   12 االجس اعي:  مقرها   

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 6 - الدار 

البيضاء 

رأس الها:100.000،00 درهم

رقم السقييد في السجل السجاري: 

375717

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ بساريخ 24 يونيو 2221 قرر:

املساه ة  الشركة  اسم  -تغيي2 
بدال   KALISOFT SAS أصبح  الذي 

DIMA CONSULTING SAS من
)52) سه ا بقي ة  - بيع خ سين   
كان  التي  للسهم  درهم   1222.22
ي سلكها السيد اكريد سعيد لصالح 

 KALISOFT SAS الشركة
 DIMA CONSULTING SAS(  

سابقا)
األسا�سي  النظام  تحديث   -  

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 784441
359I

AL HISBA FISC 

EMAFIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

EMAFIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
الضحى 1 الرقم 17 بلوك P34 عين 

السبع - 22582 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.328171
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 يوليوز   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791341.
362I
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AL HISBA FISC 

BETRAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

BETRAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
رهام الرقم 12شارع الحسن الثاني - 

25262 ابي الجعد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BETRAL
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
وتوزيع مواد البناء، السانيسي2 واألثاث 
واألبواب والخزائن والنوافذ واملطابخ 

وملحقاتها ؛
االمسيازات  وتشغيل  تسيي2   -

والعالمات وبراءات االخت2اع.
منسجات  وتسويق  إنساج   -
الخشب والخزف والرخام واألملنيوم 
إلى  باإلضافة  والحديد،  والخرسانة 

أع ال النجارة والت2كيب املخسلفة
- النقل؛

- مقايضة واالسسي2اد والسصدير.
- القيام بأع ال البستنة.

للشركات  الخدمات  تقديم   -
واألفراد والخدمات العامة.

ع وما كل الع ليات السجارية،   -
املنقولة  غي2  او  املنقولة  املالية 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تن ية الشركة..
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
12شارع الحسن الثاني -  رهام الرقم 

25262 ابي الجعد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : يوسف  العاللي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  العاللي  السيد 
 4 497 شقة  تجزئة الحاج فاتح رقم 
االلفة 22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين  عبد  العاللي  السيد 
عنوانه)ا) 92 شارع مح د الزرقطوني 
الدار البيضاء   22372  8 شقة   4 ط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  الجعد  بابي  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 122.

361I

ANEXIS CONSEIL

READMO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص22ي بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،22112 املغرب
READMO SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 
السقدم ج ه 2ـ 17 الطابق2 - 22112 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.296657

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 12 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
READMO SERVICE مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 2 السقدم ج ه  اإلجس اعي مج وعة 
ـ17 الطابق2 - 22112 الدار البيضاء 
عن  تام  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و حدد مقر السصفية ب مج وعة 
السقدم ج ه 2 ـ17 الطابق2 - 22622 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) اح د شنيج وعنوانه)ا) 
اقامة الحديقة س 1 ع ارة 4 رقم 15 
البيضاء  الدار   22582 السبع  عين 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 783281.

362I

ANEXIS CONSEIL

 M&C MAGHREB
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص22ي بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،22112 املغرب

 M&C MAGHREB CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12, زنقة 
ص22ي بوج عة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 22122 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.263669

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   29 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 M&C MAGHREB CONSULTING
مبلغ رأس الها 12.222 درهم وعنوان 
ص22ي  زنقة   ,12 اإلجس اعي  مقرها 
 -  6 بوج عة الطابق األول شقة رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22122

ل : توقف تام عن النشاط.
و حدد مقر السصفية ب 12, زنقة 
شقة  األول  الطابق  بوج عة  ص22ي 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
 CARLOS ALBERTO السيد)ة) 
وعنوانه)ا)   OLIVER DA SILVA
ال22تغال  ال22تغال   4222 ال22تغال 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789733.

363I

s1 consulting

سناك ر طاكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18
 nouvelle sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC
سناك ر طاكوس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 24 
تجزئة كريم سيدي بومدين صفرو 

صفرو 31222 صفرو املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1947
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 يونيو   28 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ  طاكوس  ر  سناك 
مقرها  وعنوان  درهم   32.222
اإلجس اعي رقم 24 تجزئة كريم سيدي 
بومدين صفرو صفرو 31222 صفرو 

املغرب نتيجة ل : ازمة كورونا.
 24 و حدد مقر السصفية ب رقم 
بومدين صفرو  كريم سيدي  تجزئة 

صفرو 31222 صفرو املغرب. 
و عين:

السيد)ة) يونس ج22يل وعنوانه)ا) 
املغرب  صفرو   31222 صفرو 

ك صفي )ة) للشركة.
ج22يل  ابراهيم  السيد)ة) 
صفرو   31222 صفرو  وعنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
البوخري�سي  رشيدة  السيد)ة) 
صفرو   31222 صفرو  وعنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 االبسدائية بصفرو بساريخ 

2221 تحت رقم 1947.

364I

tensiftconsultant

SAFI WAVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة، 46222، آسفي املغرب

SAFI WAVES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 115 زنقة 
تالل بياضة - 46222 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAFI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WAVES

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ج يع املواد واملعدات الرياضية 

واملعدات  املواد  ج يع  است2اد   -

الرياضية 

- ت سيل ج يع العالمات السجارية 

الرياضية.

عنوان املقر االجس اعي : 115 زنقة 

تالل بياضة - 46222 أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد املهدي السرغيني 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي السرغيني عنوانه)ا) 

فيال السرغيني شارع مصطفى املعاني 

 46222 أسفي  بوزيد  سيدي  حي 

أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املهدي السرغيني عنوانه)ا) 

فيال السرغيني شارع مصطفى املعاني 

 46222 أسفي  بوزيد  سيدي  حي 

أسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1321.

365I

SOFACO

راديزي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

SOFACO
 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES،

30000، FES MAROC
راديزي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 42 ,زنقة 
رقم 3 حي السكة بنسودة - 32232 

فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.23279

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2221 تقرر حل 
راديزي شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجس اعي 42 ,زنقة رقم 3 حي السكة 
بنسودة - 32232 فاس املغرب نتيجة 

النتهاء آجل عقود األشغال.
و عين:

الزرعي  ادريس  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 62 تجزئة سايس بنسودة 
فاس املغرب ك صفي   32232 فاس 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 28 يوليوز 2221 وفي 42 ,زنقة 
 32232  - حي السكة بنسودة   3 رقم 

فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3969.
366I

 SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DU«

.NORD « S.A

 SOCIETE HOTELIER ET «
IMMOBILIER DU NORD

شركة املساه ة
تفويت حصص

 SOCIETE HOTELIERE ET«
.IMMOBILIERE DU NORD « S.A

33موالي عبد هللا. الرقم29، 

92222، طنجة املغرب

 SOCIETE HOTELIER ET «

 IMMOBILIER DU NORD

شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 33 شارع 

موالي عبد هللا الرقم 29 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2217 نون22   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كامران عباس  )ة)  تفويت السيد 

فهيد 1 حصة اجس اعية من أصل 1 

كريم بلواد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 21 نون22 2217.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2218 تحت رقم 2894.

367I

CABINET RSF SARL

CLINIQUE OUED FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES،

30000، FES MAROC

CLINIQUE OUED FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة ابن مو�سى 

الغواش الطابق الثاني - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLINIQUE OUED FES

مصحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

مو�سى  ابن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

 32222  - الثاني  الطابق  الغواش 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:

 4.522  : مح د  السبتي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 1.222  : بكر  ابو  السبتي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 1.222  : املامون  السبتي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 : الوهاب  عبد  السبتي  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

الزهراء  فاط ة  السبتي  السيدة 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

2.222 حصة   : السيد عال حسن 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  السبتي  السيد 

االندلس   344 فيال  البديع  حدائق 

فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

32222 فاس املغرب.

السيد السبتي ابو بكر عنوانه)ا) 

االندلس   344 فيال  البديع  حدائق 

فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

32222 فاس املغرب.

السيد السبتي املامون عنوانه)ا) 

االندلس   344 فيال  البديع  حدائق 

فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

32222 فاس املغرب.

الوهاب  عبد  السبتي  السيد 
 344 فيال  البديع  حدائق  عنوانه)ا) 
االندلس عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 32222 فاس املغرب.
الزهراء  فاط ة  السبتي  السيدة 
 344 فيال  البديع  حدائق  عنوانه)ا) 
االندلس عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 32222 فاس املغرب.
السيد عال حسن عنوانه)ا) 3 حي 
اي وزار  طريق  لطيفة  فيال  الزغاري 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  السبتي  السيد 
االندلس   344 فيال  البديع  حدائق 
فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

3222 فاس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 69295.

368I

HANGOG PARTS

HANGOG PARTS
إعالن مسعدد القرارات

HANGOG PARTS
 RUE SOUMAYA RCE

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
CASABLANCA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
HANGOG PARTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 RUE :وعنوان مقرها االجس اعي

 SOUMAYA RCE SHEHRAZADE
 3 ETG 5 N 22 CASABLANCA

.- 20000 CASABLANCA MAROC
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.392569

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 21 أبريل 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 522 حصة من طرف سفيان 

نصر لفائدة صالح الدين الزاوي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد سفيان نصر  اسسقالة مسي2 
الزاوي  الدين  صالح  السيد  وتعيين 
مسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
سسلتزم الشركة بشكل صحيح بج يع 
خالل  من  بها  املسعلقة  املعامالت 
السوقيع فقط من السيد صالح الدين 
 ،CIN N ° BJ315832 الزاوي صاحب

بصفسه املسي2 الوحيد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى   (SARL(

(SARL AU( محدودة ملساهم وحيد
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعديل املواد: 1 و7 و8 و13 و16 من 

النظام األسا�سي
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
على  ينص  الذي   :7-8 رقم  بند 
مايلي: رأس ال الشركة وعدد األسهم

الذي ينص على   :13-16 بند رقم 
مايلي: تعيين املسي2 واالمضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789122.
369I

prism conseils

HEVAL SARL إفال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25،

50000، meknès maroc
إفال HEVAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بالطو رضا 

شارع بنزاري الطابق األول مكسب 
رقم 1 م ج مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

إفال   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HEVAL SARL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصاالت.

بالطو   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رضا شارع بنزاري الطابق األول مكسب 
رقم 1 م ج مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

334 حصة   : السيد ابن ابي ديبة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   333  : اناس  السيد مالل 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 333  : فؤاد  الدائم  عبد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابن ابي ديبة عنوانه)ا) رقم 

م ج   12 شارع املوحدين الشقة   65

فاس 32222 فاس املغرب.

 29 السيد مالل اناس عنوانه)ا) 
درب 3 زنقة 1 حي الوحدة 2 مكناس 

52222 مكناس املغرب.

السيد عبد الدائم فؤاد عنوانه)ا) 
حي الفرح مج وعة 25 رقم 726 ابن 

جرير 43152 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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السيد ابن ابي ديبة عنوانه)ا) رقم 

م ج   12 شارع املوحدين الشقة   65

فاس 32222 فاس املغرب

 29 السيد مالل اناس عنوانه)ا) 

درب 3 زنقة 1 حي الوحدة 2 مكناس 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4216.

372I

SOCIÉTÉ MAÎTRE2BÉTON

SOCIÉTÉ MAÎTRE2BÉTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIÉTÉ MAÎTRE2BÉTON

 13OP KASBAT AL AMINE 2 GH

 2 ETG 2 APPT 11 CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ MAÎTRE2BÉTON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي منتزه 

الرح ة املج وعة السكنية 23 

ع ارة 4 الطابق الثاني شقة 7 دار 

بوعزة - 27223 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIÉTÉ MAÎTRE2BÉTON

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والجبس  واالس نت  الخرسانة 

وأع ال مخسلفة.

منتزه   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرح ة املج وعة السكنية 23 ع ارة 
 - دار بوعزة   7 الطابق الثاني شقة   4

27223 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد حسن زايري 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : السيد مح د امين اوقسو 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 7 زايري عنوانه)ا)  السيد حسن 
شارع لورسك باريس 75219 75222 

باريس فرنسا.
اوقسو  امين  مح د  السيد 
عنوانه)ا) 3 3 مكرر شارع البوا رويون 

75219 75222 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 7 زايري عنوانه)ا)  السيد حسن 
شارع لورسك باريس 75219 75222 

باريس فرنسا
اوقسو  امين  مح د  السيد 
عنوانه)ا) 3 3 مكرر شارع البوا رويون 

75219 75222 باريس فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
371I

fidu ben

AREA HOME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu ben
85 زنقة موالي عبد هللا، 25212، 

خريبكة امل لكة املغربية
AREA HOME SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: مج ع 

ديار االمل بلوك أ الشقة 17 الطابق 
5 شارع الدار البيضاء بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6999

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

مالءمة النظام االسا�سي اتر تغيي2 في 

الفصل 15

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 23 يوليوز 

2221 تحت رقم 817.

372I

fidu ben

 LES CHANTIERS DU

MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا، 25212، 

خريبكة امل لكة املغربية

 LES CHANTIERS DU MAROC

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 

السعادة حي شرف شارع مح د 

الخامس امام الدرك بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.8291

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

مالءمة النظام االسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 23 يوليوز 

2221 تحت رقم 816.

373I

fidu ben

 SABLIERE DU TADLA SA

SABTA
شركة املساه ة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا، 25212، 

خريبكة امل لكة املغربية

 SABLIERE DU TADLA SA SABTA

»شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 225 شارع 

مح د الخامس ص ب 112 بني 

مالل - 23222 بني مالل املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 51.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

بيع  بعد  االسا�سي  النظام  مالءمة 

اسهم 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 15 يوليوز 

2221 تحت رقم 794.

374I

 ILIAS LAGHRISSI DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

CAFE BELLE ROCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAFE BELLE ROCHE SARL

MEKNES، 50000، مكناس املغرب

CAFE BELLE ROCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

ومراب باالقامة رقم 1247 تجزئة 

رياض االس اعيلية الشطرE مكناس 

- 52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

54223
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BELLE ROCHE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   1247 رقم  باالقامة  ومراب 

رياض االس اعيلية الشطرE مكناس 

- 52252 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد نبيل ابن عدي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : السيد مح د عبو 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل ابن عدي عنوانه)ا) 

 52222 مكناس   4 مرجان   145 رقم 

مكناس املغرب.

السيد مح د عبو عنوانه)ا) اقامة 

رياض الزيسون مكناس  و69   67 س 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد نبيل ابن عدي عنوانه)ا) 

 52222 مكناس   4 مرجان   145 رقم 

مكناس املغرب

السيد مح د عبو عنوانه)ا) اقامة 

رياض الزيسون مكناس  و69   67 س 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3962.

375I

STE AGEFICO SARL

CITY CENTER MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 92222، طنجة املغرب
CITY CENTER MARKET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيتي سنت2 
2 ع ارة رقم R1A رقم املحل 2 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CITY  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CENTER MARKET
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسجات الغذائية )ميني ماركت).
سيتي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم املحل   R1A ع ارة رقم   2 سنت2 

2 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 122  : السيد ابو الفوجة الحسن 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسن  الفوجة  ابو  السيد 
عنوانه)ا) طنجة البالية مركب املنبت 
2 مج وعة 9 ع ارة 56 طابق 2 رقم 

12 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحسن  الفوجة  ابو  السيد 

عنوانه)ا) طنجة البالية مركب املنبت 

2 مج وعة 9 ع ارة 56 طابق 2 رقم 

12 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245751.

376I

Fiduciaire jazouli mohammed

BIG NEW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

BIG NEW شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 724 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

املحل رقم 3 فاس 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69425

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BIG  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEW

أكلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 724 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

فاس   32222 فاس   3 رقم  املحل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : الص22  أبو  أي ن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد اح د شافعي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أي ن أبو الص22 عنوانه)ا) 

تغات  فاس  جاد  تجزئة   35 رقم 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  شافعي  اح د  السيد 

شارع أبي هريرة زنقة الهندراس   12

حي الزهور 1 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أي ن أبو الص22 عنوانه)ا) 

تغات  فاس  جاد  تجزئة   35 رقم 

32222 فاس املغرب

عنوانه)ا)  شافعي  اح د  السيد 

شارع أبي هريرة زنقة الهندراس   12

حي الزهور 1 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4222/221.

377I

STE AGEFICO SARL

MINI AL KHAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 92222، طنجة املغرب

MINI AL KHAIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

مسنانة بوتريكة محل رقم 1 - 

92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MINI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.AL KHAIR

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب حل لل واد غذائية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  1 رقم  محل  بوتريكة  مسنانة 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد املوعلي مح د : 122 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  املوعلي  السيد 

حي زياتن 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  املوعلي  السيد 

حي زياتن 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245722.

378I

SOCIETE RKF CONSULTING

SABERI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES،

30000، FES MAROC

SABERI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

114 تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس 

الطابق الثاني فاس رقم 114 تجزئة 

املنتزه 1 طريق مكناس الطابق الثاني 

فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

64861

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 دجن22   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SABERI TRAVAUX

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 114 

تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس الطابق 

املنتزه  تجزئة   114 رقم  الثاني فاس 

1 طريق مكناس الطابق الثاني فاس 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ص22ي  عث ان  السيد 

رقم 396 تجزئة سسار السكن بنسودة 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ص22ي  عث ان  السيد 

رقم 396 تجزئة سسار السكن بنسودة 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   19 بساريخ  بفاس  السجارية 

2222 تحت رقم 3219.

379I

smaticomp

TOPOTEC INGENERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

TOPOTEC INGENERIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 قا�سي 

عياض تجزئة 85 حي لعدير - 16222 

وزان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1761

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2221 يونيو   32 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TOPOTEC الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   INGENERIE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

قا�سي عياض تجزئة   12 اإلجس اعي 

85 حي لعدير - 16222 وزان املغرب 

تطور  تعرقل  مشاكل   : ل  نتيجة 

الشركة.

و حدد مقر السصفية ب 12 قا�سي 
عياض تجزئة 85 حي لعدير - 16222 

وزان املغرب. 
و عين:

سعد فلون وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
ع ارة  تاشفين  ابن  السالم  إقامة 
الدار   22222 14 ع ب  313 شقة  ج 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 3377.

382I

شركة عالم الخدمات تساوت

STE TANMIRT AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

شركة عالم الخدمات تساوت
ع ارة السالم الطابق 3 الشقة 
13 شارع مح د الخامس قلعة 

السراغنة قلعة السراغنة، 43222، 
قلعة السراغنة املغرب

STE TANMIRT AGRICOLE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 39 
املركب االقسصادي واالجس اعي 

الطابق الساني الشقة رقم 5 قلعة 
السراغنة قلعة السراغنة 43222 

قلعة السراغنة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4569

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   23 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بنشرنية مح د ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ 26 

ماي 2221 تحت رقم 244/2221.

381I



18869 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

boss management accounting

موباص أندوستغي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC، 93000، tetouan

maroc
موباص أندوسسغي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الجيش امللكي إقامة إي ان شقة رقم 
26 مكسب رقم 23 - 93222 تطوان 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2216 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : موباص 

أندوسسغي.
غرض الشركة بإيجاز : اإلتجار في 

املواد والخدمات الصناعية.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي إقامة إي ان شقة رقم 
تطوان   93222  -  23 مكسب رقم   26

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : املبارص  علي  مح د  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املبارص  علي  مح د  السيد 

 24 رقم  طرابلس  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93222 تطوان  الطوابل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

املبارص  علي  مح د  السيد 

 24 رقم  طرابلس  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93222 تطوان  الطوابل 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2216 تحت رقم 4855.

382I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CHRISAOUAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

CHRISAOUAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7915 حي 

الوحدة - 45222 ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5259

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2221 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CHRISAOUAD الوحيد  الشريك 

درهم   922.222 رأس الها  مبلغ 

حي   7915 وعنوان مقرها اإلجس اعي 

املغرب  ورزازات   45222  - الوحدة 

نتيجة ل : حل شركة.

و حدد مقر السصفية ب 7915 حي 
ورزازات   45222  - ورزازات  الوحدة 

املغرب. 
و عين:

علي  بن  ايت  امال  السيد)ة) 
 45222 تاماسينت  حي  وعنوانه)ا) 
ورزازات املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ 11 غشت 

2221 تحت رقم 812.
383I

Synergie Experts

TUA VIDA ESSENTIALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

22262، الدار البيضاء املغرب
TUA VIDA ESSENTIALS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 49، 
زنقة جون جوريس، حي غوتييه، 

الطابق 6، الشقة 12 - 22262 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TUA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VIDA ESSENTIALS

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلى  الخارج،  وفي  املغرب  في  الشركة 

بيع السلع الرياضية واإلكسسوارات، 

البيع ع22 اإلنت2نت للبضائع )املالبس، 

املسسوردة  اإلكسسوارات)  املعدات، 

االسسي2اد  محلًيا،  املنسجة  أو 

والسصدير..
عنوان املقر االجس اعي : 49، زنقة 

الطابق  حي غوتييه،  جون جوريس، 

6، الشقة 12 - 22262 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122  : بوال  انا  دورينك  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة دورينك انا بوال عنوانه)ا) 
السيوطي  الدين  جالل  زنقة   ،29

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة دورينك انا بوال عنوانه)ا) 
السيوطي  الدين  جالل  زنقة   ،29

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 
رقم -.

384I

يوسف بنكو

 TD INDUSTRIE TOLERIE
DECOUPE INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

يوسف بنكو

طنجة البالية مركب منبت مج وعة 

6 ع 42 ط 2 رقم 12, طنجة، 

92222، طنجة املغرب

 TD INDUSTRIE TOLERIE

DECOUPE INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
تطوان كلم 11 ال22ج طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 INDUSTRIE TOLERIE DECOUPE

.INDUSTRIE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Chaudronnerie découpe et
 transformation de la matière

.première
طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تطوان كلم 11 ال22ج طنجة - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 82.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
222 حصة   : السيد اقبيب عادل 

بقي ة 22.222 درهم للحصة.
 222  : زكرياء  ك رة  بن  السيد 
حصة بقي ة 22.222 درهم للحصة.

 222  : توفيق  الحسوني  السيد 
حصة بقي ة 22.222 درهم للحصة.

222 حصة   : السيد معنان ايوب 
بقي ة 22.222 درهم للحصة.

222 بقي ة   : السيد اقبيب عادل 
22.222 درهم.

 222  : زكرياء  ك رة  بن  السيد 
بقي ة 22.222 درهم.

 222  : توفيق  الحسوني  السيد 
بقي ة 22.222 درهم.

بقي ة   222  : السيد معنان ايوب 
22.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اقبيب عادل عنوانه)ا) حي 
م22وكة 5 زنقة 21 رقم 113 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  السيد بن ك رة زكرياء 

22 شارع ب مكرر رقم  حي الجي2اري 

143 92222 طنجة املغرب.

السيد الحسوني توفيق عنوانه)ا) 

قطعة  الر�سى  شارع  االصيل  تجزئة 
تطوان  طريق   22 رقم   22 ط   39

طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  ايوب  معنان  السيد 
اقامة باب افريقيا 22 ط 24 رقم 39 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اقبيب عادل عنوانه)ا) حي 
م22وكة 5 زنقة 21 رقم 113 92222 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)  السيد بن ك رة زكرياء 

22 شارع ب مكرر رقم  حي الجي2اري 

143 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245434.

385I

fidu ben

 SOCIETE YAMAMA
HABITAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا، 25212، 

خريبكة امل لكة املغربية

 SOCIETE YAMAMA HABITAT

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مج ع ديار 

االمل بلوك أ شارع الدار البيضاء حي 

االمل بني مالل - 23222 بني مالل 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2557

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

مالءمة النظام االسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 غشت 

2221 تحت رقم 839.

386I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

ستيف انيمالغي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH،

40000، marrakech maroc

ستيف اني الغي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي وازومسجر 

رقم 16 شارع عبد الكريم الخطابي 

طريق الدار البيضاء مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.88235

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) يونس العصامي 

334 حصة اجس اعية من أصل 334 

مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بوراص بساريخ 29 يوليوز 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 9625.

387I

SOCIETE RKF CONSULTING

GUEZRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES،

30000، FES MAROC

GUEZRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 

بلوك أ الطالبية بلخياط عين هارون 

فاس رقم 4 بلوك أ الطالبية بلخياط 

عين هارون فاس 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68841

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GUEZRI

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملحقات قطع السيارات.
 4 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بلوك أ الطالبية بلخياط عين هارون 

فاس رقم 4 بلوك أ الطالبية بلخياط 

فاس   32222 فاس  هارون  عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 42.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد يونس كزري عنوانه)ا) رقم 

 C شارع جبل أوكاي دن الن2جس   13

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يونس كزري عنوانه)ا) رقم 

 C شارع جبل أوكاي دن الن2جس   13

فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3428.

388I

Annonce BO

 SOCIETE MAROCAINE DES

CARBURANTS

شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

Annonce BO

12، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم ٤، 22262، الدار البيضاء 

Maroc

 SOCIETE MAROCAINE DES

CARBURANTS شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 27، زنقة 

أبو علي بن رحال - 52222 مكناس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.514929

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2221 ماي   18 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»27، زنقة أبو علي بن رحال - 52222 

شارع   625« إلى  املغرب«  مكناس 

رقم  الرابع  الطابق  الخامس  مح د 

33 - 22222 الدار البيضاء املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791683.

389I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

THE ZELLIGE FACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

THE ZELLIGE FACTORY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 45 شارع 

الحسن الساني ع ارة امللكية املغربية 
للسأمين مكسب رقم 122 الطابق 

األول - 32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.321933271

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 26 يوليوز 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ع ارة  الساني  الحسن  شارع   45«
رقم  مكسب  للسأمين  املغربية  امللكية 
فاس   32222  - األول  الطابق   122
مسواجد  أر�سي  »محل  إلى  املغرب« 
بدوار سادينا ج اعة سادينا - 93222 

تطوان املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   32 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2668.

392I

FLASH ECONOMIE

TUYAUTO
شركة املساه ة

تعيين مسي2 جديد للشركة

TUYAUTO
 شركة املساه ة

رأس الها:28250000,00 درهم
 مقرها اإلجس اعي: 162 شارع موالي 

اس اعيل - الدار البيضاء

رقم السقييد في السجل السجاري 
27819

املؤرخ  العام  الج ع  ب قس�سى 
بساريخ 32 يونيو 2221 قرر: 

السامي  مريم  السيدة  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BK42936 ك سي2ة للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 725818.

391I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE AHAMMAM CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لح ر، 52222، 

الرشيدية املغرب
STE AHAMMAM CLIM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
السفلي قصر الشريف ج.ت. 

تاديغوست - 52522 كل ي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15175

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AHAMMAM CLIM
تحقيق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ج يع أنظ ة السكييف الهوائي.

- األشغال املخسلفة

- السجارة.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ج.ت.  الشريف  قصر  السفلي 

تاديغوست - 52522 كل ي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : لحسن  اح ام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  اح ام  السيد 

 52522 تاديغوست  الشريف  قصر 

كل ي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  اح ام  السيد 

 52522 تاديغوست  الشريف  قصر 

كل ي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بالرشيدية   االبسدائية 

 16 غشت 2221 تحت رقم 1195.

392I

AL HISBA FISC 

MOULIN ARTISANAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

MOULIN ARTISANAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
االمان ع ارة 192 الطابق االول 

الرقم 5 عين السبع - 22582 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.346795

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   19 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MOULIN الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   ARTISANAL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 192 اإلجس اعي تجزئة االمان ع ارة 
 - عين السبع   5 الطابق االول الرقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22582

ل : توقف نشاط الشركة.
تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
االول  الطابق   192 ع ارة  االمان 
الدار   22582  - عين السبع   5 الرقم 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) الحيان ع اد وعنوانه)ا) 
سيدي   31 الرقم   11 زنقة   1 االمل 
البيضاء  الدار   22622 ال22نو�سي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791718.
393I

ديوان امين برادة

MILADIA INVEST
إعالن مسعدد القرارات

ديوان امين برادة
 Bd. Yacoub El Mansour, ,178
 Rés.ELBAIDA, Imm.J ,1er et

 3ème étage, Casablanca 178,
Bd. Yacoub El Mansour, Rés.

 ELBAIDA, Imm.J ,1er et 3ème
 étage, Casablanca، 20026،

CASABLANCA املغرب
MILADIA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 5زنقة 
خليل مطران« سانت سفانت 

سابقا« اقامة سلطان »ب« مسجر 

رقم 2 عين ال22جة الدارالبيضاء - 

22322 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.327581

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة مسي2 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

نقدا  مايلي: ت ت مساه ات الشركاء 

جرنيت  الح يد  عبد  ك ايلي:السيد 

درهم والسيد مهدي   112.518.822

76.821.222درهم،املج وع  جرنيت 

187.322.222 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  في  الشركة  راس ال  يحدد 

الى  مقسم  درهم   187.322.222

درهم   122 سهم،بقي ة   1.873.222

لكل سهم،كلها مقيدة ومحررة لفائدة 

السيد عبد الح يد  الشركاء ك ايلي: 

والسيد  حصة   1.125.188 جرنيت 

حصة،   768.212 جرنيت  مهدي 

املج وع 1.873.222 حصة

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

السيد  يعطى التسي2 لكل من:  مايلي: 

عبد الح يد جرنيت والسيد مهدي 

االحادي  بالسوقيع  وذلك  جرنيت 

واملنفصل لكل منه ا لتسي2 الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 229 791.

394I

INFOPLUME

AMSA MINES
إعالن مسعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع مح د الخامس اقامة 
مي وزا 1 رقم 17، 92222، طنجة 

املغرب
AMSA MINES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

قرطبة زنقة 8 رقم 2 - طنجة طنجة 
92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.27521
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للسيد  تعود  حصة   1222 بيع�سي 
الهانا  السالم والسيد  بن داود عبد 

سعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة مسي2ين للسيد بن داود عبد 
السالم والسيد الهانا سعيد وتعيين 

مسي2 جديد السيد ايوب محفوظ
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السوقيع  مسؤولية  الشركة  اعطاء 

للسيد ايوب محفوظ
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  ااتجاري  نشاط  توسيع 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
تعود  حصة   1222 تفويت  مايلي: 
للسيد بن داود عبد السالم والسيد 
الهانا سعيد الى السيد ايوب محفوظ 

والسيدة كري ة اخشين
بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 
سسقالة مسي2ين للسيد بن داود عبد 
السالم والسيد الهانا سعيد وتعيين 

مسي2 جديد السيد ايوب محفوظ
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مسؤولية  الشركة  اعطاء  مايلي: 

السوقيع للسيد ايوب محفوظ

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركةا  االقسصادي  توسيع نشاط 

االسسي2اد  املحجر-  اسسع ال  بزيادة 

والسصدير -بيع وكراء االالت

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2721-3322.

395I

2AIN GROUPE COMPTA

STE MEDIA TRAVAUX
إعالن مسعدد القرارات

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE MEDIA TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

QUT. :وعنوان مقرها االجس اعي

 MANBATE LOT ZIDANIA N° 12

ETAGE 1ER - - قصبة تادلة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1129

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: الرفع من راس املال

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغي2 املقر االجس اعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

راس  من  الرفع  الشريك  قرر  مايلي: 

 1222222 الى   122222 من  املال 

بساسيس 9222 حصة جديدة

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة  مايلي: 

الى حي املنبت تجزئة الزدانية رقم 12 

الطابق االول قصبة تادلة.



18873 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 98.

396I

Bureau de La competences consultation

TARFAYA JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE،

72222، العيون املغرب
TARFAYA JANOUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مشروع 

مدينة الوفاق الرقم B 225 العيون. 
- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TARFAYA JANOUB
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصعيد  على  واالموات  املر�سى 
وتقديم  والوطني  واالقليمي  الجهوي 
كل الخدمات املسعلقة بهذا النشاط....
مشروع   : عنوان املقر االجس اعي 
العيون.   B 225 مدينة الوفاق الرقم 

- 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد الخليل الحوا�سي : 1.222 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحوا�سي  الخليل  السيد 
رقم  بدون  الفيال  حي  عنوانه)ا) 

طرفاية 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحوا�سي  الخليل  السيد 
رقم  بدون  الفيال  حي  عنوانه)ا) 

طرفاية 72222 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2853/2221.

397I

Gescompte

STE: ROLLZ GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca، 20050،
Casablanca Maroc

STE: ROLLZ GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي 11 زنقة فارصوفي زاوية زنقة 
روما - 22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ROLLZ GROUP

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقاعة الشاي.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
األر�سي 11 زنقة فارصوفي زاوية زنقة 

روما - 22252 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 100.000,00 : السيد نبيل زهري 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة. 

1.222 بقي ة   : السيد نبيل زهري 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهري  نبيل  السيد 

فرنسا 59172 روبيكس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زهري  نبيل  السيد 

فرنسا 59172 روبيكس فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 
رقم -.

398I

ماتريس وان كونسلسين

LES FRERES BAJJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ماتريس وان كونسلسين

شارع عالل الفا�سي مج ع الحابوس 

2 ع ارة أ شقة 21 مراكش، 

42222، مراكش املغرب

LES FRERES BAJJA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عالل الفا�سي مج ع الحبوس 2 

ع ارة أ الشقة 21 - مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LES  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FRERES BAJJA

- اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير منسجات األغذية الزراعية.

الج لة  وشبه  الج لة  تجارة   -

الغذائية  لل نسجات  والسجزئة 

الزراعية في السوق املحلي.

الري  معدات  وإصالح  تركيب   -

الزراعية..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 2 الحبوس  مج ع  الفا�سي  عالل 

ع ارة أ الشقة 21 - مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باجا  الحسين  السيد 

حي االزدهار 2 ع ارة صنهاجة الشقة 

 42222 السالم  رياض  ف  ع ارة   9

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  باجا  الحسين  السيد 

حي االزدهار 2 ع ارة صنهاجة الشقة 

 42222 السالم  رياض  ف  ع ارة   9

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127196.

399I

FACE FIDUCIAIRE

OCTOGONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 22132، الدار 

البيضاء املغرب

OCTOGONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 221 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 22132 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OCTOGONE

السعيين،   : غرض الشركة بإيجاز 

مقاول األشغال املسنوعة أو البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 221 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 22132 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الزغاري  ياسر  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 7 السيد ياسر الزغاري عنوانه)ا) 

زنقة اح د الشر�سي راسين البيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 7 السيد ياسر الزغاري عنوانه)ا) 

زنقة اح د الشر�سي راسين البيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم -.

422I

FT1 TRAN

هرند طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FT1 TRAN

 residence tanmia tanger، 31

900060، TANGER MAROC

هرند طرونس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ال22انص 

1 شارع 42 رقم 7 طنجة. - 92262 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
هرند   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

طرونس.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع..
ال22انص   : عنوان املقر االجس اعي 
 92262  - طنجة.   7 رقم   42 شارع   1

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 92 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الع راني  الطيبي  وليد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الفرج قطعة رقم 79 

طنجة 92262 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الع راني  الطيبي  وليد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الفرج قطعة رقم 79 

طنجة 92262 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245699.
421I

wafafiducaire

 STE FOCUS VISION
EXCELLANCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wafafiducaire
 meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 STE FOCUS VISION

EXCELLANCE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 45 إقامة 
بوبكري محل رقم 2 شارع يعقوب 
املنصور مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

54221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 FOCUS VISION EXCELLANCE

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : نضاراتي.

عنوان املقر االجس اعي : 45 إقامة 

يعقوب  شارع   2 رقم  محل  بوبكري 

مكناس   52222  - مكناس  املنصور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 62.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   622  : السيدة ليلى حي ر 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 11 السيدة ليلى حي ر عنوانه)ا) 

شارع فاس م ج   2 اقامة ق ر شقة 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 11 السيدة ليلى حي ر عنوانه)ا) 

شارع فاس م ج   2 اقامة ق ر شقة 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3623.

422I



18875 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

W-Lady

W-Lady
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

W-Lady

46 شارع الزرقطوني الطابق 

الثاني الرقم 6 البيضاء، 22222، 

CASABLANCA maroc

W-Lady شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الرقم 6 

البيضاء - 22192 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514261

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.W-Lady

بيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحيازة وتطوير وتبادل وتأجي2 أي مبنى 

أو عقار، وكذلك إدارتها وتشغيلها.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 6 الرقم  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   22192  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122  : السيد عبدالعزيز الخياري 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الخياري  عبدالعزيز  السيد 
 22222 السفالت  عنوانه)ا) 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخياري  عبدالعزيز  السيد 
 22222 السفالت  عنوانه)ا) 

الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792932.
423I

FICOSAGE

STE FOR HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce Triangle D›or 30000 Fes

Agdal، 30000، fes maroc
STE FOR HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

موالي رشيد اقامة سعد طريق 
صفرو فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69389
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOR HOUSE
غرض الشركة بإيجاز : بيع االتاث 

املنزلية.
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
طريق  سعد  اقامة  رشيد  موالي 

صفرو فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 222  : ج ال  البوعبيدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 222  : السيد البوعبيدي ادريس 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 222  : علي  البوعبيدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 222  : عزيز  البوعبيدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد البوعبيدي الحسين : 222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ادريس  البوعبيدي  السيد 

رشيد  موالي  شارع   15 عنوانه)ا) 

فاس  صفرو  طريق  سعد  اقامة 

32222 فاس املغرب.

ج ال  البوعبيدي  السيد 
االداري  الحي  االرز  زنقة  عنوانه)ا) 

ميسور 32222 فاس املغرب.

السيد البوعبيدي علي عنوانه)ا) 
ميسور  االداري  الحي  االرز  زنقة 

32222 فاس املغرب.

السيد البوعبيدي عزيز عنوانه)ا) 
ميسور  االداري  الحي  االرز  زنقة 

32222 فاس املغرب.

الحسين  البوعبيدي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 73 ب حي النزهة طريق 

فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ادريس  البوعبيدي  السيد 

اقامة  موالي  شارع   15 عنوانه)ا) 

 32222 فاس  صفرو  طريق  سعد 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3984/2221.

424I

DAY FINANCE

 PIECE AUTO NEZHA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAY FINANCE
13 ساحة الحرية الطابق الثاني 

الفقيه بن صالح، 23222، الفقيه 
بن صالح املغرب

 PIECE AUTO NEZHA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 
5 بلوك أ تجزئة نزهة 1 - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PIECE  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.AUTO NEZHA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع أجزاء 

السيارات.
الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 23222  -  1 نزهة  تجزئة  أ  بلوك   5

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : العزيز  عبد  بنشراقة  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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العزيز  عبد  بنشراقة  السيد 

بن  الفقيه  السالم  حي  عنوانه)ا) 

صالح  بن  الفقيه   23222 صالح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز  عبد  بنشراقة  السيد 

بن  الفقيه  السالم  حي  عنوانه)ا) 

صالح  بن  الفقيه   23222 صالح 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

23 شتن22 2221 تحت رقم 231.

425I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 BELAITER TOUS TRAVAUX«

»BELT 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BELAITER TOUS TRAVAUX«

BELT 2« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 

الطابق األول بلوك E مركب ابن 

تاشفين شارع موالي عبد هللا جليز 

42222 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.14727

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 مارس   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   1.400.000,00«

إلى  درهم«   3.600.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   5.000.000,00«

إدماج احسياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126643.

426I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 LA BRASSERIE DE
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA BRASSERIE DE MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 شارع 

مح د الخامس ع ارة جكار الطابق 

الخامس الشقة 33 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BRASSERIE DE MARRAKECH

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيي2 املطاعم.

55 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مح د الخامس ع ارة جكار الطابق 

الخامس الشقة 33 - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالسالي:

 MEMETEAU GILLES السيد 

ALAIN LOUIS : 122 حصة بقي ة 

122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MEMETEAU GILLES السيد 

 Rue  52 عنوانه)ا)   ALAIN LOUIS

.de l’Ill 68000 COLMAR FRANCE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 MEMETEAU GILLES السيد 

 Rue  52 عنوانه)ا)   ALAIN LOUIS

de l’Ill 68000 COLMAR FRANCE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127238.

427I

LKHALDICONSEILS

STE WLM-ORIGINAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS

 SIDI GHANEM AL MASSAR

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE WLM-ORIGINAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القنارية درب بولفضايل مسجر رقم 1 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WLM-ORIGINAL SARL

غرض الشركة بإيجاز : نسيج وبيع 

املالبس السقليدية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

القنارية درب بولفضايل مسجر رقم 1 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : سندرين  في2جل  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : الركباوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة في2جل سندرين عنوانه)ا) 

مانوسك   24122 ضوفين  16شارع 

فرنسا 42222 مانوسك فرنسا.

السيد مح د الركباوي عنوانه)ا) 

درب  القديم  الزيسون  رياض  حي 

مراكش   1 بيس   38 ابن ع ران رقم 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة في2جل سندرين عنوانه)ا) 

مانوسك   24122 ضوفين  16شارع 

فرنسا 42222 مانوسك فرنسا

السيد مح د الركباوي عنوانه)ا) 

درب  القديم  الزيسون  رياض  حي 

مراكش   1 بيس   38 ابن ع ران رقم 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126819.

428I
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Profinvest

PROFINVEST
تأسيس شركة املساه ة

Profinvest

 rue imam mouslim oasis 21

 21 rue imam mouslim oasis،

20000، Casablanca Maroc

profinvest »شركة املساه ة« 

وعنوان مقرها االجس اعي: 21 زنقة 

اإلمام مسلم الوازيس -، 22222 

الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
رقم السقييد في السجل السجاري 

.514847

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   26

األسا�سي لشركة املساه ة بامل يزات 

السالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.profinvest

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلنعاش العقاري.

زنقة   21  : عنوان املقر االجس اعي 

اإلمام مسلم الوازيس - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 122.222 ويبلغ رأس ال الشركة 

درهم،

مقسم كالسالي:

: الرزاق  عبد  الزهراوي   السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

مجلس  أو أعضاء  املسصرفون   -  

الرقابة: 

الرزاق  عبد  الزهراوي  السيد 

رياض  عنوانه)ا)  مسي2  بصفسه)ا) 

سيدي مومن م 7 ع ارة 13 شقة 12 

22322 الدار البيضاء املغرب.

مراقب أو مراقبي الحسابات :
)ا) الرزاق  السيد الزهراوي عبد 
بصفسه مسي2 عنوانه)ا) رياض سيدي 
مومن م 7 ع ارة 13 شقة 12 22322 

الدار البيضاء املغرب
األسا�سي  النظام  مقسضيات 
وتوزيع  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :
توزيع ارباح سنوي.

املنصوص  الخاصة  اإلمسيازات 
عليها لكل شخص :

شركة ذات مساهم وحيد.
بقبول  مسعلقة  مقسضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم -.
429I

CABINET RSF SARL

STE A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES،

30000، FES MAROC
STE A شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

وهران زنقة ياوندي مسجر رقم 17 
الزهور 1 - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55523
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2221 مارس   21 املؤرخ في 
معو  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

سعيد ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3991/2221.
412I

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق

TEGIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

األسساذ خليل بوقفاوي - موثق
52 زنقة مح د اس يحة الطابق 
1 شقة 1 الدار البيضاء، 22292، 

الدار البيضاء املغرب
TEGIMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 
شارع اللي ون الحامض عين السبع 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.72725

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2211 نون22   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   2.222.222«
»1.222.222 درهم« إلى »3.222.222 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن22 2211 تحت رقم 489358.

411I

SOCIETE ANTER GROUP

 QUATRE OMIER
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي املسار تجزئة رقم 785 الطابق 

االول شقة رقم 1، 42222، مراكش 
املغرب

 QUATRE OMIER
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اوالد م ون اوالد حسون - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118155

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 QUATRE OMIER  : تس يتها 

.CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 

م ون اوالد حسون - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 252  : السيد عبد الرحيم العربي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد ح يد باملهيب : 252 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد اح د باملهيب : 252 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

اكرسف  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   252  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العربي  الرحيم  عبد  السيد 

دوار اموتان سيدي غيات  عنوانه)ا) 

ايت اورير 42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  باملهيب  ح يد  السيد 

دوار اوالد م ون اوالد حسون 42222 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  باملهيب  اح د  السيد 

دوار اوالد م ون اوالد حسون 42222 

مراكش املغرب.
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اكرسف  اللطيف  عبد  السيد 

الديار فاسكا سيدي  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 اورير  ايت  داود 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اكرسف  اللطيف  عبد  السيد 

الديار فاسكا سيدي  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 اورير  ايت  داود 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127223.

412I

COFISCOM

 CENTRE IDMAJ BERKANE

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

 CENTRE IDMAJ BERKANE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 6 

شارع مح د السادس حي الحسني - 

63322 بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الشركة  لحساب  املدر�سي  النقل 

الخاص أو لحساب الغي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   26 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 513.

413I

FIDU-« شاهي2 عزالدين - محاسب معس د - إئس انية

»CHAH

العمارة شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شاهي2 عزالدين - محاسب معس د - 

»FIDU-CHAH« إئس انية

36 بلوك أ، أسا املسي2ة، خريبكة، 

25222، خريبكة املغرب

الع ارة شوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 تجزئة 

الخي2 خريبكة - 25222 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7239

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : الع ارة 

شوب.

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالسقسيط.

عنوان املقر االجس اعي : 28 تجزئة 

خريبكة   25222  - خريبكة  الخي2 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد إبراهيم نصرهللا 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إبراهيم نصرهللا عنوانه)ا) 
 25222 خريبكة  الخي2  تجزئة   28

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد إبراهيم نصرهللا عنوانه)ا) 
 25222 خريبكة  الخي2  تجزئة   28

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
31 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2221 تحت رقم 684.
414I

TIIE GROUP

T.I.I.E GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TIIE GROUP
 AVENUE AL ABTAL APP N°4
 AGDAL RABAT15 AGDAL،

10090، RABAT MAROC
T.I.I.E GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 
 Avenue ALABTAL APPT

 N°4 AGDAL - 10090 RABAT
.MAROC

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.132623
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2222 غشت   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  تفويت 
 TERMOSANITARIA PIANI SRL
 TERMOSANITARIA PIANI SRL
 83 أصل  من  اجس اعية  حصة   42
TECNI- )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
بساريخ   LUX SRL TECNI-LUX SRL

21 غشت 2222.
)ة)  السيد  تفويت 
 TERMOSANITARIA PIANI SRL
 TERMOSANITARIA PIANI SRL
 83 أصل  من  اجس اعية  حصة   41
 CIET SRL )ة)  حصة لفائدة السيد 

CIET SRL بساريخ 21 غشت 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   21 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8481.

415I

CAB ASSISTANCE

MULTICANAL MAJORELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 MULTICANAL MAJORELLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 71 شارع 

مراكش اقامة ماجوريل د محل رقم 

5 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MULTICANAL MAJORELLE

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األموال محلًيا ودولًيا ؛

- إدارة األموال؛

دفع   -( تقديم خدمات مسنوعة   -

الهاتف  الكهرباء،  املياه،  فواتي2 

اإلنت2نت،  الهاتف املح ول،  األر�سي، 

ملصق  والرسوم،  الضرائب  دفع   -

السيارة، إلخ) ؛.
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71 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مراكش اقامة ماجوريل د محل رقم 

5 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مراد بولعيد : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 88 السيد مراد بولعيد عنوانه)ا) 

وليلي  اقامة  الخامس  مح د  شارع 

طنجة   92222  21 شقة   6 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اقريش  اكرام  السيدة 

حي امغوغة الكبي2ة طبشيشة 92222 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245717.

416I

M.O FINANCE CONSEIL

PAUSE DETENTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

M.O FINANCE CONSEIL

 ANGLE AV ALLAL EL FASSI ET

 AV YAACOUB EL MANSOUR

 IMM 24 (ESPACE ASSAFWA(

 3eme ETAGE BUREAU 22

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PAUSE DETENTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د السادس ع ارة علي الطابق 
2 شقة رقم 5 مراكش شارع مح د 
السادس ع ارة علي الطابق 2 شقة 

رقم 5 مراكش 42222 مراكش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92493
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
رفع  تم   2221 شتن22   21 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »56.222 
إلى  درهم« أي من »122.222 درهم« 
»156.222 درهم« عن طريق : إجراء 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 9877.

417I

cabinet aux services des affaires

LAHMADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er etage
erfoud، 52200، erfoud MAROC
LAHMADA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شاريع 
موالي اس اعيل - 52222 ارفود 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.93/17

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  22 شتن22  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

قاسمي ع ر ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 396.

418I

jihane dekkaki

EUMAFRIQUE TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jihane dekkaki
 BP 650 AGADIR BP 650

AGADIR، 0، Agadir MAROC
 EUMAFRIQUE TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 3 
تجزئة رقم B946 املنطقة الصناعية 

أيت مللول إنزكــان - - 86152 
إنزكــان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
23841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EUMAFRIQUE TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بج يع  للبضائع  والدولي  الوطني 
آخر  نشاط  أي  تطوير   • أنواعها. 
ا وثيًقا بالنقل الوطني 

ً
مرتبط ارتباط

وتصدير  اسسي2اد  للبضائع.  والدولي 
ج يع املنسجات واملعدات الزراعية ) 

الح ضيات والخضروات املبكرة
 • ؛  والحبوب)  والخضروات 
واملواد  املنسجات  ج يع  اسسي2اد 
وأي  الزراعية  واملنسجات  واألدوات 
معدات الزمة مل ارسة نشاط النقل 

واالسسي2اد والسصدير.
 3 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة رقم B946 املنطقة الصناعية 
أيت مللول إنزكــان - - 86152 إنزكــان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : منصوري  جواد  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 333  : قانت  الدين  نور  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 333  : السيد عبدالرح ان اعباد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد منصوري عنوانه)ا) 
اكادير  فونتي   34 رقم  ت  املنطقة 

82222 أكادير املغرب.
السيد نور الدين قانت عنوانه)ا) 
اكادير  مارينا   12 رقم   22 ع ارة 

82222 اكادير املغرب.
اعباد  الرح ان  عبد  السيد 
 1712 زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 19 دشي2ة انزكان 86623 إنزكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اعباد  الرح ان  عبد  السيد 
 1712 زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 19 دشي2ة انزكان 86623 إنزكان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 االبسدائية بانزكان بساريخ 

2221 تحت رقم 1558.

419I

fidia audit

ASIALINK اسيالنك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 221

 2eme etage appt.12 casablanca،
20130، casablanca maroc

ASIALINK اسيالنك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 221 زنقة 

مصطقى املعاني الطابق االول 
الشقة 26 - 22132 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ASIALINK اسيالنك.

االست2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي : 221 زنقة 

مصطقى املعاني الطابق االول الشقة 

26 - 22132 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اطون جي2ي : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 عنوانه)ا)  اطون جي2ي  السيد 

الشقة   2 طابق  الفداء  تجزئة كوب 

الدار   22222 معروف  سيدي   9

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 9 عنوانه)ا)  اطون جي2ي  السيد 

الشقة   2 طابق  الفداء  تجزئة كوب 

الدار   22222 معروف  سيدي   9

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 2222.

422I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

A-JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1، 20100،
CASABLANCA MAROC

A-JARDIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 228 
سيدي غانم املكسب رقم 6 الطابق 1 

مراكش - 42112 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14913

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2217 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) مح د توشنت  تفويت السيد 
حصة اجس اعية من أصل   25.222
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   25.222
وشواش   LHOUSSAINE لحسين 
يناير   18 بساريخ   Ouachouach

.2217
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2217 تحت رقم 85512.

421I

transparence fiscale

ECOLOSEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui، 30000، 38

fes maroc
ECOLOSEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 34 

الطابق 1 زنقة عبد الكريم الخطابي 
- 32222 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37397

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

رفع  تم   2213 مارس   21 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »52.222 

إلى  درهم«   52.222« أي من  درهم« 

»122.222 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بساريخ  بفاس  السجارية 

2213 تحت رقم 1358.

422I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 MEDIA BROADCAST( 

MOROCCO (MBM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC

 MEDIA BROADCAST( 

MOROCCO (MBM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55، زنقة 

سلي ان الفار�سي، شقة 29، الطابق 

الرابع، عين برجة، - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 MEDIA BROADCAST(  :

.MOROCCO (MBM
إنساج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفالم السين ائية. 
 - كراء املعدات الس عية البصرية 

والسين ائية .
عنوان املقر االجس اعي : 55، زنقة 
29، الطابق  سلي ان الفار�سي، شقة 
الدار   22222  - برجة،  عين  الرابع، 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : اح امو  حليم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح امو  حليم  السيد 
 34 شقة   6 زنقة سيجل اسة طابق 
الدار   22222 اقامة ابتسام بلفدير 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اح امو  حليم  السيد 
 34 شقة   6 زنقة سيجل اسة طابق 
الدار   22222 اقامة ابتسام بلفدير 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 32837.

423I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

SWANI CARS
إعالن مسعدد القرارات

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل ه22ي ,امزورن، 
32252، الحسي ة املغرب

SWANI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجس اعي: مركز 

سيدي بوعفيف، ايت يوسف وعلي 

- 32223 الحسي ة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2817

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت السيد اح د 

من  اجس اعية  حصة   1222 ملنادي 

اصل 1222 لفائدة عبد هللا الزروالي 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: قبول اسسقالة السيدة ك الية 

 R256717 ت.و  ب.  رقم  بنتهامي 

تاريخ  من  ابسداء  الشركة  تسي2  من 

28/26/2221

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد مح د عزوز رقم ب.ت.و 

امنود  بدوار  الساكن   R357313

النكور الحسي ة مسي2 جديد للشركة 

ابسداء من 28/26/2221

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  الصالحيات  ج يع  املسي2  منح 

في  تدخل  التي  الشركة  ت ثيل  اجل 

الغرض السجاري للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

السيد عبد هللا الزروالي قدم  مايلي: 

مساه ة 122222 درهم للشركة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الحصص اإلجس اعية للشركة 1222 

حصة اجس اعية مخصصة للشريك 

الوحيد السيد عبد هللا الزروالي

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

عين السيد مح د عزوز رقم  مايلي: 

بدوار  الساكن   R357313 ب.ت.و 

غي2  ملدة  الحسي ة  النكور  امنود 

محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 611.

424I

AL HISBA FISC 

FM SIGMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

FM SIGMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 5 زنقة 
ديكس يد الطابق األول بنجدية - 

22722 الدار البيضاء املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.382689

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2221 يونيو   23 املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   FM SIGMA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
ديكس يد  زنقة   5 اإلجس اعي  مقرها 
الطابق األول بنجدية - 22722 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة لسوقف نشاط 

الشركة.
و عين:

السيد)ة) فؤاد امريس وعنوانه)ا) 
بلوك 33 رقم 24 س ب الدارالبيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   22622

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
زنقة   5 وفي   2221 يونيو   23 بساريخ 
 - بنجدية  األول  الطابق  ديكس يد 

22722 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791719.

425I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

AYA GALLERY أية كاليري

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان، 93222، تطوان 

املغرب

أية كالي2ي AYA GALLERY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 

األغراس رقم 125 مرتيل - 93152 

مرتيل املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.23611

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  29 غشت  املؤرخ في 

شركة   AYA GALLERY كالي2ي  أية 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

رقم  األغراس  حي  اإلجس اعي  مقرها 

مرتيل املغرب   93152  - مرتيل   125

مواصلة  على  القدرة  لعدم  نتيجة 

النشاط السجاري.

و عين:

السيد)ة) معاذ املرابط وعنوانه)ا) 

تجزئة الوحدة شارع موالي الحسن 

تطوان املغرب   93222 مرتيل   5 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

حي  وفي   2221 غشت   29 بساريخ 

 93152  - مرتيل   125 األغراس رقم 

مرتيل املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3274.

426I

tri gaya

TRI GAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tri gaya

8 تجزئة عكادي حي املسي2ة، 

25222، خريبكة املغرب

TRI GAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 تجزئة 

عكادي حي املسي2ة - 25222 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GAYA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري واالشغال.

عنوان املقر االجس اعي : 28 تجزئة 

عكادي حي املسي2ة - 25222 خريبكة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

- السيد النسبي امين : 322 بقي ة 

122 درهم.

 322  : ابتسام  النسبي  السيدة 

بقي ة 122 درهم.

 322  : عواطف  النسبي  السيدة 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عواطف  النسبي  السيدة 
5 ش  63 عرسة الكبي2 ط  عنوانه)ا) 
 22122 املعاريف  ليالس  اقامة   21

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 8 النسبي عنوانه)ا)  السيد امين 
 25222 املسي2ة  حي  عكادي  تجزئة 

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2221 تحت رقم 7225.
427I

MASSILIA CONSEIL

»SWIPINV«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MASSILIA CONSEIL
 BD Mohamed V – Immeuble 32
 l’excellence 6ème étage N°16 -
Oujda، 60000، OUJDA MAROC
»SWIPINV« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسسقبل زنقة الحسين بن عبد 
السالم رقم 7 وجدة - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
38271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»SWIPINV«
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

العامة  العالقات  استشارات 
واالتصال

تكوين وتعليم منهي.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عبد  بن  الحسين  زنقة  املسسقبل 
السالم رقم 7 وجدة - 62222 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د تابت : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تابت  مح د  السيد 
حي املسسقبل زنقة الحسين بن عبد 
السالم رقم 7 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  تابت  مح د  السيد 
حي املسسقبل زنقة الحسين بن عبد 

السالم رقم 7 62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3129.

428I

CABINET BAHMAD

BIRD LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
BIRD LAND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : بلدية 
تفراتة مقاطعة النخيل بسيدي 

يوسف بن علي، - 42222 مراكش 
املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.84277
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   32 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   BIRD LAND
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
تفراتة  بلدية  اإلجس اعي  مقرها 
مقاطعة النخيل بسيدي يوسف بن 
علي، - 42222 مراكش املغرب نتيجة 

لقرار الشريك الوحيد.
و عين:

السيد)ة) ستيفان جوزيف أبطان 
وعنوانه)ا) دار أينيوين لكبي2ة النخيل 
مراكش   42222 ش ال  تافراتة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بلدية  وفي   2221 أبريل   32 بساريخ 
بسيدي  النخيل  مقاطعة  تفراتة 
مراكش   42222  - علي  بن  يوسف 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127282.
429I

transparence fiscale

ECOLOSEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui، 30000، 38

fes maroc
ECOLOSEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الساقية 
اوالد الطيب - 32223 فاس املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37397
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 دجن22 2211 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 32223  - الطيب  اوالد  »الساقية 
الطابق   7 »رقم  إلى  املغرب«  فاس 

الجيش  شارع  سايس  فضاء  االول 

امللكي - 32222 فاس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   13 بساريخ  بفاس  السجارية 

2212 تحت رقم 2422.

432I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

BARNI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC

BARNI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 2 املعاريف 

- 2 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BARNI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.INVEST

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيي2 االمالك العقارية.

زنقة   67  : عنوان املقر االجس اعي 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 2 املعاريف - 

2 البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : يان  ميي2  حزان  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

يان عنوانه)ا)  ميي2  السيد حزان 
 2  5 الطبق  ابراهيم  زنقة سيدي   2

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
يان عنوانه)ا)  ميي2  السيد حزان 
 2  5 زنقة سيدي ابراهيم الطابق   2

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792162.
431I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

EL AKKAD FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب

 EL AKKAD FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السقدم 
الزنقة س الرقم 9 سوق السبت - 

23552 سوق السبت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AKKAD FOURNITURES
: + اشغال  غرض الشركة بإيجاز 

مخسلفة
+ بيع اللوازم املدرسية

+ نيكوص.
عنوان املقر االجس اعي : حي السقدم 
 - السبت  سوق   9 الرقم  الزنقة س 

23552 سوق السبت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد العقاد �سي مح د : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مح د  �سي  العقاد  السيد 
حي الرياض سوق السبت  عنوانه)ا) 

23552 سوق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مح د  �سي  العقاد  السيد 
حي الرياض سوق السبت  عنوانه)ا) 

23552 سوق السبت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة 
رقم  تحت   2221 شتن22   27 بساريخ 

.215
432I

transparence fiscale

ECOLOSEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui، 30000، 38

fes maroc
ECOLOSEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم7 
الطابق 1 شارع الجيش امللكي - 

32222 فاس املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37397

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 أكسوبر 2212 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم7 الطابق 1 شارع الجيش امللكي 

»شارع  إلى  املغرب«  فاس   32222  -
عبد  زنقة   34 رقم  الخامس  مح د 

 32222 -  1 الكريم الخطابي الطابق 

فاس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   13 بساريخ  بفاس  السجارية 

2212 تحت رقم 2422.

433I

FO CONSULTUNG SARL AU

AKTO GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN، 100000،

RABAT MAROC

AKTO GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 أكدال - 12292 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AKTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

األبطال شقة رقم 4 أكدال - 12292 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ا99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : تويس  صفوان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تويس  صفوان  السيد 

شارع  الع ومية  األشغال  تجزئة 
عالل الفا�سي ع ارة A رقم 5 12222 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  تويس  صفوان  السيد 

شارع  الع ومية  األشغال  تجزئة 
عالل الفا�سي ع ارة A رقم 5 12222 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8566.

434I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

A.JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1، 20100،

CASABLANCA MAROC

A.JARDIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 228 

سيدي غانم املكسب رقم 6 الطابق 1 

مراكش - 42112 مراكش املغرب.
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تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14913

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2217 يناير   18 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

 OUACHOUACH LHOUSSAINE

ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2217 تحت رقم 85512.

435I

CHOUAMITEX

CHOUAMITEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHOUAMITEX

 HAY JIRARI 2 RUE 88 LOT

NO1068 TANGER بـ كسب 

الـ راسلة، »مغرب تنسيق« 21 شارع 

الـ سنبـي، طنجـة، 92222، طنجة 

الـ غرب

CHOUAMITEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي جي2اري 

2 زنقة 88 قطعة 1268 - 92262 

طنجة الـ غرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHOUAMITEX

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الـ البس الجاهزة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  1268 قطعة   88 زنقة   2 جي2اري 

92262 طنجة الـ غرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 : اليوسفـي  السيد مح د أشرف 

62 حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   42  : السيدة لبنى الزغبة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اليوسفي  أشرف  مح د  السيد 

رقم   18 حي الشرف زنقة  عنوانه)ا) 

12 92272 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الزغبة  لبنى  السيدة 

حي الشرف زنقة 18 رقم 12 92272 

طنجة الـ غرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اليوسفي  أشرف  مح د  السيد 

رقم   18 حي الشرف زنقة  عنوانه)ا) 

12 92272 طنجـة املغرب

عنوانه)ا)  الزغبة  لبنـى  السيدة 

حي الشرف زنقة 18 رقم 12 92272 

طنجـة الـ غرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245184.

436I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

societe medil car
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

societe medil car شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس حي الجديد بودنيب 

- 52222 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 societe : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.medil car

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مح د الخامس حي الجديد بودنيب 

- 52222 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د موزوري عنوانه)ا) 
البيطا   18 رقم  خلدون  ابن  زنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د موزوري عنوانه)ا) 
البيطا   18 رقم  خلدون  ابن  زنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
رقم -.

437I

cabinet abda conseil et management

 LAMCHAALI
 CONSTRUCTION ET

BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي، 46222، 

اسفي اسفي

 LAMCHAALI CONSTRUCTION

ET BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

5 تجزئة عبد الجبار حي وريدة - 

46222 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7215

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   27 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LAMCHAALI ذات الشريك الوحيد

 CONSTRUCTION ET BATIMENT

درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 

 5 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

تجزئة عبد الجبار حي وريدة - 46222 

السوقف   : ل  نتيجة  املغرب  اسفي 

الداءم لنشاط الشركة.

 5 رقم  السصفية ب  مقر  و حدد 

تجزئة عبد الجبار حي وريدة - 46222 

اسفي املغرب. 

و عين:

ملشاعلي  مح د  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 42 زنقة عزوز حي الكورس 

)ة)  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2271.
438I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

RODINA LITAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
RODINA LITAAMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
املسيوي الطابق 1، حي الدرادب - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RODINA LITAAMIR
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الدرادب  حي   ،1 الطابق  املسيوي 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 422  : اليعقوبي  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 422  : اليعقوبي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 422  : اليعقوبي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس اليعقوبي عنوانه)ا) 
 24 رقم   12 م.ب زنقة  النهضة،  حي 

92152 القصر الكبي2 املغرب.
السيد مح د اليعقوبي عنوانه)ا) 
 12 رقم   7 زنقة  م.ج،  العروبة،  حي 

92152 القصر الكبي2 املغرب.
السيد حسن اليعقوبي عنوانه)ا) 
طريق تطفت رقم 39 92152 القصر 

الكبي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ادريس اليعقوبي عنوانه)ا) 
 24 رقم   12 م.ب زنقة  النهضة،  حي 

92152 القصر الكبي2 املغرب
السيد مح د اليعقوبي عنوانه)ا) 
 12 رقم   7 زنقة  م.ج،  العروبة،  حي 

92152 القصر الكبي2 املغرب
السيد حسن اليعقوبي عنوانه)ا) 
طريق تطفت رقم 39 92152 القصر 

الكبي2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

ماي 2221 تحت رقم 5214.

439I

التهامي السالمي

كروب فخيخ الجرموني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبي2 بنسودة، 

32222، فاس املغرب
كروب فخيخ الجرموني شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الوفاق 

رقم 376 طريق عين س ن فاس 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
68943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

كروب   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

فخيخ الجرموني.

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وغسل السيارت.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عين س ن  طريق   376 رقم  الوفاق 

فاس 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الجرموني  عبدالسالم  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 522  : الجرموني  طارق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 

 : الجرموني  عبدالسالم  السيد 

522 بقي ة 122 درهم.

 522  : الجرموني  طارق  السيد 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجرموني  عبدالسالم  السيد 

طريق  عرفات  تجزئة   62 عنوانه)ا) 

فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب.

السيد طارق الجرموني عنوانه)ا) 

اسبانيا 22222 اسبانيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الجرموني  عبدالسالم  السيد 

طريق  عرفات  تجزئة   62 عنوانه)ا) 

فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3532.

442I

CRA CONSEIL

DOBA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRA CONSEIL

29, شارع مح د السادس ع ارة 

ف1 رقم 12، 22522، الدار البيضاء 

املغرب

DOBA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12, شارع 

ص22ي بوج عة الطابق 1 ع ارة 6 - 

22112 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DOBA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجس اعي : 12, شارع 

 -  6 ع ارة   1 ص22ي بوج عة الطابق 

22112 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد الطيب الدو 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : الجرجيني  يونس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدو  الطيب  السيد 
الغرب  اربعاء  سوق  مركزلالمي ونة 

14222 قنيطرة املغرب.
السيد يونس الجرجيني عنوانه)ا) 
تجزئة ش س املدينة بالد حدو رقم 
تيط  حصار  واد  حجاج  سيدي   27

مليل 22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الدو  الطيب  السيد 
الغرب  اربعاء  سوق  مركزلالمي ونة 

14222 قنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791942.

441I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

O TRANS 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

O TRANS 3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
اسرير مدغرة الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 O  3  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 
النقل الحضاري 

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52222  - الرشيدية  مدغرة  اسرير 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وناصر  عدي  السيد 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  وناصر  عدي  السيد 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
رقم -.

442I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE BARUCH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40، 30100، FES MAROC

SOCIETE BARUCH FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
12،13،14 الطابق األر�سي أم القرى 

طريق إي وزار - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE BARUCH FOOD

غرض الشركة بإيجاز : *مطعم.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

12،13،14 الطابق األر�سي أم القرى 

طريق إي وزار - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مسساج ج ال : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : مح د  الفياللي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الفياللي  السيد 

شارع موالي رشيد فيال زكية رقم 61 

الزهور 1 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ج ال  مسساج  السيد 

تجزية لحبابي الدكارات 32222 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الفياللي  السيد 

شارع موالي رشيد فيال زكية رقم 61 

الزهور 1 32222 فاس املغرب

عنوانه)ا)  ج ال  مسساج  السيد 

تجزية لحبابي الدكارات 32222 فاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3888.

443I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

MALAIKATE AL CHAM
إعالن مسعدد القرارات

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل ه22ي ,امزورن، 
32252، الحسي ة املغرب

MALAIKATE AL CHAM »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: دهار 

السلوم، اجدير - - الحسي ة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.1231

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد سفيان اشن  قبول اسسقالة 
تسي2  من   R241828 ت.و  ب.  رقم 

الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة منار بوعنان رقم ب.ت. 
للشركة  مسي2ة جديدة   R327222و

ابسداء من تاريخ 22 يوليوز 2221
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  السجاري  الغرض  تعديل 
الخاص  املدر�سي  السعليم  ليصبح 

عوض مدرسة للتهيأ لإلمسحانات
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: السيدة منار بوعنان رقم ب.ت. 
للشركة  وحيدة  مسي2ة   R327222و

ملدة غي2 محددة
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: الغرض السجاري للشركة هو : 

السعليم املدر�سي الخاص
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 625.

444I
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ELBOUMAHDI FBS

ONZE KA ZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS

 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis، 10050، Rabat MAROC

ONZE KA ZEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 شارع 

نوباليا تجزئة 4 قطاع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 12522 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

154161

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ONZE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.KA ZEN

الوجبات   : غرض الشركة بإيجاز 

السريعة.

شارع   4  : عنوان املقر االجس اعي 

نوباليا تجزئة 4 قطاع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 12522 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : عزاب  نع ان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد نع ان عزاب : 1222 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نع ان عزاب عنوانه)ا) حي 

اإلمارات العربية املسحدة رقم 4 ح ي 

م الرباط 12522 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد نع ان عزاب عنوانه)ا) حي 
اإلمارات العربية املسحدة رقم 4 ح ي 

م الرباط 12522 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8246.

445I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TIKA IRRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TIKA IRRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
القصبة القدي ة مدغرة الراشيدية 

- 52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2222 دجن22   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TIKA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.IRRI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
ادوات  الري-كراء  املخسلفة-قنوات 

االشسغال.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القصبة القدي ة مدغرة الراشيدية 

- 52222 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلي ان  عزيز  السيد 
الشعبة  حي   64 رقم   5 الزنقة 
الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سلي ان  عزيز  السيد 
الشعبة  حي   64 رقم   5 الزنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبسدائية بالرشيدية بساريخ 

رقم -.

446I

neo btp

NEO BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

neo btp
بلوك أ رقم 422 اوالد اوجح، 
232222، القنيطرة املغرب

NEO BTP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 
422 اوالد اوجيه بلوك أ القنيطرة - 

14222 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51195

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2219 دجن22   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) اس اعيل زروال 
522 حصة اجس اعية من أصل 522 
املهدي  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

شعيبي بساريخ 17 دجن22 2219.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 4284.

447I

AFRAW GLOBAL SERVICES SARL

AWID GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AFRAW GLOBAL SERVICES

SARL

 HAY ISFOULA HARTE EL

MORABITINE، 45800، تنغي2 

املغرب

AWID GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حارة 

املرابطين تنغي2 - 45825 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AWID  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.GLOBAL

- اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

البضائع وبيعها بالسقسيط والج لة

- السجارة االلكت2ونية.

حارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تنغي2   45825  - تنغي2  املرابطين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 452  : الواتيق  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

452 حصة   : السيد مح د دادي 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الواتيق  اس اعيل  السيد 

تنغي2  املرابطين  حارة  عنوانه)ا) 

45825 تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا)  دادي  مح د  السيد 

تنغي2   45825 تنغي2  املرابطين  حارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الواتيق  اس اعيل  السيد 

تنغي2  املرابطين  حارة  عنوانه)ا) 

45825 تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

رقم  تحت   2221 شتن22 

.83211121212175

448I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

N T DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE COMPTABILITE

TAZARHINE ET COMPAGNIES

 ANGLE RUE MED ABDOU ET

 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،

OUJDA MAROC

N T DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي قدماء 

املحاربين، شارع االمام الغزالي ر رقم 

98 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 N T  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 
السنظيف،  مواد  الغذائية،  املواد 
مواد السج يل، النقل الوطني والدولي 
والسصدير  الغي2  لحساب  للسلع 

واالسسي2اد..
عنوان املقر االجس اعي : حي قدماء 
املحاربين، شارع االمام الغزالي ر رقم 

98 62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
حصة   1.222  : السيد علي نعيم 

بقي ة 100,00 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  نعيم  علي  السيد 
 62222  12 رقم   12 زنقة  الكندي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  نعيم  علي  السيد 
 62222  12 رقم   12 زنقة  الكندي 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   28 بساريخ  بالناضور  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1295.
449I

NJ BUSINESS

RR TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc
 RR TRAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 89 أ 

الطابق السفلي تجزئة املنتزه 3 تغات 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRAD

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسلفة.

أ   89  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق السفلي تجزئة املنتزه 3 تغات 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد عبد السالم رطيبي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد محسن رطيبي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  :  السيد عبد السالم رطيبي 

بقي ة 122 درهم.

السيد محسن رطيبي : 522 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رطيبي  السالم  عبد  السيد 
باب  تجزئة  أ   23 رقم  عنوانه)ا) 

االندلس طريق مكناس فاس 32222 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  رطيبي  محسن  السيد 

 3 أ الطابق السفلي تجزئة املنتزه   89

تغات فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

رطيبي  السالم  عبد  السيد 

باب  تجزئة  أ   23 رقم  عنوانه)ا) 

االندلس طريق مكناس فاس 32222 

فاس املغرب

عنوانه)ا)  رطيبي  محسن  السيد 

 3 أ الطابق السفلي تجزئة املنتزه   89

تغات فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4225.

452I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

CAFE GAMES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن طفيل، إقامة 

دياموند، الطابق األول، مكسب رقم 

3، 92222، طنجة املغرب

CAFE GAMES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 7 ب-د 

الحريري إقامة ج يلة تحت االر�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.62491

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2221 غشت   32 في  املؤرخ 

ذات  شركة   CAFE GAMES حل 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

إقامة  الحريري  ب-د   7 اإلجس اعي 

ج يلة تحت االر�سي طنجة - 92222 

طنجة املغرب نتيجة لعدم م ارستها 

أي نشاط.
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و عين:
عباد  املعس يد  السيد)ة) 
مج ع  وعنوانه)ا)  األندلو�سي 
فال فلوري طنجة   45 البطرس فيال 
)ة)  املغرب ك صفي  طنجة   92222

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
ب-د   7 وفي   2221 غشت   32 بساريخ 
الحريري إقامة ج يلة تحت االر�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7844.

451I

fudcom

STACTIP.EG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°202. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STACTIP.EG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

52 اقامة برج تقاطع شارع مح د 
الخامس وشارع الجيش امللكي بني 

مالل - 23222 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11693
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STACTIP.EG

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أجهزة ك بيوتر.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مح د  شارع  تقاطع  برج  اقامة   52
بني  امللكي  الجيش  وشارع  الخامس 

مالل - 23222 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد مهدي مذكر 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : الحراتي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
522 بقي ة   : السيد مهدي مذكر 

122 درهم.
 522  : الحراتي  يوسف  السيد 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مذكر  مهدي  السيد 
 66 الرقم  علي  بابا  درب  املوقف 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد يوسف الحراتي عنوانه)ا) 
بني   27 الرقم  الساني  الحسن  شارع 

مالل 23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مذكر  مهدي  السيد 
 66 الرقم  علي  بابا  درب  املوقف 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 26 يوليوز 

2221 تحت رقم 741.

452I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

باملا ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب

باملا ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الفنيقيين املركب السجاري الحبوس 

املحل رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.53249

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  18 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

املساوي معاد ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245778.

453I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أبنور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب

أبنور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 36 شارع 

يوسف ابن تاشفين - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.22251

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  24 ف22اير  املؤرخ في 

أبنور شركة ذات املسؤولية املحدودة 

درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 

شارع   36 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

يوسف ابن تاشفين - 92222 طنجة 

املغرب نتيجة النعدام اآلفاق.

و عين:

السيد)ة) امح د اربعي وعنوانه)ا) 

 92222 5 زنقة إيكوس جامع املقراع 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

بشي2  ابن  مح د  السيد)ة) 

الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  وعنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   92222  8 رقم  ميارة 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 25 غشت 2221 وفي 36 شارع 

يوسف ابن تاشفين - 92222 طنجة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245781.

454I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طوطيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب

طوطيكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : املنطقة 

الصناعية طريق تطوان امل ر 2 

القطعة رقم 57 - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.35971

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  24 ف22اير  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  طوطيكس 

 122.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تطوان  طريق  الصناعية  املنطقة 

 92222  -  57 رقم  القطعة   2 امل ر 

طنجة املغرب نتيجة النعدام اآلفاق.
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و عين:

السيد)ة) امح د اربعي وعنوانه)ا) 
 92222 5 زنقة إيكوس جامع املقراع 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

بشي2  ابن  مح د  السيد)ة) 

الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  وعنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   92222  8 رقم  ميارة 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

وفي املنطقة   2221 23 غشت  بساريخ 

 2 امل ر  تطوان  طريق  الصناعية 

طنجة   92222  -  57 رقم  القطعة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245779.

455I

GARYASE BATIMENTS SARL-AU

 GARYASE BATIMENTS
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GARYASE BATIMENTS SARL-AU

اقامة العزيزية شارع امل لكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 22، 

92262، طنجة املغرب

 GARYASE BATIMENTS SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

العزيزية شارع امل لكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 22 - 

92262 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
GARYASE BATIMENTS SARL-

.AU
: - األع ال  غرض الشركة بإيجاز 
كافة  وكذا  واملسنوعة  اإلنشائية 
بج يع  الخاصة  أو  العامة  األع ال 
تش ل  التي  الحرف  وج يع  أشكالها 
خشب،  صحية،   - سباكة  )كهرباء، 
 - دهان  وأملنيوم،  معدنية  نجارة 
تركيب مصعد،  طاقم ع ل،  زجاج، 

إلخ.
- تشييد املباني.

ونقل  وبيع  وشراء  تصنيع   -
وتجارة، سواء في املغرب أو لالسسي2اد 
البناء  مواد  لج يع  والسصدير، 
والطوب  والحديد  واألس نت 

والخشب، إلخ.
الخرسانية  الكسل  إنساج   -
والسكسالت واأللواح والقناطر وأرصفة 
في  والعوارض  والسعريشات  األرصفة 

األس نت املهتز أو املضغوط وبيعها..
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العربية  امل لكة  شارع  العزيزية 
 -  22 السعودية الطابق الثالث رقم 

92262 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : جداوي  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جداوي  ياسين  السيد 
 26 رقم   11 تجزئة ابن خلدون زنقة 

92262 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جداوي  ياسين  السيد 
رقم   11 زنقة  خلدون  ابن  تجزئة 

92262 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245788.

456I

FOUZMEDIA

OLYSIM TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

OLYSIM TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OLYSIM TRADING

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسورد بالج لة.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوقاد  امين  مح د  السيد 

اقامة   7 ع ارة   6 الرقم  عنوانه)ا) 

ادريس 2 بطانة --- سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الوقاد  مح د  السيد 

سال   --- بطانة   1 تجزئة الخي2 الرقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

457I

FOUZMEDIA

SOCIETE B.D.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE B.D.L شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE B.D.L

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلفة.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكوت  ياسين  السيد 

 G بلوك  اوجيه  اوالد   161 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الكوت  ياسين  السيد 

 G بلوك  اوجيه  اوالد   161 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

458I

FOUZMEDIA

DANDI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

DANDI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DANDI TRANS

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل السلع

املخسلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  ه اش  السيد 

 37 بلوك أ مج وعة   2 حي الوحدة 

الغرب  يحيى  سيدي   ---  22 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  ه اش  السيد 

 37 بلوك أ مج وعة   2 حي الوحدة 

الغرب  يحيى  سيدي   ---  22 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

459I

FOUZMEDIA

JAM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
JAM FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JAM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOOD
غرض الشركة بإيجاز : سناك

بيع املأكوالت الخفيفة.
 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برنكوش  علي  السيد 
فيال 211 بئ2 الرامي الشرقية 14222 

القنيطرة املغرب.
السيد مو�سى برنكوش عنوانه)ا) 

هولندا -- --- هولندا.
عنوانه)ا)  دهبي  ج ال  السيد 
طريق   2 تجزئة مصفر إقامة زمرودا 

إي وزار -- --- فاس.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  برنكوش  علي  السيد 

فيال 211 بئ2 الرامي الشرقية 14222 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

462I

FOUZMEDIA

BARRIO CHARCOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

BARRIO CHARCOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 

سبو مركز الخدمات الشوب مكسب 
رقم 2 الطابق 5 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BARRIO CHARCOL

إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الخشب.
زنقة   15  : عنوان املقر االجس اعي 

الخدمات الشوب مكسب  مركز  سبو 
القنيطرة   14222 -  5 الطابق   2 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فؤاد العبدالوي عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي الرقم 51 الزنقة 

11 --- تطوان املغرب.
العبدالوي  عبداالله  السيد 

عنوانه)ا) أمست2دام --- --- املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد فؤاد العبدالوي عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي الرقم 51 الزنقة 

11 --- تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

461I

EL HAMZAOUI SLIMANE

AGNIARGIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA، 54000، KHENIFRA
MAROC

AGNIARGIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 2 
الع ارة 2 الشقة 2 املسي2ة السفلى 

خنيفرة - 54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGNIARGIL
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السقليدية  الصناعة  املواد  واست2اد 

اشغال مخسلفة والسفاوض.
 2 بلوك   : عنوان املقر االجس اعي 
املسي2ة السفلى   2 الشقة   2 الع ارة 

خنيفرة - 54222 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : تفرانت  ازهور  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تفرانت عنوانه)ا)  ازهور  السيدة 
املسي2ة   2 الشقة   2 الع ارة   2 بلوك 
خنيفرة   54222 خنيفرة  السفلى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
تفرانت عنوانه)ا)  ازهور  السيدة 
املسي2ة   2 الشقة   2 الع ارة   2 بلوك 
خنيفرة   54222 خنيفرة  السفلى 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتن22  االبسدائية بخنيفرة بساريخ 

2221 تحت رقم 322/2221.
462I

gest consultants

WINARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22122، الدار 
البيضاء املغرب

WINARA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة ندى 
37 زنقة نورماندي طابق 1 - 22122 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WINARA

توفي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات املعلوميات والك بيوتر.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  1 طابق  نورماندي  زنقة   37 ندى 

22122 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : باكو  اس اء  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اس اء باكو عنوانه)ا) 18 

اقامة   9 زنقة ابراهيم النخعي طابق 

زهرة املعاريف 22112 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة اس اء باكو عنوانه)ا) 18 

اقامة   9 زنقة ابراهيم النخعي طابق 

زهرة املعاريف 22112 الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791652.

463I

MEDIBO

MEDIBO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

MEDIBO
زنقة ابن حازم اقامة روض االزهار 

ع ارة زهرة ب 1 طابق 2 شقة 121، 

22272، الدار البيضاء املغرب

MEDIBO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 84 شارع 
موالي ادريس معرض النهضة األول 

الرقم 18 - 22272 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.256471

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) بقجه 

جي نزار ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791224.

464I

fudcom

FOURNIT PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudcom

 BD HASSAN II N°202. 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.

 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 FOURNIT PUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي موطن 
في اقامة العث انية الحي االداري 

الطابق الثالت بني مالل - 23222 

بني مالل املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11759

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOURNIT PUB

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسلزمات املكاتب.

عنوان املقر االجس اعي : موطن في 

اقامة العث انية الحي االداري الطابق 

بني مالل   23222  - الثالت بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : مح د  قيطوني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد سعيد لعجال : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة. 

 522  : مح د  قيطوني  السيد 

بقي ة 122 درهم.

السيد سعيد لعجال : 522 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قيطوني مح د عنوانه)ا) 
بني   17 رقم   2 مج وعة  االمل  حي 

مالل 23222 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  لعجال  سعيد  السيد 

 23222 12 بني مالل  حي الهدى فيال 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  قيطوني  مريم  السيدة 
بني   17 رقم   2 مج وعة  االمل  حي 

مالل 23222 بني مالل املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 29 يوليوز 

2221 تحت رقم 825.

465I

CABINET BAHMAD

SPF BCD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

SPF BCD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : دومين 

رويال بالم-فيال 26 طريق أمزميز 

كم 12 ملحق ت صلوحت - 42222 

مراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.73247

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 أبريل   32 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   SPF BCD

املحدودة مبلغ رأس الها 11.212.222 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

طريق   26 بالم-فيال  رويال  دومين 

 - ت صلوحت  ملحق   12 كم  أمزميز 

42222 مراكش املغرب نتيجة لقرار 

الشركاء.

و عين:

بروزارد  أندري  السيد)ة) 

بالم-فيال  رويال  دومين  وعنوانه)ا) 

 12 أمزميز—كيلومت2  -32طريق 

مراكش   42222 ت صلوحت  ملحق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

دومين  وفي   2221 أبريل   32 بساريخ 

أمزميز  طريق   26 بالم-فيال  رويال 

 42222  - ملحق ت صلوحت   12 كم 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127143.
466I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

LFILALI OMARI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

LFILALI OMARI TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة سوق 

الحد رقم 5 بودنيب الرشيدية - 
52222 الرشيدية املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 شتن22 2221 تقرر إنشاء 
التس ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
علي  والد  قصر  بالعنوان  والكائن   -
الرشيدية   52222  - ارفود الرشيدية 
السيد)ة)  طرف  من  واملسي2  املغرب 

فياللي ع ري عبد الفساح.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 398.
467I

COM-GESTION

GLOB-ART
إعالن مسعدد القرارات

COM-GESTION
شارع مح د أمزيان رقم 42 شقة 
رقم 22 تطوان، 93222، تطوان 

املغرب
GLOB-ART »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د داوود زنقة سناء - 93222 
تطوان املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.14983

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ع ر522  أجعون  السيد  تفويت 

 522 أصل  من  إجس اعية  حصة 

حصة لفائدة السيد وبوسسة مح د

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 522 تفويت السيد مخيشن مح د 

 522 أصل  من  إجس اعية  حصة 

حصة لفائدة السيد وبوسسة مح د

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

السيد:  للشركة  جديد  مسي2  تعيين 

لبطاقة  الحامل  وبوسسة  مح د 

A493565 السعريف الوطنية عدد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

السيد  ي سلك  املساه ات:  مايلي: 

قدرها  مساه ات  وبوسسة  مح د 

122222 درهم

على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
السيد  ي سلك  املال:  رأس  مايلي: 

ب ائة  سهم   1222 وبوسسة  مح د 

درهم لكل واحد.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

السيد  الشركة  إدارة  سيسولى  مايلي: 

مح د وبوسسة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

وبوسسة  السيد مح د  املسي2  مايلي: 

السوقيع  صالحية  كامل  له  سسكون 

بإسم الشركة في ج يع الوثائق.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2191.

468I
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COMPTA-YASS SARL AU

SABDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI،

46000، SAFI MAROC
SABDES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 زنقة 
املطار الطابق 1 حي كورس آسفي 

املغرب - 46222 آسفي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SABDES الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
املطار  زنقة   28 اإلجس اعي  مقرها 
املغرب  حي كورس آسفي   1 الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  آسفي   46222  -

إنعدام الدعم املالي.
زنقة   28 و حدد مقر السصفية ب 
آسفي  كورس  حي   1 الطابق  املطار 

املغرب - 46222 آسفي املغرب. 
و عين:

الص د اسكيكرة  عبد  السيد)ة) 
27 تجزئة الورد  42 زنقة  وعنوانه)ا) 
آسفي   46222 آسفي  الكورس  حي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 
1 حي كورس  زنقة املطار الطابق   28

آسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2349.

469I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DUENOS DE LA
CARRETERA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق ال22يد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 DUENOS DE LA CARRETERA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العودة 
رقم 72 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

17933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 مارس   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DUENOS DE LA CARRETERA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.

عنوان املقر االجس اعي : حي العودة 
رقم 72 - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد مح د االمين بهية 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

522 حصة   : السيدة حياة هنون 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بهية  االمين  مح د  السيد 

 22 ع ارة  لفطيحات  حي  عنوانه)ا) 

الشقة 23 73222 الداخلة املغرب.

السيدة حياة هنون عنوانه)ا) فيال 
اهل بونا الحي االداري شارع مح د 

الزرقطوني 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بهية  االمين  مح د  السيد 
 22 ع ارة  لفطيحات  حي  عنوانه)ا) 

الشقة 23 73222 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أبريل 2221 تحت رقم 616.
472I

STE NESMA FINANCE SARL AU

 laboratoire dar assalam sarl
au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
 laboratoire dar assalam sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يعقوب املنصور ع ارة احالم أ 

الطابق االول شقة رقم 1 - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
126151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.laboratoire dar assalam sarl au
مخس22   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية.الكي يائية  السحليالت 

والصناعية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

أ  احالم  ع ارة  املنصور  يعقوب 

 42222  -  1 الطابق االول شقة رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 32.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 -

السيد خليل حواش : 322 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حواش  خليل  السيد 

املركب السكني ي ب ت رقم 86 شارع 

مراكش   42222 هللا  عبد  م  االمي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  حواش  خليل  السيد 

املركب السكني ي ب ت رقم 86 شارع 

مراكش   42222 هللا  عبد  م  االمي2 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 السجارية ب راكش بساريخ 

2221 تحت رقم -.

471I

COMPTAFFAIRES

AL MASSA DE SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

AL MASSA DE SALE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 224 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28822 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MASSA DE SALE

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

قطع األثاث.

 224  : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28822 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : بورحيم  بن  سهيلة  السيدة 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بورحيم  بن  سهيلة  السيدة 

عنوانه)ا) سانية الرباطي زنقة مسجد 

االزهر رقم 131 11222 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بورحيم  بن  سهيلة  السيدة 

عنوانه)ا) سانية الرباطي زنقة مسجد 

االزهر رقم 131 11222 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1858.

472I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOFAER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق ال22يد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

BOFAER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

شارع مح د فاضل الس اللي رقم 54 

- 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOFAER

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السالم شارع مح د فاضل الس اللي 

رقم 54 - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بلحسن  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحسن  مح د  السيد 

 73222  3238 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلحسن  مح د  السيد 

 73222  3238 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1367.

473I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

YASIS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

YASIS CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 35، شارع 

بن شقرون إقامة الشهمي فاس - 

32222 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61197

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2222 دجن22   31 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»152.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   252.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3943.

474I

LZ EXPERTS

 GROUPE SCOLAIRE RIFAQ
PRIVE

إعالن مسعدد القرارات

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim، 20050، ,4

Casablanca Maroc
 GROUPE SCOLAIRE RIFAQ
PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
عبدو ضيوف إقامة جوهرة حي 

موالي رشيد - 22672 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.489459
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 أبريل 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 HANDASSA تغيي2 اسم الشركة من
 GROUPE إلى   SCHOOL PRIVEE

SCOLAIRE RIFAQ PRIVE
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اإلجس اعي  املقر  نقل 
املركز   - السادس  مح د  شارع   29
مبنى  مديونة«،  »طريق  السجاري 
 ،2 رقم  شقة  األول،  الطابق   ،D3
شارع عبدو   4-6 إلى  الدار البيضاء، 
موالي  حي  جوهرة،  إقامة  ضيوف، 

رشيد، الدار البيضاء 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
 GROUPE  : الشركة  تس ية  مايلي: 

 SCOLAIRE RIFAQ PRIVE
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع   4-6 للشركة  اإلجس اعي  املقر 
حي  جوهرة،  إقامة  ضيوف،  عبدو 

موالي رشيد، الدار البيضاء 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 782866.

475I
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Trefle Conseil

GER SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi، 20503،

casablanca maroc
GER SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقطوني، الطابق السادس، رقم 
18 - 22362 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 GER  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SARL
-إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإسسغالل املطاعم.
- تشغيل خدمة الس وين.

املنسجات  واستهالك  تصنيع   -
السالية في املوقع: الحلويات،املعجنات
واملثلجات  ،السندويشات،السلطات 

وج يع أنواع املشروبات.
الع ليات  ج يع  عام  -وبشكل 
أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 
اقسصادية أو مالية أو منقولة أو غي2 
منقولة تسعلق بالغرض املذكور أعاله 
م اثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غي2مباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امسداده 

أو تطويره..

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
رقم  السادس،  الطابق  الزرقطوني، 

18 - 22362 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ركراكي  عدنان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ركراكي  عدنان  السيد 

عائشة  إقامة  الفردوس  تجزئة   58
املغرب   35222 حي األدارسة   3 رقم 

فاس.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ركراكي  عدنان  السيد 

عائشة  إقامة  الفردوس  تجزئة   58
املغرب   35222 حي األدارسة   3 رقم 

فاس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791425.

476I

fiduciaire for you

EVIMERIA ASSOCIATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire for you

شارع مح د البقال ع ارة صبحي 
رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 27 

جيلز، 42222، مراكش املغرب

EVIMERIA ASSOCIATES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد ع ارة 

129 شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVIMERIA ASSOCIATES

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع  وتسويق ج يع املنسجات شراء 

وتسويق وتوزيع ج يع املنسجات

وكالء البيع بالج لة والسجزئة

اسسي2اد وتصدير.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

إقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 

 - الطابق الثالث   43 شقة رقم   129

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 42.222  : السيد مح د خربوش 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 32.222  : فراج  نوال  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 32.222  : نورة خربوش  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د خربوش عنوانه)ا) 

 42222 تاركة   2 إقامة ال22جين رقم 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  فراج  نوال  السيدة 

 42222 تاركة   2 إقامة ال22جين رقم 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  خربوش  نورة  السيدة 

 42222 تاركة   2 إقامة ال22جين رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د خربوش عنوانه)ا) 

 42222 تاركة   2 إقامة ال22جين رقم 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127277.

477I

KAMAR BENOUNA

S.C.I AL ABDIA
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

S.C.I AL ABDIA »شركة السوصية 

سهم«
ُ
باأل

وعنوان مقرها االجس اعي: 621 شارع 

املنضر العام - 22152 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.345945

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 24 تاريخ  في  تم  الذي  البيع  معاينة 

من طرف السيد ع ر   2221 ف22اير 

ابروا 24 حصة لفائدة السيد مح د 
بوجنوي 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 27 تاريخ  في  تم  الذي  البيع  معاينة 

من طرف السيد مح د   2221 مايو 

السيد  لفائدة  حصة   132 الشايبي 
مح د بوجنوي 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: معاينة البيع الذي تم في تاريخ 

السيد  طرف  من   2221 مايو   27

لفائدة  حصة   133 مح دالشايبي 

السيد مح د شفيق 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 27 تاريخ  في  تم  الذي  البيع  معاينة 

من طرف السيد مح د   2221 مايو 

حصة لفائدة السيدة   133 الشايبي 

اي ان بل جدوب 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

قرر اصالح القوانين .
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قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املصاقة على اسسقالة السيد مح د 

وحيد  ك دير  منصبه  من  الشايبي 

للشركة ابسداء من 27 مايو 2221 

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد مح د شفيق ك سيي2 

وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

مايلي:2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792842.

478I

ps centre

JOUALA IMPORT NÉGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

ps centre

 BLOC 13 N° 6 AIN CHOK

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 JOUALA IMPORT NÉGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

كراسيت الطابق 3 شقة 7 حي 

املستششفيات - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.312467

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2221 يوليوز   13 في  املؤرخ 

 JOUALA IMPORT NÉGOCE حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 

كراسيت  زنقة  اإلجس اعي  مقرها 

الطابق 3 شقة 7 حي املستششفيات 

- 22222 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لسفريغها وتقديم الوثائق والحسابات 

املسعلقة بالسصفية.

و عين:

خضار  مح د  السيد)ة) 

 3 زنقة كراسيت الطابق  وعنوانه)ا) 

 22222 املستششفيات  حي   7 شقة 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

رضا خضار وعنوانه)ا)  السيد)ة) 

 7 شقة   3 الطابق  كراسيت  زنقة 

الدار   22222 املستششفيات  حي 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2221 يوليوز   13 بساريخ 

حي   7 شقة   3 الطابق  كراسيت 

الدار   22222  - املستششفيات 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789522.

479I

كافجيد

HASONAIT PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرس ية

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

HASONAIT PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك   

 24 بساريخ   5675 عدد  الرس ية 

غشت 2221.

رقم السقييد   :512863  : بدال من 
في السجل السجاري 

يقرأ : 512869 

الباقي بدون تغيي2.

482I

LZ EXPERTS

PAGANO & ASCOLILLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim، 20050، ,4

Casablanca Maroc
PAGANO & ASCOLILLO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الح د فيال 27،شارع 29،عين 
السبع الدار البيضاء املغرب - 
22582 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.426223

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 26 مارس 2221 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
27،شارع  فيال  الح د  »تجزئة  من 
29،عين السبع الدار البيضاء املغرب 
إلى  املغرب«  الدار البيضاء   22582  -
املؤمن  عبد  إقامة  باسكوير  »شارع 
 22392  - 3، فرانسفيل  7 شقة رقم 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 782867.

481I

BHA CONSULTING

BOUHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،2 ،.

BOUHAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار علي 
بوها ج اعة السعيدات - 41222 

شيشاوة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUHAR

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  -تسويق  والدواجن  املاشية 

اسسي2اد   - الفالحية  واملنسجات 

وتصدير - تجارة.

: دوار علي  عنوان املقر االجس اعي 

 41222  - السعيدات  ج اعة  بوها 

شيشاوة امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

بوها  علي  املهدي  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 522  : حرياط  سفيان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوها  علي  املهدي  مح د  السيد 

ج اعة  بوها  علي  دوار  عنوانه)ا) 

41222 شيشاوة امل لكة  السعيدات 

املغربية.

السيد سفيان حرياط عنوانه)ا) 

شيشاوة   41222 املح دي  الحي 

امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سفيان حرياط عنوانه)ا) 

شيشاوة   41222 املح دي  الحي 

امل لكة املغربية

بوها  علي  املهدي  مح د  السيد 

ج اعة  بوها  علي  دوار  عنوانه)ا) 

41222 شيشاوة امل لكة  السعيدات 

املغربية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 521/2221.

482I

STE CECONA SARL

TRANS SOULYOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TRANS SOULYOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82 شارع 
جين2ال امزيان شقة رقم 22 الناظور 

82 شارع جين2ال امزيان شقة رقم 

22 الناظور 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SOULYOU
1) مقاول  غرض الشركة بإيجاز : 

املصحوبة  الغي2  االمسعة  النقل 

والبضائع للغي2 الدولي والوطني

2) االسسي2اد والسصدير.

82 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
جين2ال امزيان شقة رقم 22 الناظور 

82 شارع جين2ال امزيان شقة رقم 22 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : يوسف  وحالو  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 1.222  : السيد لوديغري سلي ان 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد وحالو يوسف : 522 بقي ة 
122 درهم.

 522  : سلي ان  لوديغري  السيد 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  وحالو  السيد 
 44 رقم   96 زنقة  مي ون  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب.
سلي ان  لوديغري  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد حدو رحو ايكسان 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  وحالو  السيد 
 44 رقم   96 زنقة  مي ون  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب
سلي ان  لوديغري  السيد 
رحو  حدو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

ايكسان 62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 21 شتن22 

2221 تحت رقم 3844.

483I

BHA CONSULTING

IPYMED MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،2 ،.
 IPYMED MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 
- 41222 شيشاوة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IPYMED MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
اللوازم والسجهيزات املكسبية - اسسي2اد 

وتصدير - تجارة.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
امل لكة  شيشاوة   41222  - النهضة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د لوبي : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد مح د لوبي عنوانه)ا) 
امل لكة  شيشاوة   41222 النهضة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  السيد مح د لوبي عنوانه)ا) 
امل لكة  شيشاوة   41222 النهضة 

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 522/2221.
484I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ETS TAKFA CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

72222، العيون املغرب

 ETS TAKFA CARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوكالة رقم 473 العيون - 72222 

العيون املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31465

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 24 مارس 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 - العيون   473 رقم  الوكالة  »تجزئة 

»ساحة  إلى  العيون املغرب«   72222

الحي   434 رقم  السادس  مح د 

تاوريرت   65822  - تاوريرت  القديم 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بساريخ  بالعيون  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1317.

485I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AKYM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق ال22يد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

AKYM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسجد زنقة اوحفي2يت رقم 31 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AKYM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد الغذائية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  31 رقم  اوحفي2يت  زنقة  املسجد 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د العلوي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

: الطاهر  موالي  الكساني   السيد 

522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العلوي  مح د  السيد 

شارع الوالء حي الفيالت فيال مشنان 

73222 الداخلة املغرب.

الطاهر  موالي  الكساني  السيد 

زنقة  مارس   4 شارع  عنوانه)ا) 

الداخلة   73222  13 رقم  املرابطين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  العلوي  مح د  السيد 

شارع الوالء حي الفيالت فيال مشنان 

73222 الداخلة املغرب

الطاهر  موالي  الكساني  السيد 

زنقة  مارس   4 شارع  عنوانه)ا) 

الداخلة   73222  13 رقم  املرابطين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1441.

486I

FIDUCIAIRE AKIF

REVETAC
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA، 20580،

CASABLANCA MAROC

REVETAC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: السالم 2 

ع ارة ل 86 أهل الغالم ال22نو�سي - 

22222 البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.133869

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  الشريك  بيع  على  املصادقة 

حصصه الكاملة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تحويل الشركة إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إبراهيم  الوحيد  املسي2  إسسقالة 

أزوض

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مسي2ة  املعسقيد  زهرة  السيدة  تعين 

وحيدة للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي  الشكل:   1- رقم  بند 

ذات  شركة  تأسيس  مايلي:  على 

املسؤولية املحدودة 

الذي  املساه ات:   6- رقم  بند 

السيدة  ساه ت  مايلي:  على  ينص 
درهم   522.222 ب  املعسقيد  زهرة 

 522.222 والسيد النظيم لحسن ب 

درهم.

بند رقم -7 رأس ال الشركة: الذي 
ينص على مايلي: مبلغ رأس ال الشركة 
 -  : درهم مقسم كالسالي   1.222.222
املعسقيد5.222حصة  زهرة  السيدة 
السيد  للحصة.-  درهم   122 بقي ة 
بقي ة  5.222حصة  لحسن  النظيم 

122 درهم للحصة
الذي  -12 تسي2 الشركة:  بند رقم 
تعين السيدة زهرة  ينص على مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  املعسقيد 
وحيدة  مسي2ة   BE493293 رقم 

للشركة ملدة غي2 محدودة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789516.
487I

JIYAR JAOUAD

YAJBAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC
YAJBAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 
بوكراع زنقة الكسبية رقم 14بركان - 

63322 بركان املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5911

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 غشت   16 في  املؤرخ 
ذات  شركة   YAJBAR TRANS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي حي  درهم وعنوان مقرها 
14بركان  رقم  الكسبية  زنقة  بوكراع 
بركان املغرب نتيجة لقفل   63322  -

السصفية.
النعدام النشاط.

و عين:

مح د يج22 وعنوانه)ا)  السيد)ة) 

حي 26 رقم 193 بركان 63252 بركان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

حي  وفي   2221 غشت   19 بساريخ 

 - 14بركان  بوكراع زنقة الكسبية رقم 

63322 املغرب بركان.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 525/2221.

488I

HARZEM SERVICES SARLAU

MAGIC WORLD SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU

 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème

 étage BD Mohamed V، 26100،

Berrechid MAROC

 MAGIC WORLD SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

مح د V تجزئة اليسر الطابق 3 

يسار - 26122 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAGIC WORLD SERVICE
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بإيجاز  الشركة  غرض 
 ETABLISSEMENT DE  :

.PRESCOLAIRE
13 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
مح د V تجزئة اليسر الطابق 3 يسار 

- 26122 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : حنان  بياض  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان  بياض  السيدة 
كاليفورنيا  تجزئة   2 الطابق   24

26122 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حنان  بياض  السيدة 
كاليفورنيا  تجزئة   2 الطابق   24

26122 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   32 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 417.
489I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SR FOOD
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 
الشقة 1، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
SR FOOD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 3 زنقة 
نجيب محفوظ مقاطعة سيدي 

بليوط حي ڭوتيي - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2221 تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قرر الج ع العام موافقسه على 
تفويت 252 حصة بقي ة 122 درهم 
زهرة  السيدة  طرف  من  للواحدة 

الزين لصالح السيدة غيسة ساهر
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر الج ع العام إعادة صيغة النظام 
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
النظام  على  واملصادقة  املحدودة 

األسا�سي الجديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  إلى  بسقدي ات  الشركاء  قام 
درهم،  )مائة ألف)   122.222 ب بلغ 
ساهر  خليل  السيد  كالسالي  مقدمة 
السيدة هبة ساهر  درهم،   34.222
السيدة غيسة ساهر  درهم،   33.222
الزين  السيدة زهرة  درهم،   25.222

8.222 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأس ال الشركة في مبلغ 
ألف  إلى  املقسم  درهم   122.222
1.222 حصة ذات مائة درهم )122) 
1 إلى  لكل حصة واحدة، املرق ة من 
السيد خليل ساهر  ك ا يلي:   ،1222
342 حصة، السيدة هبة ساهر 332 
 252 ساهر  غيسة  السيدة  حصة، 
حصة والسيدة زهرة الزين 82 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791526.
492I

aaf

 بولي اميناجمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
 بولي اميناج ون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
ابراهيم الروداني زنقة سينا اقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 8 - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.123461

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2221 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
اميناج ون  بولي  الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 12.222 درهم وعنوان 
ابراهيم  ساحة  اإلجس اعي  مقرها 
بتهوفن  اقامة  سينا  زنقة  الروداني 
طنجة   92222  -  8 رقم   3 الطابق   2
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط اإلجس اعي.
ساحة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
اقامة  سينا  زنقة  الروداني  ابراهيم 
 92222 -  8 3 رقم  الطابق   2 بتهوفن 

طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ع ر يوسفي وعنوانه)ا) 
تطوان   93222 زيسون  دوار طوريطا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7843.
491I

excofi

YANIS CLE & ACCESSOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشقة 3 ع ارة لحبابي شارع 

الجوالن ليدو فاس، 31222، فاس 
املغرب

 YANIS CLE & ACCESSOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي فيال رقم 9 
زنقة 3 حي واد فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 YANIS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CLE & ACCESSOIRE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح   // السيارات  اكسسوارات 

املفاتيح.

: فيال رقم  عنوان املقر االجس اعي 
9 زنقة 3 حي واد فاس - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أنس لكحل : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنس لكحل عنوانه)ا) فيال 
 32222 حي واد فاس   3 زنقة   9 رقم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أنس لكحل عنوانه)ا) فيال 
 32222 حي واد فاس   3 زنقة   9 رقم 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3922.

492I
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الحسين فاضيل

 SOCIETE BRAAMINE
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

الحسين فاضيل
مكسب رقم 15، املج ع املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 42222، مراكش 
املغرب

 SOCIETE BRAAMINE IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 439، 
تجزئة املسار الحي الصناعي،مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.112247

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تحويل  29 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الحي  املسار  تجزئة   ،439 »رقم  من 
مراكش   42222  - الصناعي،مراكش 
املغرب« إلى »الطابق األر�سي رقم 354 
 - تجزئة املسار طريق أسفي،مراكش 

42222 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127185.

493I

excofi

CENTRE COPIE RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشقة 3 ع ارة لحبابي شارع 

الجوالن ليدو فاس، 31222، فاس 
املغرب

CENTRE COPIE RIF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

1 االقامة رقم 43 باب الغول ظهر 

املهراز - 32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CENTRE COPIE RIF

غرض الشركة بإيجاز : مكسبة.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

باب الغول ظهر   43 االقامة رقم   1

املهراز - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : لح يدي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد لح يدي عنوانه)ا) 

اقامة السالم رقم 56 الشقة 3 شارع 

فاس   32222 ب  الن2جس  النبل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد لح يدي عنوانه)ا) 

اقامة السالم رقم 56 الشقة 3 شارع 

فاس   32222 ب  الن2جس  النبل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3899.

494I

ات انية الحر

BIJOUX SAMAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ات انية الحر

229 تجزئة ابن تاشفين ازلي مراكش 

مراكش منارة، 42222، مراكش 

املغرب

BIJOUX SAMAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 182 

قيسارية املهدي سوق أزلي - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIJOUX SAMAH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلي واملجوهرات.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 182 

 42222  - قيسارية املهدي سوق أزلي 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة أيت واسوك زهرة : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زهرة  واسوك  أيت  السيدة 

مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

زهرة  واسوك  أيت  السيدة 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 12112.
495I

STE CECONA SARL

STE AGGLOS AMSA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE CECONA SARL
شارع الجيش امللكي رقم 74 

الناظور، 62222، الناظور املغرب
STE AGGLOS AMSA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الجيش امللكي رقم -74 الناظور، 

62222 الناظور املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12515

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2221 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 74- رقم  امللكي  الجيش  »شارع  من 
املغرب«  الناظور   62222 الناظور، 
ج اعة   - مح دية  »تعاونية  إلى 
 - مح دية  تعاونية  اكورار  اغبالو 
ج اعة اغبالو اكورار 31223 صفرو 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2221 تحت رقم 3798.
496I

comptable agrée par l’état

M K SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable agrée par l’état
 BD84 MED V IMM KISSI 3EME

 ETAGE N°6 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC
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M K SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 شارع 

الجيش امللكي &مح د بن عبد هللا 

الطابق السادس الشقة 2 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 M K  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : برونكادراج 

مواد السنظيف

املكاتب.

شارع   7  : عنوان املقر االجس اعي 

&مح د بن عبد هللا  الجيش امللكي 

 - وجدة   2 الشقة  السادس  الطابق 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : مخساري  عبي2  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مخساري  عبي2  السيدة 

تجزئة  العونية  طريق  املحلة  ظهر 

 27 رقم  درعة  نهر  زنقة  آلسلطاني 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مخساري  عبي2  السيدة 

تجزئة  العونية  طريق  املحلة  ظهر 

 27 رقم  درعة  نهر  زنقة  آلسلطاني 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3229.

497I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE MINIERE DE

SEKSAOUA
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 COMPAGNIE MINIERE DE

SEKSAOUA

شركة مساه ة، رأس الها 

49.248.222 درهم

مقرها برقم 12، شارع علي عبد 

الرزاق، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 95.353– 

السعريف الضريبي رقم 21252739– 

السعريف املوحد لل قاولة رقم 

222122928222249

نقل مقر الشركة

العام  الج ع  قرار  على  بناء   1-

 ،2221 يونيو   29 بساريخ  االسسثنائي 

قرر املساه ون في الشركة املنج ية 

سيكساوة 

نقل مقر الشركة :

من : 12، شارع علي عبد الرزاق، 

الدار البيضاء؛

بنعبد  مح د  شارع   ،65  : إلى 

الدار   ،179 مكسب   ،7 الطابق  هللا، 

البيضاء.

بكاتبة  القانوني  اإليداع  تم   2-

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

تحت   17/28/2221 بساريخ  البيضاء 

عدد 792246.

للخالصة والسذكي2

رئيس مجلس اإلدارة

498I

SALJAD CONSULTING

نوز آغري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALJAD CONSULTING
 BDE OUED RABII 432

 2EME ETAGE N 8 OULFA
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

نوز آغري شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39محج 
اللة الياقوت الطابق الخامس 

البناية د - 22822 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
نوز   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

آغري.
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزرعة.
39محج   : عنوان املقر االجس اعي 
اللة الياقوت الطابق الخامس البناية 

د - 22822 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد بنيس مح د علي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنيس مح د علي عنوانه)ا) 
تجزئة   23 بناية  الفراشات  19زنقة 
 22412 البيضاء  الدار  وازيز  أنيس 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بنيس مح د علي عنوانه)ا) 

تجزئة   23 بناية  الفراشات  19زنقة 

 22412 البيضاء  الدار  وازيز  أنيس 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791961.

499I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE OASIS LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52622، 

تنجداد املغرب

STE OASIS LIGHT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني تغدوين املسي2ة 

تنجداد - 52622 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OASIS LIGHT

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة ,بيع مواد البناء و الكهرباء.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسي2ة  تغدوين  الثاني  الحسن 

تنجداد - 52622 تنجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد امغار مح د 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد تفرنيني مح د : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  امغار  السيد 

تنجداد   52622 عاصم  ايت  قصر 

املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  تفرنيني  السيد 

تنجداد   52622 يحيى  سيدي  قصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  امغار  السيد 

تنجداد   52622 عاصم  ايت  قصر 

املغرب

عنوانه)ا)  مح د  تفرنيني  السيد 

تنجداد   52622 يحيى  سيدي  قصر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 2256.

522I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ناني كرولين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

ناني كرولين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : اقامة 

285 ش تجزئة رياض الياس ين 

طريق عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.63147
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تقرر حل  26 غشت  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  كرولين  ناني 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
ش   285 اقامة  اإلجس اعي  مقرها 
عين  طريق  الياس ين  رياض  تجزئة 
الشقف فاس - 32222 فاس املغرب 

نتيجة للقفل النهائي للشركة.
و عين:

الكندري  امنية  السيد)ة) 
الشاطبي  امام  زنقة   4 وعنوانه)ا) 
فاس   32222 فاس  ج  م   12 شقة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
اقامة  وفي   2221 غشت   26 بساريخ 
الياس ين  رياض  تجزئة  ش   285
 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4222/221.

521I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE MANAJIM ALKHALILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52622، 

تنجداد املغرب
 STE MANAJIM ALKHALILE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
الخربات فركلة العليا - 52622 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MANAJIM ALKHALILE
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
والسصدير  ,السعدين  املخسلفة 

واالسسي2اد.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 52622  - العليا  فركلة  الخربات 

تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : سعيد  موالي  حسني  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سعيد  موالي  حسني  السيد 
 52622 الخربات  قصر  عنوانه)ا) 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
سعيد  موالي  حسني  السيد 
 52622 الخربات  قصر  عنوانه)ا) 

تنجداد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 2255.
522I

BENZINA FIRDAOUS

ROMMANI MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES، 30000، FES MAROC

ROMMANI MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السعادة رقم 42 - 15152 الرماني 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ROMMANI MARKET

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية بالسقسيط

السجارة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الرماني   15152  -  42 السعادة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

52 حصة بقي ة   : السيد علي بار 

122 درهم للحصة.

حصة   22  : بار  كري ة  السيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   15  : بار  عبد هللا  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد خالد النضيفي : 15 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرماني  السيد علي بار عنوانه)ا) 

املركز 15152 الرماني املغرب.

حي  عنوانه)ا)  بار  كري ة  السيدة 

ش اعو رقم 163 11222 سال املغرب.

عنوانه)ا)  بار  هللا  عبد  السيد 

الرماني   15152 املركز  الرماني 

املغرب.
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السيد خالد النضيفي عنوانه)ا) 
 4 شقة   114 رقم  يوليوز   9 تجزئة 

ت ارة 12212 ت ارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خالد النضيفي عنوانه)ا) 
 4 شقة   114 رقم  يوليوز   9 تجزئة 

ت ارة 12212 ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 االبسدائية بالرماني بساريخ 

2221 تحت رقم 62.

523I

YF CONSULTING SERVICES

LAO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA
MAROC

LAO TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 زنقة 
ع ر ابن العاص إقامة إس اعيل 
مكسب رقم 4 القنيطرة - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LAO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRAV
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة وأشغال البناء..

زنقة   47  : عنوان املقر االجس اعي 
إس اعيل  إقامة  العاص  ابن  ع ر 
 14222  - القنيطرة   4 رقم  مكسب 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : السالم  عبد  العوني  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  العوني  السيد 
دوار املعاثكة سوق الثلثاء  عنوانه)ا) 
 14222 الغرب  اربعاء  سوق  الغرب 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السالم  عبد  العوني  السيد 
دوار املعاثكة سوق الثلثاء  عنوانه)ا) 
 14222 الغرب  اربعاء  سوق  الغرب 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 88182.

524I

FIDU.PRO CONSULTING

BAJOURI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء، 2، 
الدار البيضاء املغرب

BAJOURI PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب 
الدارالبيضاء 2222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

484417

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 نون22   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BAJOURI PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق 
املغرب  الدارالبيضاء   29 رقم   11

الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 622.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بجوري مينة : 342 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 : مينة  بجوري  السيدة   

565.800,00 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مينة  بجوري  السيدة 

يكرين  بني  السوالت  حدو  اوالد  دوار 

سطات 2222 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الحلوي  السيد 

اسبانيا 2222 اسبانيا اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 
رقم -.

525I

FIDU.PRO CONSULTING

 DIGITAL PAYMENT
HORIZONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء، 2، 

الدار البيضاء املغرب

 DIGITAL PAYMENT HORIZONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 زنقة 

أح د السوقي الطابق الثاني الشقة 

12 الدار البيضاء - 2222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513955

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIGITAL PAYMENT HORIZONS

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري.
زنقة   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشقة  الثاني  الطابق  السوقي  أح د 

الدار   2222  - البيضاء  الدار   12

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوطيب  عصام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
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السيد عصام بوطيب : 122.222 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام بوطيب عنوانه)ا) 4 
إقامة ليكولين ع ارة 5 رقم 2 سيدي 
الدار   2222 البيضاء  الدار  معروف 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عصام بوطيب عنوانه)ا) 4 
إقامة ليكولين ع ارة 5 رقم 2 سيدي 
الدار   2222 البيضاء  الدار  معروف 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

526I

AGADIR FISC

STE MARLO FRIO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°215 CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC
STE MARLO FRIO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 24 
الطابق االول مركز الحياة املنطقة 

الصناعية تاسيال الدشي2ة الجهادية 
- 82222 إنزكان اكادير.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48723
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تحويل  25 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق االول مركز الحياة   24 »رقم 
الدشي2ة  تاسيال  الصناعية  املنطقة 
اكادير«  إنزكان   82222  - الجهادية 
الجهادية  مكرر اخليج   29 »رقم  إلى 
 82222  - اكادير  تكوين  الفالحية 

تكيوين اكادير«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126362.

527I

AUDITAX MAROC

SABIC MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
SABIC MOROCCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N°11, وعنوان مقرها اإلجس اعي

 IMMEUBLE A5-A » CRYSTAL 1 «,
 7ème ETAGE, BOULEVARD DES
 ALMOHADES, CASABLANCA

 MARINA 20370 CASABLANCA
.MAROC

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.429253
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تعيين  21 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 
ك سي2  العزيز  عبد  ناصر  السديس 

وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792492.

528I

العيون استشارات

VIP EXTB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

72222، العيون املغرب

VIP EXTB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
االمل 22 ع ارة 81 الطابق االول 
شقة 22 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 VIP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXTB
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يسعلق بالنشاط السجاري والخدماتي 

واالست2اد والسصدير....
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق   81 ع ارة   22 االمل 

شقة 22 - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د توراتي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
522 حصة   : السيد عث ان ابعيز 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  توراتي  مح د  السيد 
22 زنقة اسطنبول شقة 29 املحيط 

12222 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  ابعيز  عث ان  السيد 
فجيج  تدجيت  بني  فجيج  شارع 

ببعرفة 61222 بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  توراتي  مح د  السيد 
22 زنقة اسطنبول شقة 29 املحيط 

12222 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2785.
529I

موثقة

مقهى جوهرة املصباحي
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

مقهى جوهرة املصباحي
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
السيد)ة)  أعطى   2221 غشت   29
للبطاقة  )ة)  زهرة املصباحي الحامل 
املسجل   D31149 رقم  الوطنية 
باملحك ة   66152 السجاري  بالسجل 
السجارية ب كناس حق التسيي2 الحر 
لألصل السجاري الكائن ب سفلي من 
أطلس  تجزئة  بأزرو  الكائنة  الع ارة 
أزرو املغرب للسيد)ة)   53122  -  22
للبطاقة  )ة)  هشام شحي ة الحامل 
2 سنة  Z466527 ملدة  الوطنية رقم 
تبسدئ من 29 غشت 2221 وتنسهي في 
مقابل مبلغ شهري   2223 29 غشت 

15.222 درهم.
512I

العيون استشارات

NIBRAS SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

72222، العيون املغرب
NIBRAS SAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
اسكيكي ة زنقة امليلية ع ارة 

ادمشيش شقة 27 - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37977
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NIBRAS SAHARA

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يسعلق بالنشاط السجاري والخدماتي 

واالست2اد والسصدير.....

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  امليلية  زنقة  اسكيكي ة 

ادمشيش شقة 27 - 72222 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ض ضم  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د ض ضم عنوانه)ا) 

الزهراء  تجزئة  الفداء  ابو  شارع   62

حي سيدي عبد الكريم 46222 اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د ض ضم عنوانه)ا) 

الزهراء  تجزئة  الفداء  ابو  شارع   62

حي سيدي عبد الكريم 46222 اسفي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2829.

511I

العيون استشارات

XC SERVICE
إعالن مسعدد القرارات

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

72222، العيون املغرب

XC SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي 

القدس تجزئة الراحة رقم 76 - - 

العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.37783

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

شريك وحيد

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

تفويت حصص السيد سعيد  مايلي: 

جناح لفائدة  اسيف والسيدة رجاء 

السيد ميلود بسيط

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: اسسقالة السيد سعيد اسيف 

ميلود  السيد  وتعيين  التسي2  من 

بسيط ك سي2 وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

شريك وحيد

الذي ينص على   :26-27 بند رقم 

تفويت حصص السيد سعيد  مايلي: 

جناح لفائدة  اسيف والسيدة رجاء 

السيد ميلود بسيط

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: اسسقالة السيد سعيد اسيف 

ميلود  السيد  وتعيين  التسي2  من 

بسيط ك سي2 وحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

32 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2798.

512I

ائس انية كينزو

تمج كنساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائس انية كينزو

34، حسن الصغي2 - الدار البيضاء، 

22622، الدار البيضاء أملغرب

ت ج كنساي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق األول، مركز رياض - 22622 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.436583

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 يونيو   21 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ت ج 

كنساي مبلغ رأس الها 12.222 درهم 

شارع   61 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  لال 

 22622  - الطابق األول، مركز رياض 

لم   : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء 

وأن  تاسيس،  منذ  نشاط  بأي  تقم 

آفاق السن ية غي2 موجودة.

و حدد مقر السصفية ب 61 شارع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  لال 

 22622  - الطابق األول، مركز رياض 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  طاير  مكرم  السيد)ة) 
 122 شقة  فارس  أح د  زنقة   76

املغرب  البيضاء  الدار   22522

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791986.

513I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

BFR & ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تس ية الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 422, شارع 
مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 22222، الدار البيضاء 

MAROC
BFR & ASSOCIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي 221 شارع 
الزرقطوني - 22222 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
تغيي2 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 يونيو   23 في  املؤرخ 
 BFR« من  الشركة  تس ية  تغيي2 
 ADNA« إلى   »& ASSOCIES

.»MOROCCO
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789415.

514I

GALAXYCOMPT

ROBUST CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan، 93000، تطوان املغرب
 ROBUST CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السصفية)



18907 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

 Av Irak وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Lot Souani n°38 Tétouan -

.93000 Tétouan MAROC

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24575

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2221 يونيو   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   ROBUST CONSTRUCTION

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 Av Irak Lot اإلجس اعي  مقرها 

 Souani n°38 Tétouan - 93222

ازمة   : نتيجة ل   Tétouan MAROC

قطاع.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 -  38 رقم  السواني  اقامة  العراق 

تطوان - 93222 تطوان املغرب. 

و عين:

 SIHAME HADDAD السيد)ة) 

 Av Taif Rue 23 DB 21 وعنوانه)ا) 

 N°27 -Tétouan 93222 Tetouan

MAROC ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2618.

515I

GALAXYCOMPT

KORRASSA & KALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan، 93000، تطوان املغرب

KORRASSA & KALAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

 Hay وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Aghrass Av Tarik Ibno Ziyad
 n°3 Martil - 93000 Tétouan

.MAROC
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.27241

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   KORRASSA & KALAM
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
 Hay Aghrass Av مقرها اإلجس اعي 
 Tarik Ibno Ziyad n°3 Martil -
Tétouan MAROC 93222 نتيجة ل 

: ازمة قطاع.
 Hay ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 Aghrass Av Tarik Ibno Ziyad n°3
 .Martil - 93222 MARTIL MAROC

و عين:
 YAMNA AZIAR السيد)ة) 
 Hay Aghrass Av Tarik وعنوانه)ا) 
 Ibn Ziad Zkt B imp 1 Nr 3 Martil
MARTIL MAROC 93222 ك صفي 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2576.
516I

MAJESTI TRUCK SARL AU 

MAJESTI TRUCK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAJESTI TRUCK SARL AU
رقم 282 تجزئة مرزوكة أرفود 5222 

املغرب 
 MAJESTI TRUCK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها االجس اعي رقم 282 

تجزئة مرزوكة أرفود 5222 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد ذات 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15167

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

االقسضاء ب خسصر تس يتها: 

 MAJESTI TRUCK SARL AU

غرض الشركة بإيجاز: 

نقل البضائع للغي2

اسسي2اد وتصدير
 282 رقم  عنوان املقر االجس اعي: 

تجزئة مرزوكة 5222 أرفود الرشيدية 

املغرب. 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : بومسهول  مصطفى  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء: 
بومسهول  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) 241 تجزيئة مرزوكة ارفود 

الرشيدية52222 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بومسهول  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) 241 تجزيئه مرزوكة ارفود 

الرشيدية 52222 املغرب. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 376

517I

Conseil assistance pme

 CONCEPTIONS

 REALISATIONS ETUDES

 AUTOMATISMES

TECHNIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Conseil assistance pme

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

 CONCEPTIONS REALISATIONS

 ETUDES AUTOMATISMES

TECHNIQUES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 128 زنقة 

العرعار الطابق 2 املكسب 6 الدار 

البيضاء - 22252 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515233

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CONCEPTIONS REALISATIONS

 ETUDES AUTOMATISMES

.TECHNIQUES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنجازات  الدراسات  السص ي ات 

األتوماتيكية السقنية.
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عنوان املقر االجس اعي : 128 زنقة 
الدار   6 املكسب   2 الطابق  العرعار 
البيضاء  الدار   22252  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : هشام  الص اد  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  الص اد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة املنزه ع ارة ب2 رقم 
 22422 مومن  سيدي   14 شقة   7

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هشام  الص اد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة املنزه ع ارة ب2 رقم 
 22422 مومن  سيدي   14 شقة   7

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791814.
518I

MAG GESTION

MINI MARKET ZIATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
MINI MARKET ZIATI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
يعقوب درب سيدي الفضلي رقم 

54 القصر الكبي2. - 92152 القصر 
الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MINI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MARKET ZIATI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TENANT UN MAGAZIN

.D’ALIMENTATION GENERALE

سيدي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

يعقوب درب سيدي الفضلي رقم 54 

القصر الكبي2. - 92152 القصر الكبي2 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الزياتي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزياتي  مح د  السيد 
 14 رقم   15 زنقة  رضوان  سيدي 

القصر الكبي2   92152 القصر الكبي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزياتي  مح د  السيد 
 14 رقم   15 زنقة  رضوان  سيدي 

القصر الكبي2   92152 القصر الكبي2 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 244.

519I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANASS FOR DIVING
 AND MARINE SPORTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°22
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ANASS FOR DIVING AND
MARINE SPORTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل كائن 

بالطابق السفلي شارع السراغنة 
الحسي ة - 32222 الحسي ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ANASS FOR DIVING AND

.MARINE SPORTS SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألعاب الرياضات املائية 
الغوص.

عنوان املقر االجس اعي : محل كائن 
السراغنة  شارع  السفلي  بالطابق 
الحسي ة - 32222 الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أنس أبوريش : 822 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 122  : اليعقوبي  أشرف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد مح د أسويق : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 

 1222  : أبوريش  أنس  السيد 

بقي ة 122 درهم.

 122  : اليعقوبي  أشرف  السيد 

بقي ة 122 درهم.

السيد مح د أسويق : 122 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أبوريش  أنس  السيد 

الحسي ة   32222 شارع الوحدة   23

املغرب.

السيد أشرف اليعقوبي عنوانه)ا) 

حدو  باريو  حي  باكسسان  شارع   16

32222 الحسي ة املغرب.

عنوانه)ا)  أسويق  مح د  السيد 

32 شارع 23 مارس حي املنزه 32222 

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أبوريش  أنس  السيد 

الحسي ة   32222 شارع الوحدة   23

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 826.

522I

CABINET BAHMAD

HZL INSTITUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
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HZL INSTITUT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : سيدي 
عباد 2 رقم -51 - 42222 مراكش 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.71987

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 أبريل   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HZL INSTITUT حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 42222  -  51- رقم   2 عباد  سيدي 
مراكش املغرب نتيجة لقرار الشريك 

الوحيد.
و عين:

بوالن  مريم  السيدة  السيد)ة) 
 6 رقم  عث ان  تجزئة  وعنوانه)ا) 
تاركة مراكش 42222 مراكش املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
سيدي  وفي   2221 أبريل   32 بساريخ 
مراكش   42222  -  51- رقم   2 عباد 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127281.

521I

KAMAR BENOUNA

 INTERNATIONAL SCHOOL
OF MOROCCO Privé

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

 INTERNATIONAL SCHOOL OF
MOROCCO Privé »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 3 م ر 
جيل كروس الوازيس - 22152 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.236925
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 3.222.222 من  راس ال  في  الزيادة 

درهم الى 4.522.222 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  والسابع  السادس  البند  تعديل 

القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راس ال
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791717.
522I

CABINET BAHMAD

SODETRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
SODETRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : تجزئة 
مص ودي رقم -382 - 42222 

مراكش املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.74197

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   32 املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   SODETRI
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   22.222 رأس الها 
مص ودي  تجزئة  اإلجس اعي  مقرها 

مراكش املغرب   42222  -  382- رقم 
نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
فسوحي  مح د  السيد  السيد)ة) 
رقم  مص ودي  تجزئة  وعنوانه)ا) 
املغرب  مراكش   42222  382-

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
تجزئة  وفي   2221 أبريل   32 بساريخ 
 42222  -  382- رقم  املص ودي 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127287.
523I

ELM LINKS

ELM LINKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ELM LINKS
 ZONE INDUSTRIELLE, route

 nationale N° 2 SELOUANE, B.P
 DE SELOUANE N°399، 62000،

NADOR MAROC
ELM LINKS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية الطريق الوطنية رقم 2 
سلوان - 62222 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8341
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
املدر�سي 2.522 حصة اجس اعية من 
حصة لفائدة السيد   42.522 أصل 
غشت   25 بساريخ  نعي ة ح دي  )ة) 

.2221
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
املدر�سي 2.522 حصة اجس اعية من 
حصة لفائدة السيد   42.522 أصل 
 25 اح د ياسين املدر�سي بساريخ  )ة) 

غشت 2221.

مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 

املدر�سي 2.522 حصة اجس اعية من 

حصة لفائدة السيد   42.522 أصل 

25 غشت  )ة) مروان املدر�سي بساريخ 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 27 شتن22 

2221 تحت رقم 3887.

524I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE KANIMM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°22

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE KANIMM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسسودع 

املسواجد بدائرة بني ورياغل 

الروا�سي - 32222 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KANIMM SARL AU
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تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدواجن وانساج البيض
تربية األبقار واألغنام

تصدير واسسي2اد.
: مسسودع  عنوان املقر االجس اعي 
املسواجد بدائرة بني ورياغل الروا�سي 

- 32222 الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبدالفساح حبوبي : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد عبدالفساح حبوبي : 1222 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حبوبي  عبدالفساح  السيد 
زنقة وزان حي سيدي   28 عنوانه)ا) 

عابد 32222 الحسي ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حبوبي  عبدالفساح  السيد 
زنقة وزان حي سيدي   28 عنوانه)ا) 

عابد 32222 الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 827.
525I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE PRO MEKTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN، 50000، Meknès
Maroc

SOCIETE PRO MEKTA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22، شارع 
شفشاون، إقامة ياس ين، السفلي، 
مكسب 13، م.ج. - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54231

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE PRO MEKTA
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي : 22، شارع 
السفلي،  إقامة ياس ين،  شفشاون، 
مكناس   52222  - م.ج.   ،13 مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 HOLDING HBF sarl الشركة 
درهم   122 بقي ة  حصة   : 422

للحصة.
السيد لحري�سي سعد : 152 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 152  : ادريس  يحيى  بن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 152  : يوسف  املرابط  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
 HOLDING YAMY الشركة 
درهم   122 sarl : 152 حصة بقي ة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 HOLDING HBF sarl الشركة 
شفشاون،  شارع   ،22 عنوانه)ا) 
 ،1 مكسب  السفلي،  ياس ين،  إقامة 

م.ج. 52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  سعد  لحري�سي  السيد 
إقامة نور 1، شقة 14، إس اعلية 2، 

م.ج. 52222 مكناس املغرب.
السيد بن يحيى ادريس عنوانه)ا) 
 ،13 شقة   ،1 نور  إقامة   ،15
52222 مكناس  اإلس اعلية 2، م.ج. 

املغرب.

السيد املرابط يوسف عنوانه)ا) 
سيدي   ،167 رقم  افلوريدا،  تجزئة 

معروف 22222 البيضاء املغرب.
 HOLDING YAMY sarl الشركة 
الطابق  54-54أ،  مكسب  عنوانه)ا) 
5، إقامة طنجة املركز، شارع إدريس 

األول، 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بن يحيى ادريس عنوانه)ا) 
 ،13 شقة   ،1 نور  إقامة   ،15
22222 مكناس  اإلس اعلية 2، م.ج. 

املغرب
الرحيم  عبد  بل كي  السيد 
 ،1 جناح   ،38/39 رقم  عنوانه)ا) 
إقامة ياسين، الطابق 4، الشقة 14، 

قرطبة، 22222 مكناس املغرب
السيد بل كي عبد العالي عنوانه)ا) 
 22222 م.ج.  شارع شفشاون،   ،22

مكناس املغرب
عنوانه)ا)  مح د  بل كي  السيد 
 22222 م.ج.  شارع شفشاون،   ،22

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4229.

526I

AMDE

MLDECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

MLDECORATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Rue Soumaya Résidence
 Shehrazade 3, 5ème étage, n°
Palmiers - Casablanca 22 زنقة 
س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 النخيل البيضاء 22342 الدار 
البيصاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.492497
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2221 يونيو   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MLDECORATION الشريك الوحيد
مبلغ رأس الها 12.222 درهم وعنوان 
 Rue Soumaya اإلجس اعي  مقرها 
 Résidence Shehrazade 3,
 5ème étage, n° 22 Palmiers
اقامة  س ية  زنقة   - Casablanca
شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل البيضاء 
الدار البيصاء املغرب نتيجة   22342

ل : قفل الشركة.
زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  س ية 
 22342 املغرب  البيضاء  النخيل 

CASABLANCA املغرب. 
و عين:

 MURIEL FERNANDE (السيد)ة
 268 وعنوانه)ا)   LE FRANCAIS
 CHEMIN DES GORGUES
 BASTIDE MOEA LE PRE D’ICARD
 83122 LE PLAN DE LA TOUR

FRANCE ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 787762.
527I

IZDIHAR CONSEIL

رياض دار سيسيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech، 40100،

Marrakech Maroc
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رياض دار سيسيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : درب 

دبا�سي درب جديد الرقم 13 املدينة 
- 42222 مراكش ا ملغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.74179
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 مارس   22 في  املؤرخ 
حل رياض دار سيسيل شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 12.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 
دبا�سي درب جديد الرقم 13 املدينة - 
42222 مراكش ا ملغرب نتيجة لعدم 

اسسغالل الشركة.
و عين:

السيد)ة) ييف غالييغ وعنوانه)ا) 
 13 الرقم  جديد  درب  دبا�سي  درب 
ملغرب  ا  مراكش   42222 املدينة 

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
درب  وفي   2221 مارس   22 بساريخ 
املدينة   13 دبا�سي درب جديد الرقم 

- 42222 مراكش ا ملغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 124329.

528I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

RESA ONLINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
 RESA ONLINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة املنار 

6 ع ارة F، الطابق الثاني سعادة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RESA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ONLINE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل مراكز االتصال

الع الء،  مع  العالقات  إدارة   

السلكية  االتصاالت  في  املسخصصة 

والالسلكية 

إدارة االتصاالت التي تهسم بربط 

الناس ع22 قنوات االتصال 

خارجية  ب صادر  االسسعانة 

والسعاقد من الباطن لسوفي2 اإلقامة 

الفندقية.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق   ،F ع ارة   6 املنار 

مراكش   42222  - مراكش  سعادة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مراد الدوادي : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدوادي  مراد  السيد 
شيكرج اعة  بالد  الحركات  دوار 

تصلطانت 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الدوادي  مراد  السيد 
شيكرج اعة  بالد  الحركات  دوار 

تصلطانت 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127254.
529I

SOCIETE RKF CONSULTING

KHADDAR STRUCTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE
 HAY RYAD RTE DE SFROU FES،

30000، FES MAROC
KHADDAR STRUCTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
4 رقم 13 مبنى 26 شارع عباس 
ملساعدي فاس، 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
58811

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2219 شتن22   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KHADDAR STRUCTURE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عباس  شارع   26 مبنى   13 رقم   4

فاس   32222 فاس،  ملساعدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خضار  أمين  مح د  السيد 

إقامة   4 شقة  ك  ع ارة  عنوانه)ا) 

فاس  الخطيب  ابن  شارع   2 النخلة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

خضار  أمين  مح د  السيد 

إقامة   4 شقة  ك  ع ارة  عنوانه)ا) 

فاس  الخطيب  ابن  شارع   2 النخلة 

32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 بساريخ  بفاس  السجارية 

2219 تحت رقم 1177.

532I

عادل الزميسة - محاسب-

k.r.t.confection
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عادل الزميسة - محاسب-

252 حي االدارسة بلوك 2 تازة، 

35222، تازة املغرب

k.r.t.confection شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

12 رقم 78 حي القدس 1 - 35222 

تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4965

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة) رشيد العروض 
152 حصة اجس اعية من أصل 152 
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العروض بساريخ 29 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   28 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 497/2221.
531I

ACMB STRUCTURES

ACMB STRUCTURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ACMB STRUCTURES 
شارع بئ2 انزران رقم 72 برشيد 

برشيد املغرب 26122 
 ACMB STRUCTURES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي زنقة ع ر 
الخطاب شارع مح د الخامس 

ب22شيد املغرب 26122 
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1259

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 26 غشت 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
مح د  شارع  الخطاب  ع ر  زنقة 
املغرب26122  برشيد  الخامس 
برشيد   72 الي شارع بئ2 انزران رقم 

املغرب 26122 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  .تم 
شتن22   23 بساريخ  ب22شيد  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1129
532I

FIDUCIAIRE 2006

NEWLIFE BATTERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca Maroc

NEWLIFE BATTERY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 147 شارع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 
22 - 22222 اادارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.471895
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تحويل   2221 ماي   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»147 شارع املقاومة اقامة افا الطابق 
اادارالبيضاء   22222  -  22 الشقة   2
املغرب« إلى »دوار بوفيد اوالد عزوز - 

22222 اادارالبيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791997.
533I

براهيم الك

براهيم الك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

براهيم الك
1322 تجزئة موالي عتي الشريف، 

65822، تاوريرت املغرب
براهيم الك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1322 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 
تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 61.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  الك  براهيم  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   22.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي 1322 تجزئة موالي 
تاوريرت   65822  - الشريف  علي 
: عدم انجاز الهدف  املغرب نتيجة ل 

االجس اعي.

 1322 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب. 
و عين:

ابراهيم بق وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
الشريف  علي  موالي  تجزئة   1322
65822 تاوريرت املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بساوريرت بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 343/21.

534I

karama conseil

STE M.S COF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
STE M.S COF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 53 

بالد بن مخلوف بجانب تجزئة ال22ج 
فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
68857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.S COF

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.

 53 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

بالد بن مخلوف بجانب تجزئة ال22ج 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : مح د  الربيعي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الربيعي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الربيعي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3429/2221.

535I

FATIGEST

MY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA، 67

20140، CASABLANCA MAROC

MY TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 

انفا اق ة ازور مكسب 11ب 131 

شارع انفا اق ة ازور مكسب 11ب 

22372 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.278727
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 21 يوليوز 2221 تقرر حل 
 MY شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 12.222 رأس الها  مبلغ   TRANS
 131 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
11ب  مكسب  ازور  اق ة  انفا  شارع 
مكسب  ازور  اق ة  انفا  شارع   131
املغرب  الدار البيضاء   22372 11ب 

نتيجة ل : أزمة إقسصادية.
 131 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
11ب  مكسب  ازور  اق ة  انفا  شارع 
املغرب 22372 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
زوانات  زعيم  يوسف  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 127 زنقة مح د بن را�سي 
 22322  1 شقة   1 السالوي الطابق 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيصاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791452.
536I

WEBMAR

WEBMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WEBMAR
ديار مرتيل M1-GH2-4 مرتيل 
ساحة الح امة اقامة الح امة 
البيشاء بلوك ال ط 8 رقم 22 
تطوان، 93222، تطوان املغرب

WEBMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ديار مرتيل 
M1-GH2-4 مرتيل - 93222 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WEBMAR

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكهرباء  املاء  فواتي2  وأداء  االموال 

والهاتف....

ديار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 93222  - مرتيل   GH2-4-M1 مرتيل

مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 42.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

WEBMAR : 422 حصة  الشركة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النقا�سي  كوثر  السيد 

الح امة  اقامة  الح امة  ساحة 

بلوك ال ط8 رقم22 بطوان  البيضاء 

93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  النقا�سي  كوثر  السيد 

الح امة  اقامة  الح امة  ساحة 

بلوك ال ط8 رقم22 بطوان  البيضاء 

93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2647.

537I

ANNONCE BO

LAMSASAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANNONCE BO

12، زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم ٤ 12، زنقة واشنطن الطابق 

السفلي رقم ٤، 22262، الدار 

البيضاء املغرب

LAMSASAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ديار املنزه 

جنان ولفا م س 31 الع ارة رقم 2 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.472.275

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   LAMSASAD الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 

جنان  املنزه  ديار  اإلجس اعي  مقرها 

ولفا م س 31 الع ارة رقم 2 - 22222 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف اإلجس اعي.

و حدد مقر السصفية ب ديار املنزه 

 - 2 31 الع ارة رقم  جنان ولفا م س 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) نجية ملهارزي وعنوانه)ا) 
ك  مج وعة   56 رقم   155 زنقة 

املغرب  البيضاء  الدار   22222 ولفا 

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791852.

538I

ZERRAD CONSULTANTS

 SOCIETE MAROCAINE DES

CARBURANTS SALAMA
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ZERRAD CONSULTANTS

12، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم ٤، 22262، الدار البيضاء 

MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DES

CARBURANTS SALAMA شركة 

املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 27، زنقة 

أبو علي بن رحال - 52222 مكناس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.514929

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2221 ماي   18 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»27، زنقة أبو علي بن رحال - 52222 

شارع   625« إلى  املغرب«  مكناس 

رقم  الرابع  الطابق  الخامس  مح د 

33 - 22222 الدار البيضاء املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791683.

539I

SOCOGENA

الفا شمس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

SOCOGENA

 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC

الفا ش س شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الرقم 

144 بلوك ا حي زواغة فاس 32222 

فاس املغرب.
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قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.35953

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  ش س  الفا 

 122.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 

144 بلوك ا حي زواغة فاس 32222 

ت ن  نتيجة النخفاض  املغرب  فاس 

العقاروخسارة في القطاع.

و عين:

السيد)ة) كريم العلمي وعنوانه)ا) 

تجزئة   15 شقة  امي2  اقامة   54

املغرب  فاس   32222 بريستيجيا 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

الرقم  وفي   2221 يوليوز   21 بساريخ 

144 بلوك ا حي زواغة فاس 32222 

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3739/221.

542I

SM PARTNERS

MADRAFLIX PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS

33 مج وعة عرسة لكبي2 الطابق 

األر�سيِ  مكسب بِ 1 إمسداد 

املعاريف، 22222، الدار البيضاِء 

maroc

MADRAFLIX PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الحرية، الطابق السالت شقة رقم 

5 الدار البيضاء - 22122 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514895

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MADRAFLIX PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : -تص يم، 
املحسوى  وتوزيع  إنساج،تسويق 
املوجهة  والخدمات  السعليمي 
األنواع  ج يع  من  لل سعل ين 
طالب  االبسدائية،  املدارس  )طالب 
الجامعات  وطالب  الثانوية  املدارس 
عن  الباحثين  واألشخاص  واملهنيين 

السدريب...).
الرق ية  إدارة وتسيي2 املنصات   -
وتطبيقات  اإللكت2ونية  واملواقع 
الهاتف املح ول التي تتيح الوصول 

إلى املحسوى والخدمات السعلي ية..
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 5 الطابق السالت شقة رقم  الحرية، 
الدار البيضاء - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد سعد لحري�سي : 252 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   252  : السيد ع ر األزرق 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحري�سي  سعد  السيد 
-128شارع غاندي حي السالم الدار 
البيضاء  الدار   22226 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  األزرق  ع ر  السيد 
كاليفورنيا   8222 كلم  مكة  شارع 
22152 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لحري�سي  سعد  السيد 

-128شارع غاندي حي السالم الدار 

البيضاء  الدار   22226 البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  األزرق  ع ر  السيد 

كاليفورنيا   8222 كلم  مكة  شارع 

22152 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

541I

IZDIHAR CONSEIL

 EL الزولجي كونستروكسيون
ZOULJI- CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

IZDIHAR CONSEIL

 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech، 40100،

Marrakech Maroc

 EL الزولجي كونست2وكسيون

 ZOULJI- CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الزرقطوني بلوك9 الرقم 1132 

بوعكاز املحاميد - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.62983

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الرقم  بلوك9  الزرقطوني  »تجزئة 

 42222  - املحاميد  بوعكاز   1132

»دوار سانسو  إلى   « املغرب  مراكش 

 42222  - تاركة  السعادة  قيادة 

مراكش املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127177.

542I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE OBELIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

OBELIAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

املسسقبل 1 شارع الجيش امللكي 

مسجر 3 و4 املنزه - 52222 مكناس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52511

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الجيش  شارع   1 املسسقبل  »اقامة 

 52222  - املنزه  و4   3 مسجر  امللكي 

مكناس املغرب« إلى »اقامة املسسقبل 

و8   7 مسجر  امللكي  الجيش  شارع   1

املنزه - 52222 مكناس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 3947.

543I

Luxury hunters

Luxury hunters
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Luxury hunters

Twin center، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

Luxury hunters شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي توين 

سانت22، ملسقى شارع املسي2ة وشارع 

الزرقطوني، املعاريف الدار البيضاء 

- 22122 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Luxury : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.hunters

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

توين   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ملسقى شارع املسي2ة وشارع  سانت22، 

الزرقطوني، املعاريف الدار البيضاء - 

22122 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اشقف سهام : 52 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد القدمي2ي مح د ر�سى : 52 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اشقف سهام  السيدة 
63 زنقة القا�سي اياس طابق3 شقة1 

املعاريف الدار البيضاء 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

ر�سى  مح د  القدمي2ي  السيد 

إقامة  انزران  بئ2   154 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22122 السقاط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اشقف سهام  السيدة 
شقة1  طابق3  اياس  القا�سي  زنقة 

البيضاء  الدار   22122 املعاريف 

املغرب.

ر�سى  مح د  القدمي2ي  السيد 
إقامة  انزران  بئ2   154 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22122 السقاط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم -.
544I

عادل الزميسة - محاسب-

K.R.T.CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

عادل الزميسة - محاسب-
252 حي االدارسة بلوك 2 تازة، 

35222، تازة املغرب
K.R.T.CONFECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 
12 رقم 78 حي القدس 1 - 35222 

تازة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4965

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  29 غشت  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) صابر 

ر�سى أي ن ك سي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 497/2221.
545I

MOGADOR CONSULTING

EASYGOING TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

EASYGOING TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

بالطابق الثاني رقم 116 تجزئة ال22ج 

- 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EASYGOING TOURS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بالطابق الثاني رقم 116 تجزئة ال22ج 

- 44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الفساح اقبال : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اقبال  الفساح  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 116 تجزئة ال22ج 1 44222 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اقبال  الفساح  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 116 تجزئة ال22ج 1 44222 

الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 27 شتن22 

2221 تحت رقم 322.

546I

BENZINA FIRDAOUS

ELEVAGE RABBOUH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES، 30000، FES MAROC

ELEVAGE RABBOUH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

مو�سى اوالد ع ران الزحيليكة - 

15152 الرماني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELEVAGE RABBOUH

تس ين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العجول

االنساج الحيواني

الزراعة الغذائية.

: دوار ايت  عنوان املقر االجس اعي 

 - الزحيليكة  ع ران  اوالد  مو�سى 

15152 الرماني املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد ربوح : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد رشيد ربوح عنوانه)ا) 325 
تجزئة اوالد زعي2 عين العودة 15152 

ت ارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رشيد ربوح عنوانه)ا) 325 
تجزئة اوالد زعي2 عين العودة 15152 

ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   23 االبسدائية بالرماني بساريخ 

2221 تحت رقم 63.
547I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

SHELINE
إعالن مسعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

SHELINE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 
السفلي، رقم 44 بلوك أش 1، حي 
الداخلة، أكادير. - 82222 أكادير 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.42577

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 شتن22 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
لوكيلي  لينة  اآلنسة  تفويت  مايلي: 
حصة   J527289( 222 )ر.ب.ت.و: 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقي ة 
لوكيلي  نجيب  السيد  لفائدة 

 .(D172586 :ر.ب.ت.و(
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
حليلة  رجاء  السيدة  تفويت  مايلي: 
حصة   I179246( 422 )ر.ب.ت.و: 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقي ة 
لوكيلي  نجيب  السيد  لفائدة 

.(D172586 :ر.ب.ت.و(

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تزكية اآلنسة لينة لوكيلي )ر.ب.ت.و: 

J527289) ك سي2ة وحيدة للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
122222 درهم  السيد نجيب لوكيلي 
)شريك  درهم   122222 املج وع:   -

وحيد)
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 - 1222 حصة  السيد نجيب لوكيلي 

املج وع: 1222 حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126353.
548I

WEBMAR

 ELECTROMENAGER
LOJAYNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELECTROMENEGER LOJAYNE
شارع املامون قيسارية كدية الح د 

بلوك1 رقم6 تطوان، 93222، 
تطوان املغرب

 ELECTROMENAGER LOJAYNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املامون قيسارية كدية الح د بلوك1 
رقم6 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELECTROMENAGER LOJAYNE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ELECTROMENAGER
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املامون قيسارية كدية الح د بلوك1 
رقم6 تطوان - 93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 42.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 ELECTROMENAGER الشركة 
 122 LOJAYNE : 422 حصة بقي ة 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البقالي عنوانه)ا)  السيد مخلص 
تطوان  رقم3  نافع  بن  عقبة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
البقالي عنوانه)ا)  السيد مخلص 
تطوان  رقم3  نافع  بن  عقبة  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2646.
549I

MCG

�سي أس �سي أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي أس �سي أنفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عالل 
الفا�سي، الع ارة رقم 5، الشقة رقم 
5، سين، - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : �سي أس 

�سي أنفيست.

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وإدارة وتأجي2 ج يع العقارات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عالل الفا�سي، الع ارة رقم 5، الشقة 

مراكش   42222  - سين،   ،5 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة بقي ة   95  : الشركة ريبال 

122 درهم للحصة.

5 حصة   : السيدة بانتيل ساندرا 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 876 عنوانه)ا)  ريبال  الشركة 

شومان دي كور 42192 سانت نيزيي 

سو شارليو فرنسا.

بانتيل ساندرا عنوانه)ا)  السيدة 

42192 سانت  876 شومان دي كور 

نيزيي سو شارليو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بانتيل ساندرا عنوانه)ا)  السيدة 

42192 سانت  876 شومان دي كور 

نيزيي سو شارليو فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127299.

552I
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HOUSSAM EDDINE

زرواق ميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT،
93000، TETOUAN MAROC

زرواق ميد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع اورن 
زنقة باريس رقم 125 زهور 1 فاس - 

32214 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
زرواق   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ميد.
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير مالبس.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1 زهور   125 اورن زنقة باريس رقم 

فاس - 32214 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : عزالدين  زروق  السيد 
درهم   122.222 بقي ة  حصة 

للحصة.
 1.222  : عزالدين  زروق  السيد 

بقي ة 122.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزالدين  زروق  السيد 
 125 رقم  باريس  زنقة  اورن  شارع 

زهور 1 32214 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزالدين  زروق  السيد 
 125 رقم  باريس  زنقة  اورن  شارع 

زهور 1 32214 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم -.

551I

fiduciaire de l’avenir

TAKAI
إعالن مسعدد القرارات

fiduciaire de l›avenir
االنور21 زنقة االزنبق حي الراحة 
الدار البيضاء، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
TAKAI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 
اي نة د ليكس نور2 شارع سيدي 

مح د ب ن عبد هللا وزنقة غرانادا 
طنجة - 92222 طنجة املغرب. - 

92222 طنجة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.82929

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
322 حصة اجس اعية  تفويت  مايلي: 
حصة بحوزة السيد   322 من اصل 
عزيز برادة لفاءدة السيدة اي ان ميكو 

بساريخ 22 يونيو 2221
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: اسسقالة السيد عزيز برادة من 
وتعيين  ذمسه  وابراء  الشركة  تسيي2 
وحيد  ميكوك سي2  نبيل  السيد 

للشركة.

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
الصالحيات  كل  تخويل  مايلي: 
للوثائق  للحامل  واالدارية  القانونية 

والعقود قصد االجرات االدارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
السيدة  بين  شركة  تشكيل  مايلي: 

اي ان ميكو والسيد نبيل ميكو
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
ساه ت السيدة اي ان ميكو  مايلي: 
والسيد  اجس اعية  622حصة  ب 

نبيل ميكو ب 422حصة اجس اعية
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
االجس اعي  الراس ال  يسكون  مايلي: 
اي ان  السيدة  %62بحوزة  من 
و%42بحوزة  درهم  ميكو:62.222 

السيد نبيل ميكو :42.222 درهم 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد نبيل ميكوك سي2 

وحيد للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 244178.

552I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SRRC SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
SRRC SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

أكنسوس، 23 زنقة طارق بن زياد، 
شقة 22 الطابق الرابع، - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SRRC  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SERVICE
-إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل مراكز االتصال،
الع الء،  عالقات  إدارة   -

املسخصصة في االتصاالت.
ستهسم  التي  االتصاالت  إدارة   -
قنوات  خالل  من  الناس  بربط 

االتصال.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة طارق بن زياد،   23 أكنسوس، 
 42222  - الرابع،  الطابق   22 شقة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   15  : السيد أليسوش رضا 

بقي ة 122 درهم للحصة.
25 حصة   : السيد عاشور س ي2 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 25  : السيد فشيز رفايل دوريون 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
كريسسوف  فيجنون  السيد 
جيورج : 25 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة.
 : ج يعة  في2وز  قاتناوي  السيدة 
12 حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضا  أليسوش  السيد 
32 كارتر زنقة ال غار 92322 شاتيون 

فرنسا.
عنوانه)ا)  س ي2  عاشور  السيد 
162 شارع جون جور 75219 باريس 

فرنسا.
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دوريون  رفايل  فشيز  السيد 
 75212 رولي  زنقة   111 عنوانه)ا) 

باريس فرنسا.
كريسسوف  فيجنون  السيد 
شارع   137 عنوانه)ا)  جيورج 
بيسيت2  كرملين   94272 فونسانبلوه 

فرنسا.
ج يعة  في2وز  قاتناوي  السيدة 
غار  ال  زنقة  كارتر   32 عنوانه)ا) 

92322 شاتيون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رضا  أليسوش  السيد 
32 كارتر زنقة ال غار 92322 شاتيون 

فرنسا
ج يعة  في2وز  قاتناوي  السيدة 
غار  ال  زنقة  كارتر   32 عنوانه)ا) 

92322 شاتيون فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127252.
553I

AGC CONSULTING

بيلدينك كير 

BUILDING CARE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

AGC CONSULTING
252، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 11، 
22242، الدار البيضاء املغرب

 BUILDING CARE 2بيلدينك كي
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22، زنقة 
امي ة السايح، الطابق 4، مكسب 12 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.327573

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 يونيو   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»122.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   222.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791992.

554I

ائس انية الفضيلة

LES SEPT MERACLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 
مراكش، 42272، مراكش املغرب

LES SEPT MERACLES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 21 درب زمران 
الحارة صورة املدينة - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LES  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SEPT MERACLES
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األماكن  األسواق،  كراء  في  الحق 
وغي2ها  واملسابح  املجازر  الع ومية 

من املداخيل الع ومية
.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
21 درب زمران  بالطابق األر�سي رقم 
 42222  - املدينة  صورة  الحارة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الشرقاوي سيف اإلسالم  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشرقاوي سيف اإلسالم  السيد 

21 درب زمران الحارة  عنوانه)ا) رقم 

مراكش   42222 املدينة  صورة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشرقاوي سيف اإلسالم  السيد 

21 درب زمران الحارة  عنوانه)ا) رقم 

صورة املدينة 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127324.

555I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

محسني طغونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

محسني طغونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

االمان الرقم 28 اقامة 49 بنسودة 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : محسني 

طغونس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بنسودة   49 اقامة   28 االمان الرقم 

فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : محسني  كوثر  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محسني  كوثر  السيدة 
الشقة رقم 4 ع ارة 22 تجزئة ال22كة 

املسي2ة فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  السيد مح د محسني 
س  الن2جس  بوفكران  واد  زنقة   18

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3998.
556I

CFC AUDIT SYSTEMES

GARAGE AL AMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

CFC AUDIT SYSTEMES
 Bd de paris 48 CASABLANCA،
20130، CASABLANCA MAROC
GARAGE AL AMAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 47TAMAAROUFT (EX RE

 L›ALMA( BOURGOGNE

 CASABLANCA 48 (ex. 104(

 Bd. de Paris Casablanca 20130

.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.88921

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تحويل  23 أبريل  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 47TAMAAROUFT (EX  « من 

 RE L’ALMA( BOURGOGNE

 CASABLANCA 48 (ex. 124(

 Bd. de Paris Casablanca 20130

 »CASABLANCA MAROC

 28/32RUE IBNOU AL  « إلى 

 MOUALIM BOURGOGNE

 CASABLANCA 48 (ex. 124(

 Bd. de Paris Casablanca 20130

.»CASABLANCA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791876.

557I

M.J.J CONSEILS SARL AU

STE AUTO ECOLE IBN AL-

KHATTAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز ك اسة شيشاوة، 42222، 

مراكش املغرب

STE AUTO ECOLE IBN AL-

KHATTAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1832 

الطابق 2 تجزئة معطا هللا املحاميد. 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AUTO ECOLE IBN AL-KHATTAB

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليم سياقة السيارات.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

هللا  معطا  تجزئة   2 الطابق   1832

املحاميد. - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الشرار فخر الدين : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  فخر  الشرار  السيد 

 126 رقم   2 سعادة  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 مراكش.  املحاميد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  فخر  الشرار  السيد 

 126 رقم   2 سعادة  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 مراكش.  املحاميد 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 126539.

558I

ائس انية الفضيلة

AOUR IKOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية الفضيلة

رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 

مراكش، 42272، مراكش املغرب

AOUR IKOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 78 تجزئة بن 

تاشفين - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AOUR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IKOM

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالتصاالت  السجارية  خدمات 

والهواتف وغي2ها

ادارة الع ليات السجارية.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  تجزئة   78 رقم  األر�سي  بالطابق 

تاشفين - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الحسين  اوريك  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوريك الحسين عنوانه)ا) 

 42222 تاشفين  بن  تجزئة   78 رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اوريك الحسين عنوانه)ا) 

 42222 تاشفين  بن  تجزئة   78 رقم 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127325.

559I

ECOGEF

KHAYATI LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID

 NAJMAT AL JANOB I BLOC D

 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

KHAYATI LILBINAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22332 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

512899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KHAYATI LILBINAE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اشغال عامة / السجارة.
زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 
اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

22332 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : الخياطي  الفساح  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخياطي  الفساح  عبد  السيد 
 6 12 ع ارة  اقامة السعد  عنوانه)ا) 
الجديدة   24222 الجديدة   13 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخياطي  الفساح  عبد  السيد 
 6 12 ع ارة  اقامة السعد  عنوانه)ا) 
الجديدة   24222 الجديدة   13 شقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 28618.
562I

FLASH ECONOMIE

KAOTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

KAOTIC SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها:12222 درهم
مقرها االجس اعي:8 ساحة 

اإلسسقالل الشقة 12 الطابق 5 الدار 
البيضاء 

رقم السقييد في السجل السجاري 

161573:

 ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2219،قرر  32 يوليوز  املنعقد بساريخ 

ما يلي:

تحويل املقر االجس اعي للشركة إلى 

الطابق   PIERRE FONDS زنقة  652

5 اقامة  1 الشقة ب16 شارع مح د 

ACACIA -الدار البيضاء

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون221922 تحت رقم 719562

561I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AZUR MANUFACTURING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

92222، طنجة املغرب

AZUR MANUFACTURING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الصناعية املجد القطعة رقم 851 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZUR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MANUFACTURING

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األثاث ومنسجات السأثيت.

املنطقة   : عنوان املقر االجس اعي 
 851 رقم  القطعة  املجد  الصناعية 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 522  : ططري  مح ود  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد نواف ططري : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح ود ططري عنوانه)ا) 
طنجة   92222 املح دية  شارع   15

املغرب.
عنوانه)ا)  ططري  نواف  السيد 
محج موالي رشيد اقامة حدائق فال 
 92222  69 رقم   3 طابق   4 فلوري 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح ود ططري عنوانه)ا) 
طنجة   92222 املح دية  شارع   15

املغرب
عنوانه)ا)  ططري  نواف  السيد 
محج موالي رشيد اقامة حدائق فال 
 92222  69 رقم   3 طابق   4 فلوري 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245315.

562I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

 STE MULTI DIV REGGANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سلي ان، 14222، سيدي سلي ان 

املغرب

 STE MULTI DIV REGGANI SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور - 14222 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MULTI DIV REGGANI SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والت2ميم.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

القنيطرة   14222  - يعقوب املنصور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الريكاني  ميلود  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الريكاني  ميلود  السيد 

 14222 املساعدة  العبيات  دوار 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الريكاني  ميلود  السيد 

 14222 املساعدة  العبيات  دوار 

سيدي سلي ان املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

563I

fidmbk

OKAZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصي2ي، 16152، مشرع 

بلقصي2ي املغرب
OKAZIZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 243 حي 
اللي ون ب مشرع بلقصي2ي 16152 

مشرع بلقصي2ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OKAZIZ
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COLLECTE ET RAMASSAGE
 DES VIEUX METAUX et
 NEGOCE DES MATIERES DE

.CONSTRUCTION
حي   243  : عنوان املقر االجس اعي 
 16152 اللي ون ب مشرع بلقصي2ي 

مشرع بلقصي2ي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 62.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 622  : السيد الهوك عبد العزيز 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  الهوك  السيد 

الصفصاف  النجارة  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصي2ي  مشرع   16152 بلقصي2ي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز  عبد  الهوك  السيد 

الصفصاف  النجارة  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصي2ي  مشرع   16152 بلقصي2ي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بلقصي2ي  ب شرع  االبسدائية 

27 شتن22 2221 تحت رقم 184.

564I

FIDUCIAIRE 2006

MEVE-TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca Maroc

MEVE-TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

بري ا افيس رقم 125 الطابق3 

الشقة16 زاوية مصطفى املعاني 

و11 يناير - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515247

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
MEVE- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRAVAUX
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتزيين وكل ما يسعلق  أشغال البناء 

به ا.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق3   125 رقم  افيس  بري ا 
الشقة16 زاوية مصطفى املعاني و11 
يناير - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد مصطفى فلعوص : 1.222 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

فلعوص  مصطفى  السيد 
بلوك6  العسيقيين  دوار  عنوانه)ا) 
رقم96 اوالد اح د دار بوعزة 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
فلعوص  مصطفى  السيد 
بلوك6  العسيقيين  دوار  عنوانه)ا) 
رقم96 اوالد اح د دار بوعزة 22222 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791949.

565I

FARAH CONSEILS

CASA FOOD KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS، 20000، 28

CASABLANCA MAROC
 CASA FOOD KITCHEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 292 شارع 
مح د الخامس - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.388845

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 16 يوليوز 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»292 شارع مح د الخامس - 22222 
»شارع  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
الطابق   6 6 اكسوبر رقم  املسي2ة زنقة 
الدار البيضاء   22122  -  3 الشقة   3

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 788467.

566I

ديوان األسساذة أس اء خوالني حسني

PRINSTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ديوان األسساذة أس اء خوالني 
حسني

شارع السالوي، إقامة النخيل، 
الطابق األول، رقم 1، 32222، فاس 

املغرب
PRINSTON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 8، شارع 
امللك حسين، إقامة زينب، شقة 4 - 

32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55577

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»8، شارع امللك حسين، إقامة زينب، 
إلى  فاس املغرب«   32222  -  4 شقة 
»38، درب بني عيش، طالعة الصغي2ة 

- 32222 فاس املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3953.

567I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

مرزاق بالستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

مرزاق بالستيك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مساكنة 
لدى شركة » نيسواياج مونجي » 
مقرها بالشقة بالطابق الثاني 

رقم 222 تجزئة البحي2ة الشطر 4 
الصويرة - 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: مرزاق  ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

بالستيك.
غرض الشركة بإيجاز : 1)- إعادة 
 (-2 البالستيكية  النفايات  تدوير 
بصفة  تاجر   (-3 النفايات  معالجة 

عامة..

مساكنة   : عنوان املقر االجس اعي 

لدى شركة » نيسواياج مونجي » مقرها 

 222 رقم  الثاني  بالطابق  بالشقة 

 - الصويرة   4 تجزئة البحي2ة الشطر 

44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : مرزاق  شرف  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مرزاق  شرف  مح د  السيد 

 11 بلوك  انزران  بئ2  حي  عنوانه)ا) 

اكادير  تيكيوين   25 رقم   24 زنقة 

82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مرزاق  شرف  مح د  السيد 

 11 بلوك  انزران  بئ2  حي  عنوانه)ا) 

اكادير  تيكيوين   25 رقم   24 زنقة 

82222 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 28 شتن22 

2221 تحت رقم 325.

568I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فوريمكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

موكادور أسيست آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

فوري كو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

السجاري الكائن بدوار املعاطلة زاوية 
ابن ح يدة إقلبم الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4265

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 يوليوز   25 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد فوري كو مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
السجاري  املحل  اإلجس اعي  مقرها 
ابن  زاوية  املعاطلة  بدوار  الكائن 
 44222  - الصويرة  إقلبم  ح يدة 
السوقف   : الصويرة املغرب نتيجة ل 

عن النشاط.
املحل  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
السجاري الكائن بدوار املعاطلة زاوية 
ابن ح يدة إقلبم الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا)  املدني  مني2  السيد)ة) 
الصويرة  تاملست  انزران  بئ2  حي 
44222 الصويرة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 299.
569I

PACIOFIS

TECHNICPLAS
إعالن مسعدد القرارات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

TECHNICPLAS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

الجزائر تجزئة الناصري حي مح د 

بلخضر شارع ش س رقم 51 - 

62222 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.35879

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن22 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  الوحيدة  الشريكة  قررت 

غزيلي نوال رفع راس مال الشركة من 

 1  222  222.22 الى  درهم   122222

درهم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من  و7   6 الفصل  تعديل 

االسا�سي للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  وتحيين  تعديل 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 

 222.22 في  الشركة  راس ال  حدد 

الوحيدة  للشريكة  درهم   1  222

السيدة غزيلي نوال

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 222.22 في  الشركة  راس ال  حدد 

 12  222 الي  مقس ة  درهم   1  222

السيدة  الوحيدة  للشريكة  حصة 

غزيلي نوال بقي ة 122 درهم للحصة 

الواحدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3142.

572I
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universal gestion

DAR HERVE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

7 جليز مراكش، 42222، مراكش 

املغرب

DAR HERVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القصور درب السباعي رقم 6 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

121349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2219 أكسوبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DAR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HERVE

تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسسغالل دور الضيافة 

تسيي2 الخدمات.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  6 رقم  السباعي  درب  القصور 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سالفيت هي2في كريستيان 

اندريه : 122 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سالفيت هي2في كريستيان 
الحرية  شارع  عنوانه)ا)  اندريه 

35222 35222 ريين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سالفيت هي2في كريستيان 
الحرية  شارع  عنوانه)ا)  اندريه 

35222 35222 ريين فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن22   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2219 تحت رقم 112662.
571I

universal gestion

SOFA SHOP
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

SOFA SHOP
 14 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
 SOFA SHOP أعطى   2221 يونيو 
 115227 املسجل بالسجل السجاري 
حق  ب راكش  السجارية  باملحك ة 
التسيي2 الحر لألصل السجاري الكائن 
ب تجزئة املنار رقم 132 محل رقم 2 
طريق أسفي - 42222 مراكش املغرب 
لفائدة Y.M.H NEGOCE ملدة 5 سنة 
وتنسهي   2221 يونيو   21 من  تبسدئ 
2226 مقابل مبلغ شهري  31 ماي  في 

قي سه 18.222 درهم.
572I

bemultico بي ولسيكو

KML MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بي ولسيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيسون 

املعركة -مكناس، 52262، مكناس 
مكناس

KML MEKNES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

1128 الشقة 25 الطبق 2 رياض 

االس اعيلية مكناس - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KML  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MEKNES

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة أو البناء

السفاوض.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رياض   2 الطبق   25 الشقة   1128

 52222  - مكناس  االس اعيلية 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ليام مح د : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ليام مح د عنوانه)ا) 283 

تنغي2   45822 تنغي2  بوفكران  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ليام مح د عنوانه)ا) 283 

تنغي2   45822 تنغي2  بوفكران  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4248.

573I

E COMPTA

 COMPTOIR INDUSTRIEL 

ET BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

E COMPTA

5 زنقة ديكس ود، الطابق األول، 

رقم 2، بنجدية، الدار البيضاء.، 

22122، الدار البيضاء املغرب

 COMPTOIR INDUSTRIEL ET 

BATIMENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدمGH-2-17 الطابق رقم 2 

سيدي ال22نو�سي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.382915

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  26 غشت  املؤرخ في 

بناني  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

ُعلية ك سي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792224.

574I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ETOILE GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc

ETOILE GARD شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

ما بين الطابقين مكسب رقم 11 
زاوية زنقة االسسقالل وزنقة املر�سى 

 LA PERLA - 14000 بلوك ا اقامة

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنبطا  فوزية  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   922

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

ماي   17 بساريخ  الشحم  ابراهيم 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 88227.

575I

كبادكاف

MAHIR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كبادكاف

امللكي  الجيش  شارع   49
الناضور   ،62222 الطابق4رقم13، 

املغرب

ذات  شركة   MAHIR CAR

املسؤولية املحدودة

حي  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 - الناضور   126 رقم   23 عاريض 

62222 الناضور املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3898

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAHIR CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناضور   126 رقم   23 عاريض 

62222 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   522  : السيد حلي حكيم 

بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   522  : السيدة حلي حنان 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حكيم  حلي  السيد 
 62222  126 رقم   23 عاريض  حي 

الناضور املغرب.
عنوانه)ا)  حنان  حلي  السيدة 
 62222  126 رقم   23 عاريض  حي 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حكيم  حلي  السيد 
 62222  126 رقم   23 عاريض  حي 

الناضور املغرب
عنوانه)ا)  حنان  حلي  السيدة 
 62222  126 رقم   23 عاريض  حي 

الناضور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 28 شتن22 

2221 تحت رقم 3898.
576I

THALAL CONSULTANTS

 Société Internationale de
Gestion des Palais d›hôtes
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 Société Internationale de

 Gestion des Palais d›hôtes

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: قصر 

شارباغ جنان ابياض النخيل - 

42222 مراكش املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12899

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2222

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقسضيات القانون: أخد 

بعين االعسبار قرار املحك ة السجارية 

باملزاد  املسعلق   22/27/2222 بساريخ 

 Nicole السيدة  ألسهم  العلني 

Grandsire

قبل  من  األسهم  هده  شراء  تم 

.Eric Rodrigues السيد

السيدة  وبهدا نحيطكم عل ا أن 

من  تعد  لم   Nicole Grandsire

مساهمي الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   32 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2222 تحت رقم 115892.

577I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BIRGITS BED BISTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال22يد 312 الرئيسية 

الرشيدية، 52222، الرشيدية 

املغرب

BIRGITS BED BISTRO شركة 

ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

قصرمسكي مدغرة - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIRGITS BED BISTRO
ماوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى بيع السبغ.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52222  - مدغرة  قصرمسكي 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ادريس  نجاري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  نجاري  السيد 

قصرمسكي مدغرة 52222 الرشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ادريس  نجاري  السيد 

قصرمسكي مدغرة 52222 الرشيدية 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

يوليوز 2221 تحت رقم 1282.

578I
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ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

ZAID BONTÉ شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

52282، مكناس املغرب
شركة ZAID BONTÉ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 
املسسخرج من الدار رقم 31 زنقة 

9 مكرر، مج وعة ب، البساتين، - 
52222 مكناس. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ZAID BONTÉ
غرض الشركة بإيجاز : النجارة

نجارة األملنيوم
األشغال املخسلفة أو البناء.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة   31 رقم  الدار  من  املسسخرج 
 - البساتين،  مج وعة ب،  مكرر،   9

52222 مكناس. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : البارودي  س ي2  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البارودي عنوانه)ا)  السيد س ي2 
14 حي السالم، زنقة الناظور درب 4، 
مكناس   52245 ويسالن،   ،29 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
البارودي عنوانه)ا)  السيد س ي2 
14 حي السالم، زنقة الناظور درب 4، 
مكناس   52245 ويسالن،   ،29 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم -.

579I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

RIF DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي2

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكسب رقم 6، 

35122، جرسيف املغرب
RIF DRIP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة بني 

مارين ع ارة ملك وليم الطابق 
الثالث شقة رقم 5 - 35122 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DRIP
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - بالسنقيط  الري  مشاريع  وانجاز 
االشغال املخسلفة او البناء - االسسي2اد 

والسصدير
.

زنقة بني   : عنوان املقر االجس اعي 
مارين ع ارة ملك وليم الطابق الثالث 
جرسيف   35122  -  5 رقم  شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 99.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د ازعوم : 992 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د ازعوم عنوانه)ا) حي 

ح رية 35122 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د ازعوم عنوانه)ا) حي 

ح رية 35122 جرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 1158/2221.
582I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

 STE CHAGHROUCHNI
IKHWAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3، 50010، MEKNES MAROC

 STE CHAGHROUCHNI
IKHWAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم 19، دار أم السلطان مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

53847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHAGHROUCHNI IKHWAN

زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإنساج العنب

بيع العنب باملغرب

تجهيز االرا�سي الفالحية

زراعة وإنساج الفواكه والخضر

توزيع ج يع املنسوجات الفالحية 

في املغرب

االست2اد والسصدير.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - دار أم السلطان مكناس   ،19 رقم 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : الحق  عبد  شغروشني  السيد 

درهم   1.222 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  شغروشني  السيد 

تعاونية واد الذهب دار أم  عنوانه)ا) 

السلطان 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحق  عبد  شغروشني  السيد 

تعاونية واد الذهب دار أم  عنوانه)ا) 

السلطان 52222 مكناس املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 السجارية ب كناس بساريخ 

2221 تحت رقم 3417.

581I

SAVOIR EXPERT

L.M.2.A AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE، 31000،

SEFROU MAROC
L.M.2.A AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
عبد الكريم الخطابي ع ارة ابن 

مو�سى الكواش الطابق الثاني فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
67669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.L.M.2.A AMENAGEMENT
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري مطور أع ال مخسلفة تاجر.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 
مو�سى  ابن  ع ارة  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق الثاني فاس - 32222 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 522  : االله  عبد  لبحر  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
6 شقة زنقة مح د  عنوانه)ا) ع ارة 
 12222 الرباط  حسان  الرفاعي 

الرباط املغرب.
السيد لبحر عبد االله عنوانه)ا) 
شارع ابن خلدون رقم 3 مكرر صفرو 

31222 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
6 شقة زنقة مح د  عنوانه)ا) ع ارة 
 12222 الرباط  حسان  الرفاعي 

الرباط املغرب
السيد لبحر عبد االله عنوانه)ا) 
شارع ابن خلدون رقم 3 مكرر صفرو 

31222 صفرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس بساريخ 24 ماي 2221 

تحت رقم 2178.
582I

GHIZLANE DOUBLANE

FICTILIS
إعالن مسعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 
السادس، 24222، الجديدة املغرب
FICTILIS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 
املعاريف - - الدا البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.492287
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 أبريل 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رأس مال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيي2 مسي2 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تحديد الرأس ال الجديد للشركة

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تعيين املسي2 الجديد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777854.
583I

شركة فيدوسو

 STE AULAD SADDIK 
M›HAMED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
122 شارع املوحدين الحسي ة، 

32222، الحسي ة املغرب
 STE AULAD SADDIK 

M›HAMED SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
اي اريغن بني بوفراح الحسي ة - 

32122 الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 AULAD SADDIK M’HAMED

.SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النظافة  مقاول  والبناء  االشغال 

مقاول زراعة الحدائق.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الحسي ة  بوفراح  بني  اي اريغن 

32122 الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

املنعم  عبد  صديق  اوالد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   342  :

للحصة.
 332  : السيد اوالد صيق مح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد اوالد صديق عبد الح يد 
درهم   122 بقي ة  حصة   332  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املنعم  عبد  صديق  اوالد  السيد 
دوار اي اريغن بني بوفراح  عنوانه)ا) 
الحسي ة 32122 الحسي ة املغرب.

مح د  صيق  اوالد  السيد 
دوار اي اريغن بني بوفراح  عنوانه)ا) 
الحسي ة 32122 الحسي ة املغرب.

السيد اوالد صديق عبد الح يد 
دوار اي اريغن بني بوفراح  عنوانه)ا) 
الحسي ة 32122 الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

املنعم  عبد  صديق  اوالد  السيد 
دوار اي اريغن بني بوفراح  عنوانه)ا) 

الحسي ة 32122 الحسي ة املغرب
مح د  صيق  اوالد  السيد 
دوار اي اريغن بني بوفراح  عنوانه)ا) 

الحسي ة 32122 الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  بسارجيست  االبسدائية 

ف22اير 2221 تحت رقم 4/2221.
584I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 INSTITUTION SCOLAIRE AL
KHEIR PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC
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 INSTITUTION SCOLAIRE
AL KHEIR PRIVEE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 C/O وعنوان مقرها اإلجس اعي

 PROPRIETE EQUIPEMENT 2
 HAY ESSALAM AGADIR - 80000

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
48745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 INSTITUTION SCOLAIRE AL

.KHEIR PRIVEE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.
 C/O  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 PROPRIETE EQUIPEMENT 2
 HAY ESSALAM AGADIR - 80000

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد املصطفى خلوق 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى خلوق عنوانه)ا) 
اسويس82222  حي  بغداد  م ر   18

اكادير 82222 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املصطفى خلوق عنوانه)ا) 
اسويس82222  حي  بغداد  م ر   18

اكادير 82222 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126378.
585I

MOORE CASABLANCA

موسفيط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL، 20110، 34

CASABLANCA MAROC
موسفيط شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 زنقة 
إمام الحرمين،شارع يعقوب املنصور 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.427721

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فياللي  مني2  )ة)  السيد  تفويت 
 122 أصل  من  اجس اعية  حصة   1
لين فياللي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 24 يونيو 2222.
فياللي  مني2  )ة)  السيد  تفويت 
 122 أصل  من  اجس اعية  حصة   1
إيال فياللي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 24 يونيو 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789225.
586I

STE A3S CONSULTING SARL AU

A3S لالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE A3S CONSULTING SARL
AU

192 اسكجور تجزئة االمان رقم 
86 الطابق الثاني مراكش، 42222، 

Marrakech MAROC

A3S لالستشارات شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 192 

اسكجور تجزئة االمان رقم 86 

الطابق الثاني مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 A3S  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

لالستشارات.

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الك بيوتر وشبكات الك بيوتر

أجزاء الك بيوتر.

 192  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 86 رقم  االمان  تجزئة  اسكجور 

 42222  - مراكش  الثاني  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الصادق  عبد  الصياد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصادق  عبد  الصياد  السيد 

تجزئة  اسكجور   192 عنوانه)ا) 

االمان رقم 86 الطابق الثاني مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

الصادق  عبد  الصياد  السيد 
تجزئة  اسكجور   192 عنوانه)ا) 
االمان رقم 86 الطابق الثاني مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 السجارية ب راكش بساريخ 

2221 تحت رقم 126298.

587I

somadik

RM SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune، 70000، laayoune
maroc

RM SAHARA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 237 
شارع مكة العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2217 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAHARA
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال الهندسة املدنية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 237 
العيون   72222  - شارع مكة العيون 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الرزمة  مح د  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرزمة  مح د  السيد 
رزمة  فيال  الزرقطوني  مح د  شارع 
 72222 بدون رقم حي موالي رشيد 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الرزمة  مح د  السيد 
رزمة  فيال  الزرقطوني  مح د  شارع 
 72222 بدون رقم حي موالي رشيد 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2217 تحت رقم 1464.
588I

مكسب املحاسبة

IMPRIMERIE IMAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة
13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان، 93222، تطوان 
املغرب

IMPRIMERIE IMAD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
زيدون زنقة الربيع رقم 26 مكرر 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12829
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
IMPRIMERIE IMAD مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   422.222
زنقة  زيدون  ابن  شارع  اإلجس اعي 

الربيع رقم 26 مكرر تطوان - 93222 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

نشاط الشركة.
و حدد مقر السصفية ب شارع ابن 
 - مكرر   26 رقم  الربيع  زنقة  زيدون 

93222 تطوان املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مح د الفح�سي ص22ي 
رقم  خلدون  ابن  ساحة  وعنوانه)ا) 
تطوان املغرب ك صفي   93222  24

)ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : شارع ابن زيدون 

زنقة الربيع رقم 26 مكرر تطوان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2537.

589I

مكسب املحاسبة

AL MODAINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

مكسب املحاسبة
13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان، 93222، تطوان 
املغرب

AL MODAINA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
املفضل افيالل درب الشودري رقم 

12 - 93222 تطوان املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.7187

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يونيو   25 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AL MODAINA حل 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإلجس اعي شارع املفضل افيالل درب 
تطوان   93222  -  12 الشودري رقم 
املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين:

الحداد  بن  عبي2  السيد)ة) 

الوليد  ابن  خالد  شارع  وعنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  مرتيل   93152

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   2221 يونيو   25 بساريخ 

الشودري رقم  افيالل درب  املفضل 

12 - 93222 تطوان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2254.

592I

CABINET OUASSI

S.V.ELKASTANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة، 

46222، اسفي املغرب

S.V.ELKASTANI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

لح يدات ملغويركزولة - 46222 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.S.V.ELKASTANI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الركاب واملسسخدمين.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 46222  - ملغويركزولة  لح يدات 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد الكسساني سعيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكسساني سعيد عنوانه)ا) 

ميالن   42 رقم  ادوارد  الصين  شارع 

22219 ميالن ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الكسساني سعيد عنوانه)ا) 

ميالن   42 رقم  ادوارد  الصين  شارع 

22219 ميالن ايطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2329.

591I

cofiber sarl

AMER-VITICULTURE شركة
إعالن مسعدد القرارات

cofiber sarl

 rue chouhada berkane، ,17

60300، berkane maroc

 AMER-VITICULTURE شركة

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: عين 

الشباك 128 دوار شراربة - 63323 

مداغ املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3469

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2221 تم اتخاذ  25 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  الغرض  تغيي2 

وبصفة عامة  اسسغالل فالحي.   : الى 

العقارية،  السجارية،  الع ليات  كل 

املالية والصناعية املرتبطة ب وضوع 

الشركة والتي تساهم في تن يتها

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  الغرض  تغيي2 

وبصفة عامة  اسسغالل فالحي.   : الى 

العقارية،  السجارية،  الع ليات  كل 

املالية والصناعية املرتبطة ب وضوع 

الشركة والتي تساهم في تن يتها

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 529/2221.

592I

AGADIR FISC

STE H3A LEADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AGADIR FISC

 BLOC C N°215 CITE ASSAKA

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

STE H3A LEADS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

215بلوك C اساك تيكوين اكادير - 

82222 اكاد ير املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.46227

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

تيكوين  اساك   C 215بلوك  »رقم 

املغرب«  ير  اكاد   82222  - اكادير 

»املكسب الكا ئن بشا رع الحسن  إلى 

الثاني ع ارة رقم 24 مريم الطابق الرا 

بع - 82222 اكاد ير املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126181.
593I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 BOULANGERIE LA
LANTERNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

 BOULANGERIE LA LANTERNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
4 الطابق األر�سي ع ارة بلد تازي 
تجزئة املنظر الج يل الدكارات - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOULANGERIE LA LANTERNE
غرض الشركة بإيجاز : - مخ2زة

- إنساج الحلويات واملعجنات.
عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
تازي  بلد  ع ارة  األر�سي  الطابق   4
 - الدكارات  الج يل  املنظر  تجزئة 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد مصطفى الكركري 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد هشام اعالل : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكركري  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) رقم 494 بلوك ك 2 تجزئة 

فاس   32222 فاس  واد  الحديقة 

املغرب.

عنوانه)ا)  اعالل  هشام  السيد 
عين  السالم  حي   13 رقم   12 زنقة 

قادوس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اعالل  هشام  السيد 
عين  السالم  حي   13 رقم   12 زنقة 

قادوس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3918.

594I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

CENTRALOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

45، شارع لخضر غيالن، الطابق 

الخامس، شقة 424 إقامة 

الوطنية،املدينة الجديدة، فاس، 

32122، فاس املغرب

CENTRALOG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12زنقة 
الصابري بوج عة الطابق األول 

الشقة رقم 6 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.421853

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2221 أبريل   14 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الع ارتي مح د ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778631.
595I

CEDECOM

SOTHEMA
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA،
20200، CASABLANCA MAROC

SOTHEMA شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي ببوسكورة الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35631
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 يوليوز   14 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»182.222 درهم« أي من »182.222 
عن  درهم«   362.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 786949.
596I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ANTI AGE PARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221)الجريدة الرسمية   18930

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

ANTI AGE PARIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : مكسب 

رقم 26 الطابق الرابع-املركز 

السجاري كيليز-تقاطع شارع عبد 

الكريم الخطابي وشارع موالي رشيد 

- 42222 مراكش املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.99713

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2221 غشت   29 في  املؤرخ 

شركة ذات   ANTI AGE PARIS حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق الرابع-املركز   26 مكسب رقم 

عبد  شارع  كيليز-تقاطع  السجاري 

الكريم الخطابي وشارع موالي رشيد 

نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

ل-صعوبة في ت ويل الشركة.

-صعوبة الحصول على اسواق..

و عين:

وعنوانه)ا)  نبوت  ملياء  السيد)ة) 

4زنقة مح د الغازي الطابق 6 ملعب 

الخيل 32222 فاس املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

وفي مكسب   2221 غشت   29 بساريخ 
رقم 26 الطابق الرابع-املركز السجاري 

الكريم  عبد  شارع  كيليز-تقاطع 

 - رشيد  موالي  وشارع  الخطابي 

42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127178.

597I

FLASH ECONOMIE

SLIMANE HAYATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 )SLIMANE HAYATI) سلي ان 

حياتي

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 1.035.000,00 درهم

املقر اإلجس اعي دومين شريكة طريق 

225 أزغار

سيدي سلي ان

توسيع غرض الشركة

الج عية  اجس اع  محضر  حسب 

بساريخ  املنعقد  العادية  غي2  العامة 

 SLIMANE( لشركة   2221 شتن22   2

HAYATI) سلي ان حياتي

 تقرر ما يلي:

إلى  الشركة  غرض  توسيع 

األنشطة السالية:

الزراعة بكافة أنواعها واسسغالل 

األرا�سي الزراعية بكافة أشكالها
تعديل البند رقم 3-- من القانون 

األسا�سي

البند السالت

· البناء والسجزئة واالسسحواذ

بيع املباني لالسسخدام الصناعي   ·

أو السجاري أو السكني

· الزراعة بكافة أنواعها واسسغالل 

األرا�سي الزراعية بكافة أشكالها

في ج يع الع ليات الزراعية

االسسحواذ أو اإليجار أو املزرعة، 

املجاالت  ج يع  عن  والسنازل 

السسغاللها

ج يع  عام،  وبشكل  الزراعي،   

التي  والحقوق  العقارية،  امل سلكات 

ي كن

اسسغالل  خالل  من  تطويرها   

طريق  عن  أو  الطبيعية،  ثرواتهم 

الزراعة، 

أو زراعة الكروم، أو التشجي2، أو 

غابات أو غي2 ذلك

األسا�سي  القانون  تحيين   ·  

للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم   -
الضبط باملحك ة االبسدائية سيدي 
نحن   2221 8 شتن22  سلي ان بساريخ 

عدد 2221/284
قصد النشر واإلعالن

598I

INSTITUTION MAMA SOUKAINA SARL

 INSTITUTION MAMA
SOUKAINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

 INSTITUTION MAMA
SOUKAINA SARL

55 شارع نسيبة بنت كعب سيدي 
مومن، 22632، عين الشق املغرب
 Institution Mama Soukaina
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 55 شارع 
نسيبة بنت كعب سيدي مومن 
22632 الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.717121
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2219 أكسوبر   16 في  املؤرخ 
 Institution Mama Soukaina حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   32.222 رأس الها 
نسيبة  شارع   55 اإلجس اعي  مقرها 
 22632 مومن  سيدي  كعب  بنت 
الدار البيضاء املغرب نتيجة لخسائر 

مسوالية.
و عين:

شناق  سكينة  السيد)ة) 
بنت  نسيبة  شارع   55 وعنوانه)ا) 
الدار   22632 مومن  سيدي  كعب 
البيضاء املعرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 55 وفي   2219 أكسوبر   29 بساريخ 
شارع نسيبة بنت كعب سيدي مومن 

22632 الدار البيضاء املعرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2219 تحت رقم 717121.
599I

FLASH ECONOMIE

L’ESPOIR DE DAKHLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة

L’ESPOIR DE DAKHLA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 10000,00درهم

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 12/28/2221 بساريخ  بالداخلة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات امل يزات السالية: 

 L’ESPOIR DE التس ية: شركة   -

DAKHLA SARL

طابع  ذات  مأوى  املوضوع:   -

اجس اعي

إقامة   428 االجس اعي:  املقر   -

 2 رقم  الشقة  الوالء  شارع  س ية 

الداخلة

درهم  أالف  عشرة  املال:  رأس   -

مائة  إلى  مقس ة   (DH  10000,00(

حصة   122( اجس اعية  حصة 

اجس اعية) بقي ة مائة درهم للحصة.

(DH 100,00(

ووزعت على الشكل السالي: 

السيد إبراهيم اهراوي الحامل   ·

 GV9462829 لجواز السفر رقم

 -- 34 حصة اجس اعية

· السيد مو�سى سين الحامل لجواز 

 14AT16222 السفر رقم

 -- 33 حصة اجس اعية

· السيدة خديجة اهراوي الحاملة 

 15AL72564 -- 33 لجواز السفر رقم

حصة اجس اعية

فاتح  من  االجس اعية:  السنة   -

يناير إلى الحادي والثالثون من دجن22.

:تسعة وتسعون سنة من  املدة   -

في  اال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة السصفية املسبقة او الس ديد.

الشركة  تسي2  واإلدارة:  التسيي2   -

من طرف السيد إبراهيم اهراوي ملدة 

غي2 محدودة وله ج يع الصالحيات 

لس ثيل الشركة.
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السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

السجاري للداخلة تحت رقم 19213.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

لوادي  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   24/28/2221 بساريخ  الذهب 
رقم 1443/2221

622I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI COUNTRY CLUB
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب

JRI COUNTRY CLUB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د السادس ع لية مسك الليل 

فيال 33 - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.129589

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

والسيد  بلواد  كريم  السيد  تعيين 

طارق برادة العزيزي مسي2ان شريكان 

ملدة غي2 محددة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 
من السيد كريم بلواد والسيد طارق 

برادة العزيزي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 
القانون املذكور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127295.

621I

MINBAR AL ISTICHARA

OUJDA GARDEN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسي2دي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة، 62222، وجدة املغرب
OUJDA GARDEN TRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 شارع 
لويزا تجزئة بنقاشور 39 شارع 

لويزا تجزئة بنقاشور 62222 وجدة 
املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37759
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 12 غشت 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 39 شارع لويزا تجزئة بنقاشور   39«
 62222 شارع لويزا تجزئة بنقاشور 
الفسواكي  »شارع  إلى  املغرب«  وجدة 
ع ارة مالكي الطابق 2 شقة 42 شارع 
الفسواكي ع ارة مالكي الطابق 2 شقة 

42 62222 وجدة املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3132.

622I

MINBAR AL ISTICHARA

STEPAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

MINBAR AL ISTICHARA
رقم   4 تجزئة ملسي2دي طريق ف 
وجدة   ،62222 املحلة،  ظهر   22

املغرب
املسؤولية  ذات  شركة   STEPAG

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 19 زنقة 
الكوثر 2 حي االندلس - 62222 وجدة 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.26239

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  26 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بوسالم عصام ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3224.

623I

NEXIA FIDUCIA

HS FACILITY›S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اسس رار نشاط الشركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

HS FACILITY›S »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 265، 

شارع الزرقطوني - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.454727

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2221 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789656.

624I

مسسامنة شامة

SAMHOUNE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

SAMHOUNE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 142 شارع 

املسرة الطابق االول الناظور - 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAMHOUNE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الودائع واالرساليات

والدولي  الوطني  البضائع  نقل 

لحساب الغي2

السصدير واالسسي2اد.

 142  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع املسرة الطابق االول الناظور - 

62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح يد ابغاوي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

522 حصة   : السيد س ي2 ابغاوي 

بقي ة 122 درهم للحصة.
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 52222  : ابغاوي  السيد ح يد   
بقي ة 122 درهم.

 52222  : ابغاوي  س ي2  السيد 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابغاوي  ح يد  السيد 
الدريوش  تليليت  اوشيخا  دوار 

62222 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  ابغاوي  س ي2  السيد 
الناظور  بوعرك  بوغنجاين  دوار 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابغاوي  ح يد  السيد 
الدريوش  تليليت  اوشيخا  دوار 

62222 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  ابغاوي  س ي2  السيد 
الناظور  بوعرك  بوغنجاين  دوار 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 12 غشت 

2221 تحت رقم 3689.

625I

NEXIA FIDUCIA

HS RETAIL SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

HS RETAIL SOLUTIONS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 295, 
شارع عبد املؤمن، الطابق األول - 

22122 الدار البيضاء املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.349881

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 32 يونيو 2221 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 789655.
626I

مينارة فينانس جروب

العود والطيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 
مراكش املغرب

العود والطيب »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 133 شارع 
عبد الكريم الخطابي, جليز - 42222 

مراكش املغرب.
»تعيين م ثل قانوني للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.26329

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
وتبعا   2214 أكسوبر   26 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسي2)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 
- الرواشدة ع ار سلي ان غصاب 

- القر�سي اركي
ذات  شركة   ....................-
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
اإلجس اعي ب:.....................................

..............................................
عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء:....................
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   27 السجارية ب راكش بساريخ 

2214 تحت رقم 69922.
627I

CECOGEL / SARL

H.D.R IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

H.D.R IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة، 

تجزئة السالم زنقة أ 64 رقم 12 

الزاري - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

36915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 H.D.R : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMOBILIER

انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

أشغال البناء وأع ال مخسلفة..

وجدة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 12 رقم   64 أ  زنقة  السالم  تجزئة 

الزاري - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : الدرفوفي  س ي2  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : ع�سي  مني2  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : الدرفوفي  س ي2  السيد 

بقي ة 122 درهم.

بقي ة   522  : ع�سي  مني2  السيد 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدرفوفي  السيد س ي2 

فرنسا 62222 وجدة املغرب.

السيد مني2 ع�سي عنوانه)ا) فرنسا 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الدرفوفي  السيد س ي2 
فرنسا 94142 فرنسا املغرب

السيد مني2 غ�سي عنوانه)ا) فرنسا 
94142 فرنسا املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 1236.

628I

مكسب مو�سى

SOS LIMPIEZA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب مو�سى
حي املح دية بلوك ا رقم 12، 

62222، الناظور املغرب
SOS LIMPIEZA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
شارع موالي رشيد وزنقة ح وش 
اح د بن دح ان الطابق االول 

جعدار بني بويفرور الناظور - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SOS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIMPIEZA SARL
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النظافة، غسل السيارات والبستنة.

تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ح وش  وزنقة  رشيد  موالي  شارع 
االول  الطابق  دح ان  بن  اح د 
جعدار بني بويفرور الناظور - 62222 

الناظور املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد البغدادي نوفل : 99 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   1  : ح زة  مومو  السيد 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البغدادي نوفل عنوانه)ا) 
املدينة  زالكة  وكعة  زنقة  مكرر   33
مكناس   52222 مكناس  الجديدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  ح زة  مومو  السيد 
تجزئة املطار رقم 35 الناظور 62222 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ح زة  مومو  السيد 
تجزئة املطار رقم 35 الناظور 62222 

الناظور املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 شتن22 

2221 تحت رقم 3874.

629I

EXPACT PARTNERS

SATRIUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 221
 ETAGE, RACINE CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc
SATRIUN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
انفا إقامة ازور مكسب رقم 11ب - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515229

في مؤرخ  حر  عقد   ب قس�سى 
2221 تم إعداد القانون   32 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SATRIUN
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
برامج  الخدمات االستشارية وتوزيع 

اإلدارة.
 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  مكسب  ازور  إقامة  انفا  شارع 
11ب - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 SATRIUN GROUP AG الشركة 
درهم   122 بقي ة  حصة   : 1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SATRIUN GROUP AG الشركة 
 ،1224  ،3 السوق  شارع  عنوانه)ا) 

جنيف 1224 جنيف سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ستيدمان  بنجامين  السيد 

عنوانه)ا) ; ; ; ;
السيد إيريك مايوط عنوانه)ا) 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 31296.
612I

مينارة فينانس جروب

دتاميرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب

دتامي2ا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

61725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2214 مارس   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : دتامي2ا.

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 12  : السيد دانيال بيي2 بواسون 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

الشركة شركة »كريسسال« : 992 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بواسون  بيي2  دانيال  السيد 

 Traverse de la  ,31 عنوانه)ا) 

 Bergerie, - 30400 Villeneuve-

.les- Avignon France

»كريسسال«  شركة  الشركة 

 Rue du Blanchissage ,2 (عنوانه)ا

.84000 Avignon France

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بواسون  بيي2  دانيال  السيد 

 Traverse de la  ,31 عنوانه)ا) 

 Bergerie 32422 Villeneuve- les-

Avignon France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2214 تحت رقم 66656.

611I

استيدي

STD KNOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تس ية الشركة

استيدي

ج اعة اكافاي دوار حزيطن، 

42222، مراكش املغرب

STD KNOUCH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الرقم 3 

حزيطن ج اعة اكافاي - 42222 

مراكش املغرب.

تغيي2 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

 98773

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2221 يناير   26 في  املؤرخ 

 STD« من  الشركة  تس ية  تغيي2 

.»AGAFAY VILLA« إلى »KNOUCH

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 4991.

612I

مينارة فينانس جروب

رياض البالر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب
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رياض البالر شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 149 
حي دبا�سي درب القشقاش املدينة - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2215 يونيو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
رياض   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

البالر.
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 149 
 - حي دبا�سي درب القشقاش املدينة 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة روالند جيان بالرد : 1.222 

حصة بقي ة 12 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بالرد  جيان  روالند  السيدة 
 Rue Jeanne D’ARC  , عنوانه)ا) 

.75013 Paris France
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بالرد  جيان  روالند  السيدة 
 Rue Jeanne D’ARC  , عنوانه)ا) 

75013 Paris France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2215 تحت رقم 74342.

613I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BENARKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

BENARKO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 زنقة 

حنين شارع الجوالن الليدو، فاس - 

32222 فاس امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENARKO

برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتص يم املعلوميات.

 4 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الليدو،  الجوالن  شارع  حنين  زنقة 

فاس - 32222 فاس امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة عرقبي خولة : 322 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد بنزايدة ح يد : 722 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خولة  عرقبي  السيدة 
تجزئة   3 ع ارة   2 الطابق   9 الشقة 
 32222 فاس  إي وزار  طريق  ملسفر 

فاس امل لكة املغربية.
عنوانه)ا)  ح يد  بنزايدة  السيد 
12 زنقة شكيب ارسالن الشفة 8 م ج 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خولة  عرقبي  السيدة 
 2 الطابق   9 الطابقالشقة   9 الشقة 
3 تجزئة ملسفر طريق إي وزار  ع ارة 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3963.
614I

مينارة فينانس جروب

 كلين نوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 
مراكش املغرب

 كلين نوف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اكيوض 
حي م22وكة ع ارة ج مسجر ج6 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

67531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2215 مارس   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
كلين   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

نوف.
غرض الشركة بإيجاز : مصبغة.

اكيوض   : عنوان املقر االجس اعي 

 - ج6  مسجر  ج  ع ارة  م22وكة  حي 
42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   522  : واحي  لبنى  السيدة 
بقي ة 12 درهم للحصة.

522 حصة   : السيد مراد برغوت 
بقي ة 12 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  واحي  لبنى  السيدة 
134 42222 مراكش  اسيف ب رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  برغوت  مراد  السيد 
134 42222 مراكش  اسيف ب رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  برغوت  مراد  السيد 
134 42222 مراكش  اسيف ب رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2215 تحت رقم 72788.

615I

AC CONSEIL

ارزال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اشرف الطابق الخامس مكسب رقم 
41 املدينة الجديدة فاس، 32222، 

فاس املغرب
ارزال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 النخيل 

2 ازرو - 32222 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1423
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2219 أكسوبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ارزال.
غرض الشركة بإيجاز : السنظيف
بيع الخضر والفواكه بالسقسيط.

 12  : االجس اعي  املقر  عنوان 
النخيل 2 ازرو - 32222 ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد رشيد عشار 

بقي ة 122 درهم للحصة.
السيدة نجية خالطي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  عشار  السيد 
شارع مح د الخامس اي وزار كندر 

32222 اي وزار كندر املغرب.
عنوانه)ا)  خالطي  نجية  السيدة 
 32222 12 بويكور اهاداف  36 زنقة 

ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  عشار  السيد 
شارع مح د الخامس اي وزار كندر 

32222 اي وزار كندر املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن22   28 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2222 تحت رقم 299.
616I

Consultation internationale 6872 

 INGENICO PAYMENT
SYSTEMS AFRICCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Consultation internationale
6872

شارع مح د الخامس فضاء يسرى 
الطابق 12 رقم 355، 22122، الدار 

البيضاء املغرب
 INGENICO PAYMENT SYSTEMS

AFRICCA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 RUE CADI AYAS N°22,
 MAARIF,ANFA - 20330
.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.293379
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 يوليوز   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 INGENICO الوحيد  الشريك  ذات 
 PAYMENT SYSTEMS AFRICCA
درهم   522.222 رأس الها  مبلغ 
 RUE CADI وعنوان مقرها اإلجس اعي
 AYAS N°22, MAARIF,ANFA -
 22332 CASABLANCA MAROC
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجس اعي.
 RUE ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 CADI AYAS N°22, MAARIF,ANFA
 .- 22332 CASABLANCA MAROC

و عين:
حجوي  توفيق  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 5 زنقة ضاية حشالف حي 
املغرب  الدار البضاء   22232 السالم 

ك صفي )ة) للشركة.
العوفي2  نورالدين  السيد)ة) 
حي  لوكسوس  زنقة   3 وعنوانه)ا) 
املغرب  البضاء  الدار   22132 الهناء 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791427.

617I

T.B COMPETENCE PRIVE

STONE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

T.B COMPETENCE PRIVE
 Hay Laary cheikh Av Hassan 1
 5ème Etg App 12، 147-n° 145

62003، Nador Maroc
STONE EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املغرب العربي رقم 27 الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19361

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تعيين  19 يوليوز  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) أشان 

مح د ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 21 شتن22 

2221 تحت رقم 3849.
618I

RN CONSTRUCTION

RN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RN CONSTRUCTION
 BD BOURGOGNE RESIDENCE
 RAYAN3 IMM 102 1ER ETAGE
 BUR 2 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA املغرب
RN CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجس اعي
 BOURGOGNE RESIDENCE
 RAYAN 3 IMM 102 1ETG

 BUR 2 CASABLANCA 20100
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514373

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولوازم  العقارات  كراء  شراء  بناء 

ماله  كل  واصطراد  البناء،تصدير 

عالقة بالبناء ومسسلزماته.

 BD  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 BOURGOGNE RESIDENCE

 RAYAN 3 IMM 122 1ETG

 BUR 2 CASABLANCA 22122

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   1.222  : ربيع  نوة  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نوة ربيع عنوانه)ا) 42 زنقة 

الدارالبيضاء   22122 بولو  اللوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نوة ربيع عنوانه)ا) 42 زنقة 

الدارالبيضاء   22122 بولو  اللوار 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 514373.

619I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

 KEYZ AGENCY » CELINE
» PONS ART-DECO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
 KEYZ AGENCY » CELINE

PONS ART-DECO « شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KEYZ  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 
AGENCY » CELINE PONS ART-

.» DECO
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسسي2اد  مجال  في  الخدمات 

والسصدير والصناعة السقليدية.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  الشقة  منجان  كامب  فرح 
 42222  - جليز  االر�سي  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   52  : السيدة بونس سلين 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 52  : السيد ملينووسكي بيي2ارنود 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلين  بونس  السيدة 

البور  دائرة   32 ديلوريس  رياض 

ج اعة الويدان اوالد حسون 42222 

مراكش املغرب.

بيي2ارنود  ملينووسكي  السيد 

دائرة   32 رياض ديلوريس  عنوانه)ا) 

البور ج اعة الويدان اوالد حسون 

42222 مراطش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سلين  بونس  السيدة 

البور  دائرة   32 ديلوريس  رياض 

ج اعة الويدان اوالد حسون 42222 

مراكش املغرب

بيي2ارنود  ملينووسكي  السيد 

دائرة   32 رياض ديلوريس  عنوانه)ا) 

البور ج اعة الويدان اوالد حسون 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127273.

622I

NEOCOMPTADUNORD

PROJETS D ACHAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

PROJETS D ACHAMAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنضر 

الج يل زنقة 71 رقم 9 الطابق األول 

مكسب رقم 2 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROJETS D ACHAMAL

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

املنضر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الج يل زنقة 71 رقم 9 الطابق األول 

مكسب رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   52  : حيدة  رشيد  السيد 

بقي ة 1.222 درهم للحصة.

 52  : امح دي  خديجة  السيدة 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حيدة  رشيد  السيد 

الفرسان  زنقة  امللكي  الجيش  شارع 
رقم 14 93222 تطوان املغرب.

امح دي  خديجة  السيدة 

زنقة  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93222  14 رقم  الفرسان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  حيدة  رشيد  السيد 

الفرسان  زنقة  امللكي  الجيش  شارع 
رقم 14 93222 تطوان املغرب

امح دي  خديجة  السيدة 

زنقة  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93222  14 رقم  الفرسان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245282.

621I

MOGADOR GESTION

VINCEGRACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

VINCEGRACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

23 الطابق الثاني شارع املسي2ة 

الخضراء - 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VINCEGRACE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيي2 الع ليات السجارية والخدماتية 

) تسيي2 مطعم)..

 23 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق الثاني شارع املسي2ة الخضراء 

- 44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

VICEDO VINCENT STE. السيد

 122 بقي ة  حصة   CRUZ : 252

درهم للحصة.

 DUPALCO GRACE السيدة 

 122 بقي ة  حصة   SOJOR : 252

درهم للحصة.
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 LARA CYDEL DELA السيدة 
 122 بقي ة  حصة   CRUZ : 252

درهم للحصة.
 ALCANTARA MARIAN السيدة
 122 حصة بقي ة   VICEDO : 252

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
VICEDO VINCENT STE. السيد

 44222 الصويرة  عنوانه)ا)   CRUZ
الصويرة املغرب.

 DUPALCO GRACE السيدة 
 44222 الصويرة  عنوانه)ا)   SOJOR

الصويرة املغرب.
 LARA CYDEL DELA السيدة 
 44222 الصويرة  عنوانه)ا)   CRUZ

الصويرة املغرب.
 ALCANTARA MARIAN السيدة
VICEDO عنوانه)ا) الصويرة 44222 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
VICEDO VINCENT STE. السيد

 44222 الصويرة  عنوانه)ا)   CRUZ
الصويرة املغرب

 DUPALCO GRACE السيدة 
 44222 الصويرة  عنوانه)ا)   SOJOR

الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 31 غشت 

2221 تحت رقم 291/2221.
622I

GLOBAL ADVICE SARLAU

NEYAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باح اد طابق 4 رقم 7، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
NEYAMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق 2 شقة 6 - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

498369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEYAMA

-البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء ع22 اإلنت2نت

لج يع  لإلعالنات  -اإلشهار 

أي  وكذلك  والخدمات  املنسجات 

نشاط.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الزرقطوني طابق 2 شقة 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

األمين  بن  مالك  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   122  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

األمين  بن  مالك  مح د  السيد 

112 زنقة مو�سى بن نصي2  عنوانه)ا) 

طابق 7 شقة 15 كوتيي 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

األمين  بن  مالك  مح د  السيد 

112 زنقة مو�سى بن نصي2  عنوانه)ا) 

طابق 7 شقة 15 كوتيي 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 773866.

623I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI CATERING
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب

JRI CATERING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د السادس ع لية مسك الليل 

فيال 33.مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.98429

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

والسيد  بلواد  كريم  السيد  تعيين 

طارق برادة العزيزي مسي2ان شريكان 

ملدة غي2 محددة؛

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 

من السيد كريم بلواد والسيد طارق 

برادة العزيزي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون املذكور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127234.

624I

FICOSAGE

 STE AL MAALI

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES، 30000، fes maroc

 STE AL MAALI

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 48 

بلوك 1 شقة 16 بالد السازي سهب 

الورد فاس - 32222 فاس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.31317

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

 STE AL MAALI CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 1 بلوك   48 رقم  اإلجس اعي  مقرها 

الورد  سهب  السازي  بالد   16 شقة 

فاس املغرب نتيجة   32222  - فاس 

لعدم وجود مبيعات.

و عين:

العكلي  بوشتى  السيد)ة) 

النخيل شارع  تجزئة   22 وعنوانه)ا) 

عالل بن عبد هللا فاس 32222 فاس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 48 رقم  وفي   2221 ماي   25 بساريخ 

بالد السازي سهب   16 شقة   1 بلوك 

الورد فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 2972/221.

625I
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

EXTINCT INCENDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة ج ال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

62222، وجدة املغرب
EXTINCT INCENDIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ظهر املحلة 
تجزئة السعادة حي او 6 رقم 8 وجدة 

- 62222 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.27429

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   EXTINCT INCENDIE
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي ظهر املحلة تجزئة 
 - وجدة   8 رقم   6 او  حي  السعادة 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   62222
نتيجة لوفاة الشريك الوحيد للشركة 

ولزيادة خسائر الشركة وعجزها عن
االسس رار.....

ظهر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
املحلة تجزئة السعادة حي او 6 رقم 8 

وجدة - 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

اح يدوش  مح د  السيد)ة) 
 8 رقم   6 حي السعادة او  وعنوانه)ا) 
املغرب  وجدة   62222 وجدة  الزاري 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3147.
626I

FIDUCIAIRE MOUANI

بتاو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH،

54000، KHENIFRA MAROC

بساو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 21 

رقم 43 حي املسي2ة السفلى - 54222 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : بساو.

غرض الشركة بإيجاز : نقل أمسعة 

غي2 مصحوب نيابة عن اآلخرين

النقل الداخلي

 نقل البضائع الوطنية والدولية.

 21 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

رقم 43 حي املسي2ة السفلى - 54222 

خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد حفيظة السعدي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السعدي  حفيظة  السيد 

عنوانه)ا) زنقة 24 رقم 18 حي الفسح 

54222 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السعدي  حفيظة  السيد 

عنوانه)ا) زنقة 24 رقم 18 حي الفسح 

54222 خنيفرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 االبسدائية بخنيفرة بساريخ 

2221 تحت رقم 236.

627I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

CENTRALOG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

45، شارع لخضر غيالن، الطابق 

الخامس، شقة 424 إقامة 

الوطنية،املدينة الجديدة، فاس، 

32122، فاس املغرب

CENTRALOG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 12زنقة 

الصابري بوج عة الطابق األول 

الشقة رقم 6 - 22122 الدار 

البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.421853

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تحويل  14 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 778631.

628I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

قــــريــــة فضـــاء الــدروة - ش.ذ.م.م.
إعالن مسعدد القرارات

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
قــــريــــة فضـــاء الــدروة - ش.ذ.م.م. 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطـريــق 
الـوطنيــة رقــم 9 ب.ك. 822+35 

الــدروة -- 22222 البيضــاء املــغـــرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.2225

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املسيــــران يوقعـــان ازدواجــيــــا
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: املسيــــران يوقعـــان ازدواجــيــــا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 1225.
629I

CCJF

SYMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht imm
 B 5ème Etg Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC
SYMA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 شتن22   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SYMA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRAVAUX

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنايات واالشغال املخسلفة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيدة كري ة بن جدير 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كري ة بن جدير عنوانه)ا) 

اقامة ابواب ط اريس ع ارة 15 شقة 

11 دار بوعزة النواصر 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ح اني  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي الفرح زنقة 92 رقم 48 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791982.

632I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI HIVERNAGE
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب
JRI HIVERNAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
مح د السادس ع لية مسك الليل 
فيال 33.مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.98413

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
والسيد  بلواد  كريم  السيد  تعيين 
طارق برادة العزيزي مسي2ان شريكان 

ملدة غي2 محددة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 
من السيد كريم بلواد والسيد طارق 

برادة العزيزي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون املذكور
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127239.
631I

LEADER FIN

SOGEPROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب
SOGEPROL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

الالهرويين حي موالي رشيد - 2222 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.154987
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عبد إهلل السبتي 
275.222 حصة اجس اعية من أصل 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   522.222
25 غشت  مح د حسن غزالي بساريخ 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
شتن22 2221 تحت رقم 22792237.
632I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ONE REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب
ONE REAL ESTATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني مكسب رقم 15 16- 
الطابق السادس - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.118153

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تحويل  25 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
رقم  مكسب  الزرقطوني  شارع   46«
 22122  - الطابق السادس   -16  15
الدار البيضاء املغرب« إلى »لي موريي 
مراكش   42222  - مدار الحرية كليز 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127222.
633I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AL MENDILI KASBAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب
AL MENDILI KASBAH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ج اعة 
سيدي عبد هللا غياث دوار اع ريين 

ع الة الحوز - 42222 مراكش 
املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42583
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي
تم   2221 يونيو   21 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
أي  درهم«   7.522.222« قدره 
إلى  درهم«   15.222.222« من 
 : طريق  عن  درهم«   7.522.222«

تخفيض عدد األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127221.
634I

LEADER FIN

SOGEPROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب
SOGEPROL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

الالهرويين حي موالي رشيد - 2222 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.154987
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  25 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

السبتي عبد إهلل ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
شتن22 2221 تحت رقم 22792237.
635I

LEADER FIN

SOGEPROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب
SOGEPROL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي مج ع 

الالهرويين حي موالي رشيد - 2222 
الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.154987
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2221 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
شتن22 2221 تحت رقم 22792237.
636I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

N.A.H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب
N.A.H شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 57 شارع 

موريسانيا صندوق ال22يد 2629 

جيليز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.N.A.H : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع املباني املفروشة.

57 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

موريسانيا صندوق ال22يد 2629 جيليز 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : ملريق  االله  السيد عبد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله ملريق عنوانه)ا) 

 Rue Des Orvilliers 94322  12

.Thiais France

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد االله ملريق عنوانه)ا) 

 Rue Des Orvilliers 94322  12

Thiais France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127264.

637I

مكسب السدبي2 العقاري واملحاسبة

بوضاض لالستغالل السياحي 

فندق مطعم
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

بوضاض لالسسغالل السياحي فندق 

مطعم

 31 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

أعطى شركة بوضاض   2221 غشت 

املسجل  السياحي  لالسسغالل 

باملحك ة   379 السجاري  بالسجل 

التسيي2  حق  بالصويرة  االبسدائية 

الحر لألصل السجاري الكائن ب شارع 

الضويرة   44222  - نافع  بن  عقبة 

املغرب لفائدة --3825شركة موكادور 

 5 ملدة  السياحي  لالسسغالل  فورفي2 

 2221 غشت   31 من  تبسدئ  سنة 

مقابل   2226 غشت   31 في  وتنسهي 

مبلغ شهري قي سه 12.222 درهم.

638I

MAFACO

مافاكو
إعالن مسعدد القرارات

MAFACO

 Quartier industriel، 28 BP،

Kenitra Maroc

مافاكو »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الصناعي - - القنيطرة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

11.933 القنيطرة.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  مال  رأس  تخفيض  مايلي: 

درهم   178.222.222 ب بلغ 

درهم   222.222.222 من  إلرجاعه 

طريق  عن  درهم   22.222.222 إلى 

إمسصاص خسائر الشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  في  الزيادة  مايلي: 
13.222.222 درهم لرفعه من  ب بلغ 
22.222.222 درهم إلى 35.222.222 
إحسياطات  بإدماج  أ)   : ودلك  درهم 
درهم   6.500.000,00 الشركة ب بلغ 
65.222 أسهم جديدة ذات  وإصدار 
122 درهم للسهم الواحد. ب) مقاصة 
ومسسحق  املقدار  محدد  دين  مع 
درهم   6.500.000,00 ب بلغ  األداء 
65.222 أسهم جديدة ذات  وإصدار 
ب قس�سى  122 درهم للسهم الواحد. 
املنجز  والدفع  باالكسساب  السصريح 
 28 بساريخ  عرفي  محرر  بواسطة 
 65.222 أن  تجلی   2221 يوليوز 
أسهم ذات 122 درهم للسهم الواحد 
امل ثلة للزيادة في رأس مال الشركة 
املقدار  محدد  دين  مع  مقاصة 
ومسسحق األداء قد تم اكسسابها ودفع 
شخص  طرف  من  بالكامل  قي تها 
الوثيقة  ألحقت بهذه  معنوي واحد. 
وأيضا  والدفعات  املكستبين  الئحة 
حصر الحسابات املنصوص عليه ا في 

القانون. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  لعدد  األدنى  الحد  تخفيض 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ي سلكها  التي 

من 5 أسهم إلى سهم واحد. 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
تحقق مجلس اإلدارة املجس ع  مايلي: 
اإلنجاز  من   2221 يوليوز   13 في 
النهائي للزيادة في راس مال الشركة 
13.222.222 درهم لرفعه من  ب بلغ 
22.222.222 درهم إلى 35.222.222 

درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديد رأس مال الشركة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: مجلس اإلدارة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 88253.

639I
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FIDUNIVERSEL

كاب ستريكتير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

كاب ست2يكسي2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 93 زنقة 
تيتيا اقامة شارا فال فلوري - 
22392 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
كاب   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ست2يكسي2.
مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.
زنقة   93  : عنوان املقر االجس اعي 
تيتيا اقامة شارا فال فلوري - 22392 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : عبدالرحيم  الدوغي  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة. 
السيد الدوغي عبدالرحيم : 1222 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرحيم  الدوغي  السيد 

امللعب  تجزئة   49 عنوانه)ا) 
 22223 السالم  حي  املهدية  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالرحيم  الدوغي  السيد 

امللعب  تجزئة   49 عنوانه)ا) 
 22223 السالم  حي  املهدية  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791392.

642I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

RD MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

RD MARBRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تعاونية 

البوزدية عين البيضاء سيدي 

احرازم فاس - 32222 فاس امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARBRE

تحارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال   - بالسقسيط  الرخام 

املخسلفة وأشغال البناء.

تعاونية   : املقر االجس اعي  عنوان 

البوزدية عين البيضاء سيدي احرازم 

فاس - 32222 فاس امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد ادريس العلو�سي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس العلو�سي عنوانه)ا) 
1 زنقة 2 يالد الديوري عين العرو�سي 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ادريس العلو�سي عنوانه)ا) 
1 زنقة 2 يالد الديوري عين العرو�سي 

فاس 32222 فاس امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4215.

641I

la marocaine des bilans

AMGHIRAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكسب رقم 8 ع ارة 

أدرار حي الداخلة، 82262، أكادير 

املغرب

AMGHIRAN TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي C/O رقم 

12 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي بئ2 

أنزران تيكوين أكادير 82222 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

48747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMGHIRAN TRAVAUX

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجس اعي : C/O رقم 

بئ2  حي   11 بلوك   7 زنقة  مكرر   12

أنزران تيكوين أكادير 82222 أكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بوغي مح د : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوغي مح د عنوانه)ا) حي 

تجزئة   24 14 شارع  بئ2 أنزران بلوك 

العكي2 رقم 79 تيكوين 82222 أكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوغي مح د عنوانه)ا) حي 

تجزئة   24 14 شارع  بئ2 أنزران بلوك 

العكي2 رقم 79 تيكوين 82222 أكادير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126381.

642I
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ficof

DYNAMIC CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

ficof
 1rue abi temmam، 60000،

oujda maroc
DYNAMIC CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : إقامة حي 
أنكاد إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 

9 د - 62222 وجدة وجدة.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.34553

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 غشت   26 في  املؤرخ 
شركة ذات   DYNAMIC CASH حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأس الها 12.222 درهم 
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة حي 
أنكاد إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 
9 د - 62222 وجدة وجدة نتيجة ل..

و عين:
الهندوف  سارة  السيد)ة) 
رقم   23 ظهر املحلة زنقة  وعنوانه)ا) 
32 62222 وجدة وجدة ك صفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 26 غشت 2221 وفي إقامة حي 
أنكاد إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 9 

د - 62222 وجدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3227.
643I

la marocaine des bilans

ULTRA INSTALLATEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكسب رقم 8 ع ارة 
أدرار حي الداخلة، 82262، أكادير 

املغرب
ULTRA INSTALLATEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي C/O رقم 
12 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي بئ2 
 AGADIR 80000 أنزران تيكوين

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

48749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ULTRA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.INSTALLATEUR
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء.
 C/O  : االجس اعي  املقر  عنوان 
حي   11 بلوك   7 مكرر زنقة   12 رقم 
 AGADIR 82222 بئ2 أنزران تيكوين 

أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : عبد هللا  املودن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املودن عبد هللا عنوانه)ا) 
 82222 اكادير  اورير  الزاوية  حي 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املودن عبد هللا عنوانه)ا) 
 82222 اكادير  اورير  الزاوية  حي 

اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126382.
644I

WAROD CONTA SARL

KINECENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL

34 شارع امل لكة العربية السعودية 

قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 26 

طنجة، TANGER ،92222 املغرب

KINECENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 أ شارع 

برشلونة اوفيس سنت2 5 الطابق 1 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KINECENTER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.KINESTHERAPIE

عنوان املقر االجس اعي : 1 أ شارع 

 -  1 الطابق   5 برشلونة اوفيس سنت2 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اس اء بنشقرون : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنشقرون  اس اء  السيدة 

عنوانه)ا) اقامة مونوبوليو ا طابق 22 
رقم 39 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بنشقرون  اس اء  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة مونوبوليو ا طابق 22 

رقم 39 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6784.

645I

سيك ا جيستيون

 ACADEMIE GENERATION
SPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

سيك ا جيستيون
شارع مح د الخامس م ر ت كروت 
رقم 1 ورزازات، 45222، ورزازات 

املغزب
 ACADEMIE GENERATION

SPORT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الوحدة رقم 469 ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11641
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ACADEMIE GENERATION

.SPORT SARL
/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Exploitation De Services (
 ( Formation Sportive

 Parc Des Jeux /2
.Restauration /3

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 45222  - ورزازات   469 الوحدة رقم 

ورزازات املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لحسن اوريك : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : السيد لطف هللا لعجوزي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوريك  لحسن  السيد 

ورزازات   45222 دوار تالت ترميكت 

املغرب.

لعجوزي  هللا  لطف  السيد 

 45222 الوحدة  حي  عنوانه)ا) 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اوريك  لحسن  السيد 

ورزازات   45222 دوار تالت ترميكت 

تامغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ 27 شتن22 

2221 تحت رقم 495.

646I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

CGT CONSEIL اص ج ط 

كونساي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

92 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85، 92222، طنجة املغرب

CGT CONSEIL اص ج ط كونساي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محج 

امل لكة العربية السعودية، اقامة 

العزيزية، الطابق الثالت، رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CGT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

CONSEIL اص ج ط كونساي.

املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجارية وغي2ها من املشورة اإلدارية 

؛ االسسي2اد/السصدير.

محج   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اقامة  السعودية،  العربية  امل لكة 

 -  22 رقم  الطابق الثالت،  العزيزية، 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د ياسين الشفيق : 22 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشفيق  ياسين  مح د  السيد 

 ،92422 كولسي2  زنقة   8 عنوانه)ا) 

كورب فوا، 426 كورب فوا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشفيق  ياسين  مح د  السيد 

 ،92422 كولسي2  زنقة   8 عنوانه)ا) 

كورب فوا، 426 كورب فوا فرنسا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245786.

647I

مينارة فينانس جروب

تيكمي ن بلدي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 
مراكش املغرب

تيكمي ن بلدي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

58139
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2213 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تيكمي   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ن بلدي.
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
اتالنتيك   « الشركة 
مساه ة  شركة  انفيسسيس ون« 
درهم   122 بقي ة  حصة   622  :

للحصة.
ذات  شركة  »جليبكو«  الشركة 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
درهم   122 بقي ة  حصة   422  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اتالنتيك   « الشركة 

مساه ة  شركة  انفيسسيس ون« 

 Bd. Flandrin 75116 ,32 (عنوانه)ا

.Paris France

ذات  شركة  »جليبكو«  الشركة 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 Bd. Flandrin 75116 ,32 (عنوانه)ا

.Paris France

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ميشيل جون جي موريت 

 rue Lafontaine  12/14 عنوانه)ا) 

75016 Paris France

زوجة  بييت2  دومينيك  السيدة 

 rue  12/14 عنوانه)ا)  موريت 

Lafontaine 75016 Paris France
جون  جويل  أليكسندر  السيد 

 24 عنوانه)ا)  موريت  فرونسوا 

 bis Avenue de Charlebourg à

 La Garenne 92250 Colombes

France

فرانسوا  أنطوني  السيد 

 rue  2 عنوانه)ا)  بيت2  سيباستيان 

 de Gaillon à Houlbec 27120

Cocherel France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 السجارية ب راكش بساريخ 

2213 تحت رقم 62629.

648I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE JUBA WEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

STE JUBA WEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 4 

رقم 951 طريق اسفي تجزئة املسار - 

42222 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JUBA WEB
-السجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

االلكت2ونية
-تاسيس املواقع االلكت2ونية

-املعلوميات.
 4 : مكسب  عنوان املقر االجس اعي 
رقم 951 طريق اسفي تجزئة املسار - 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 75  : ايت مو�سى  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد مح د ايت وان : 25 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د ايت وان عنوانه)ا) 
اقامة ابواب جليز ع ارة ك الشقة 37 

م22وكة 42222 مراكش املغرب.
مو�سى  ايت  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا) 29 تجزئة اوازيس 2 ع ارة 

املشرق 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د ايت وان عنوانه)ا) 
اقامة ابواب جليز ع ارة ك الشقة 37 

م22وكة 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127127.

649I

مينارة فينانس جروب

تيكمي ن بوبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب

تيكمي ن بوبي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

58137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2213 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تيكمي   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ن بوبي.

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

اتالنتيك   « الشركة 

مساه ة  شركة  انفيسسيس ون« 

درهم   122 بقي ة  حصة   622  :

للحصة.

ذات  شركة  »جليبكو«  الشركة 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

درهم   122 بقي ة  حصة   422  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اتالنتيك   « الشركة 
مساه ة  شركة  انفيسسيس ون« 
 Bd. Flandrin 75116 ,32 (عنوانه)ا

.Paris France
ذات  شركة  »جليبكو«  الشركة 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 Bd. Flandrin 75116 ,32 (عنوانه)ا

.Paris France
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ميشيل جون جي موريت 
 rue Lafontaine  12/14 عنوانه)ا) 

75016 Paris France
زوجة  بييت2  دومينيك  السيدة 
 rue  12/14 عنوانه)ا)  موريت 

Lafontaine 75016 Paris France
جون  جويل  أليكسندر  السيد 
 24 عنوانه)ا)  موريت  فرونسوا 
 bis Avenue de Charlebourg à
 La Garenne 92250 Colombes

France
فرانسوا  أنطوني  السيد 
 rue  2 عنوانه)ا)  بيت2  سيباستيان 
 de Gaillon à Houlbec 27120

Cocherel France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 السجارية ب راكش بساريخ 

2213 تحت رقم 62628.
652I

STE FURAMIC SARL

 STE OUM AL QURA
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 
ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

3، 62222، وجدة املغرب
 STE OUM AL QURA

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
ابن ح ديس وجهيد مكسب رقم ب 

9 - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 OUM AL QURA DISTRIBUTION

.SARL
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 
املنسجات  وتصدير  اسسي2اد  تسويق 

الغذائية..
زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 
ابن ح ديس وجهيد مكسب رقم ب 9 

- 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 622  : سعاد  بوطهي2ي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
422 حصة   : السيدة بالوي نادية 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بوطهي2ي سعاد عنوانه)ا) 
طريق العونية تجزئة العونية رقم 15 

62222 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  نادية  بالوي  السيدة 
شارع ح د السادس زنقة قطر رقم 8 

وجدة 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة بوطهي2ي سعاد عنوانه)ا) 
طريق العونية تجزئة العونية رقم 15 

62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3126.
651I
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GLOBE FIDUCIAIRE

OJM FOOD DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18، 22122، الدار البيضاء املغرب

 OJM FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم7 

شارع اح د توكي الطبقة ٫2الشقة 

٫10 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OJM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.FOOD DISTRIBUTION

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء،توزيع املواد الغدائية.
رقم7   : االجس اعي  املقر  عنوان 

٫2الشقة  الطبقة  توكي  اح د  شارع 

الدار   22222  - البيضاء  الدار   ٫10

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : موزون  معاد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موزون  معاد  السيد 
سالم 22 مج ق زنقة 46 رقم 58 اهل 
 22222 البيضاء  ال22نو�سي  الغالم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  موزون  معاد  السيد 
سالم 22 مج ق زنقة 46 رقم 58 اهل 
 22222 البيضاء  ال22نو�سي  الغالم 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791798.
652I

JURISMAG SARL

 LG ELECTRONICS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 LG ELECTRONICS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنيت 
ميلينيوم ع ارة 3 و4 الطابق 5 
تجزئة السوفيق سيدي معروف - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.93545

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تعيين  13 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

JUNGHO KIM ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792142.
653I

univerdreams

MEDINA SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

univerdreams
رقم 26 ع ارة 82 مشروع الدشي2ة 
الجديدة الدشي2ة انزكان، 86362، 

انزكان املغرب
MEDINA SAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

ع ارة مرحبا ملسقى شارع القا�سي 
عياض ومح د الشيخ السعدي 
تال22جت اكادير - 82222 اكادير 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22247

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2217 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
شارع  ملسقى  مرحبا  ع ارة   1 »رقم 
الشيخ  ومح د  عياض  القا�سي 
 82222  - اكادير  تال22جت  السعدي 
»الطابق االر�سي  إلى  املغرب«  اكادير 
 - اكادير  العليا  فونتي   252 تجزئة 

82212 اكادير املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير   29 بساريخ  باكادير  السجارية 

2219 تحت رقم 72627.

654I

CECOGEL / SARL

CHIKA NEG TRAV NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 CHIKA NEG TRAV NET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة، 24 
بئ2 أنزران الطابق الرابع الشقة رقم 

11 - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CHIKA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.NEG TRAV NET
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء
األشغال الع ومية

أشغال النظافة.
وجدة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بئ2 أنزران الطابق الرابع الشقة   24

رقم 11 - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة شهاز كابيل : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة. 
السيدة شهاز كابيل : 1222 بقي ة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كابيل  شهاز  السيدة 
 62222 59 زنقة الرباط رقم  وجدة، 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كابيل  شهاز  السيد 
 62222 59 زنقة الرباط رقم  وجدة، 

وجدة املغرب.



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221)الجريدة الرسمية   18946

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2348.
655I

rochdi conseil

TRAWOM MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون، 72222، العيون املغرب

TRAWOM MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 122 
دار ERAC زنقة 21 رقم 65 الطابق 

السفلي العيون املغرب 72222 
العيون املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27475
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 شتن22   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TRAWOM الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   MOROCCO
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجس اعي تجزئة 122 دار ERAC زنقة 
الطابق السفلي العيون   65 رقم   21
املغرب 72222 العيون املغرب نتيجة 

ل : الخسارة املسسالية للشركة.
تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 65 رقم   21 زنقة   ERAC دار   122
املغرب  العيون  السفلي  الطابق 

72222 العيون املغرب. 
و عين:

هشام  خديجة  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي السعادة زنقة 22 رقم 
الدار البيضاء   22222 ال22نو�سي   11

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2861.
656I

COMPTE A JOUR

MAHMOUDI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
MAHMOUDI SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
املسجد بني انصار - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAHMOUDI SERVICES
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحوييل الموال وكاتب ع ومي.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسجد بني انصار - 62222 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد لحبيب مح ودي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحبيب مح ودي عنوانه)ا) 
 62222 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد لحبيب مح ودي عنوانه)ا) 
 62222 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 32 غشت 

2221 تحت رقم 3842.
657I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

TAFFAY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH،
400000، MARRAKECH MAROC
TAFFAY CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 59 

مبنى االن22 -1 151 مسي2ة 2 مراكش 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
122577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAFFAY CAR

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 59 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

2 مراكش  -1 151 مسي2ة  مبنى االن22 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : طفاي  نادية  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طفاي  نادية  السيدة 

 42222 مراكش  عزوزية   375 رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  نصري  وئام  السيدة 
نخيل  اطي  عين   453 رقم   1 زهور 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب راكش بساريخ - تحت رقم 

.-

658I

MANAGEX

AUTO ECOLE KHALADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 62322، بركان املغرب

AUTO ECOLE KHALADI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 97 

زنقة جدة حي داخلة - 63322 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8219
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ECOLE KHALADI

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لسعليم القيادة.
 97 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة جدة حي داخلة - 63322 بركان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 822  : الرحيم  عبد  راقد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة راقد نسرين : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة عساوي زهرة : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد راقد عبد الرحيم عنوانه)ا) 
رقم 97 زنقة جدة حي داخلة 63322 

بركان املغرب.

عنوانه)ا)  نسرين  راقد  السيدة 
الداخلة  حي  مليلية  زنقة   29 رقم 

63322 بركان املغرب.

عنوانه)ا)  زهرة  عساوي  السيدة 
الداخلة  حي  مليلية  زنقة   29 رقم 

63322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد راقد عبد الرحيم عنوانه)ا) 
رقم 97 زنقة جدة حي داخلة 63322 

بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 515.

659I

RIF CONSEIL SARL

TIRKAA ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

TIRKAA ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ترقاع 

الغربية الناظور - 62222 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TIRKAA ALUMINIUM

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم  بيع   - االلومنيوم 

املخسلفة  االشغال  بالسقسيط- 

واشغال البناء.

عنوان املقر االجس اعي : حي ترقاع 

الناظور   62222  - الناظور  الغربية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الجبلي  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الجبلي عنوانه)ا) 
 6222 الناظور  السفلى  ترقاع  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم الجبلي عنوانه)ا) 
 62222 الناظور  السفلى  ترقاع  حي 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 شتن22 

2221 تحت رقم 3867.

662I

مسسامنة شامة

AZOUY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
AZOUY IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي حي 
االداري شارع 12 رقم 3 الناظور حي 

االداري شارع 12 رقم 3 الناظور 
62222 الناظور.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9741
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 21 شتن22 2221 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 3876.

661I

مستامنة شامة
حي االداري شارع 12 رقم 3 الناظور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
حي االداري شارع 12 رقم 3 الناظور 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املغرب العربي رقم 19 الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9741

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  21 شتن22  املؤرخ في 
بزيت  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

مح د ك سي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 3876.

662I

RIF CONSEIL SARL

 BOUACHRA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 BOUACHRA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 
بوطيب ل 152 رقم 11 الناظور - 

62222 الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUACHRA IMPORT EXPORT

است2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الغدائية - بيع وتوزيع 

املؤاد الغدائية -السصديرواالست2اد.

: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 

 - الناظور   11 رقم   152 ل  بوطيب 

62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوعشرة  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعشرة  ح زة  السيد 

حي دواية بني انصار 62222 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوعشرة  ح زة  السيد 

حي دواية بني انصار 62222 الناظور 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 27 شتن22 

2221 تحت رقم 3882.

663I

مسسامنة شامة

AZOUY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مسسامنة شامة

شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

AZOUY IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي االداري 

شارع 12 رقم 3 الناظور - 62222 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9741

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2221 شتن22   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مزوار بنعي�سى  )ة)  تفويت السيد 

522 حصة اجس اعية من أصل 122 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د بزيت 

بساريخ 21 شتن22 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 3876.

664I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

F2S PROMO

إعالن مسعدد القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

 F2S PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ع ارة 12 

زنقة ع ر بنجلون األطلس الطابق 

3 شقة 8 م.ج فاس - 32222 فاس 

امل لكة املغربية.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.37595

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  اإلجس اعي  املقر  تحويل 

السالي : رقم 16 مكسب 32، الطابق 4 

السعلبي شارع عالل  زنقة عبدالعزيز 

بن عبدهللا م.ج فاس

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

األشغال   : السجاري  النشاط  تغي2 

نقل   - البناء  وأشغال  املخسلفة 

البضائع لحساب الغي2

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
رفع   : الشركة  رأس ال  زيادة  مايلي: 

درهم   122222 رأس ال الشركة من 

بزيادة  وذلك  درهم   622222 إلى 

ديون  حساب  على  درهم   522222

سائلة في ذمة الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 - البناء  وأشغال  املخسلفة  األشغال 

نقل البضائع لحساب الغي2

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
زنقة   4 الطابق   ،32 مكسب   16 رقم 

بن  عالل  شارع  السعلبي  عبدالعزيز 

عبدهللا م.ج فاس

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة 622222 درهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4241.

665I

نزيه سعيد

فالم كوت وورد
FLAME GOUTTE WORLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

نزيه سعيد
172 زنقة املدارس حي 

بورجراملعاريف، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

 FLAME GOUTTE فالم كوت وورد
WORLD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني مكسب رقم 15-16 
الطابق السادس - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.416837

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعيدة عاقل  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
)ة) سعيد نزيه  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 16 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791842.

666I

EXPACT PARTNERS

KS DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 221
 ETAGE, RACINE CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc
KS DEVELOPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
رامي ٬ زنقة سبسة، الطابق 2،رقم 
8 ٬ الدارالبيضاء املغرب - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515153

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEVELOPMENT

غرض الشركة بإيجاز : االسثس ار 

العقاري.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
2،رقم  الطابق  سبسة،  زنقة   ٬ رامي 

 22222  - املغرب  الدارالبيضاء   ٬  8

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : صالحي  عبدهللا  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : الخبوس  أح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدهللا صالحي عنوانه)ا) 

الطابق  سيتي  كولف  ي  س   352

 22222 البيضاء  بوسكورة  السفلي 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد أح د الخبوس عنوانه)ا) 
ادريس  موالي  تجزئة   29 زنقة   24

 22222 البيضاء  كاليفورنيا 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبدهللا صالحي عنوانه)ا) 

الطابق  سيتي  كولف  ي  س   352

 22222 البيضاء  بوسكورة  السفلي 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد أح د الخبوس عنوانه)ا) 

ادريس  موالي  تجزئة   29 زنقة   24

 22222 البيضاء  كاليفورنيا 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 31233.

667I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

مقهى مطعم بانوراما
انتهاء عقد تسيي2 حرألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيي2 الحر لألصل 

تجاري

مقهى مطعم بانوراما

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

الكائن  سبور  أونفرسال  لشركة 

مقرها االجس اعي ب املركب السكني 

س ي2 بارك، كيلومت2 17 طريق سبسة، 

املغرب  تطوان   93222  - مضيق 

املنعقد بساريخ 21 شتن22 2221 تقرر 

مايلي:

لألصل  الحر  التسيي2  عقد  إنهاء 

السكني  املركب  ب  الكائن  السجاري 

س ي2 بارك، كيلومت2 17 طريق سبسة، 

مضيق - 93222 تطوان املغرب،امل22م 

شركة  مع   2221 يونيو   28 بساريخ 

نالين فود وذلك بحلول األجل املحدد 

له بين الطرفين.

668I

ائس انية زهي2

TOUNSSI CAR
إعالن مسعدد القرارات

ائس انية زهي2

زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت مكسب رقم 11 كيليز 

مراكش، 42222، مراكش املغرب

TOUNSSI CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ملسقى 

شارع الحسن الساني وزنقة سبو 

ع ارة الخليل مسجر رقم 12 - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.19715

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االجس اعية  للحصص  بيع  عقد 

املسجل  بساريخ29/26/2221 

ب راكش بساريخ 27/27/2221 والذي 

ب وجبه باعت السيدة اج ام سلي ة 

 5222 للسيد االدري�سي كبي2 ادريس 

حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد. 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيد عصام االدري�سي 

غي2  ملدة  للشركة  جديد  مسي2  كبي2 

محدودة مكان السيدة اج ام سلي ة 

ك سي2ة  مهامها  من  اسسقالت  التي 

للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

األسهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تسيي2 الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127138.

669I

cabinet comptable aziz

AREA LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك، 

22452، الدارالبيضاء املغرب

AREA LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الحرية - 22122 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.421283

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نعي ة الزعيم  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   522

1.222 حصة لفائدة السيد )ة) سعاد 

الزعيم بساريخ 21 يوليوز 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 26374.

672I

cabinet comptable aziz

 NEW ASSITANCE ET

AMBULANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك، 

22452، الدارالبيضاء املغرب

 NEW ASSITANCE ET

AMBULANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

ركراكة إقامة الكورنيش ع ارة 

2 رقم 1 بوركون - 22242 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

515289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NEW  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ASSITANCE ET AMBULANCE

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

سيارة اإلسعاف.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ركراكة إقامة الكورنيش ع ارة 2 رقم 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أمين السجاني : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : السيد خليل فاكي2 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السجاني  أمين  السيد 

ق ج  ر1  ز42   4 أمين السجاني شطر 

22452 الدارالبيضاء املغرب.

 15 السيد خليل فاكي2 عنوانه)ا) 

شارع لحسن ويدار ط 4 شقة 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السجاني  أمين  السيد 

ق ج  ر1  ز42   4 أمين السجاني شطر 

22452 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 31224.

671I

MH COMPTA SHENGEN 

ل رس ترونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN
 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

 ET.1 2– TANGER، 90000،
TANGER MAROC

ل رس ترونس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 شارع 
139 حي حبيبة بن ديبان - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119825
 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: ل رس  ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ترونس.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي.
شارع   6  : عنوان املقر االجس اعي 
 92222  - حي حبيبة بن ديبان   139

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 752  : السيد عبد هللا العرو�سي 
حصة بقي ة 75.222 درهم للحصة.

السيدة فرح الحداد : 252 حصة 
بقي ة 25.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العرو�سي  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا) طنجة البالية اقامة بوتور 
 92222  412 رقم   23 ط   13 ع ارة 

جبابرة تونات املغرب.

عنوانه)ا)  الحداد  فرح  السيدة 

 12 رقم  قطعة  الريصاني  تجزئة 

92222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العرو�سي  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا) طنجة البالية اقامة بوتور 
 92222  412 رقم   23 ط   13 ع ارة 

جبابرة تونات املغرب

عنوانه)ا)  الحداد  فرح  السيدة 

 12 رقم  قطعة  الريصاني  تجزئة 

92222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7821.

672I

MAROC COMPTA PLUS

MOSAIF ESPACE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 MOSAIF ESPACE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

حسون الخلفية - 23222 الفقيه بن 

صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOSAIF ESPACE SERVICES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
حسون الخلفية - 23222 الفقيه بن 

صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيدة عزيزة مساعف 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عزيزة مساعف عنوانه)ا) 
اوالد عبدهللا الخلفية  دوار الشرفاء 

23222 الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عزيزة مساعف عنوانه)ا) 
اوالد عبدهللا الخلفية  دوار الشرفاء 

23222 الفقيه بن صالح املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

29 شتن22 2221 تحت رقم 236.

673I

شركة يوشا طرنس أنت2

شركة يوشا طرانس أنتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة يوشا طرنس أنت2
7 مج ع مهدية أ 3 ع ارة 7 الطابق 
2 رقم 49 طنجة، 92222، طنجة 

املغرب
شركة يوشا طرانس أنت2 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
العزيزية شارع امل لكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 22 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

يوشا طرانس أنت2.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شارع  العزيزية 

 22 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : شهر سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اإلس اعلي عث ان : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عث ان  اإلس اعلي  السيد 

3 ع ارة  7 مج ع مهدية أ  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   49 رقم   2 الطابق   7

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عث ان  اإلس اعلي  السيد 

3 ع ارة  7 مج ع مهدية أ  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   49 رقم   2 الطابق   7

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7924.

674I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة زكي خدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32
 HAY LAHRECH، 80120، AIT

MELLOUL maroc
ذات  شركة  خدمات  زكي  شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
211 حي االطلسية الدشي2ة  22 زنقة 
الدشي2ة الجهادية   86362 الجهادية 

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

زكي خدمات.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - - رهن  بيع   - : كراء  خدمات عقارية 

تسيي2...
است2اد وتصدير..

 22 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الدشي2ة  االطلسية  حي   211 زنقة 
الدشي2ة الجهادية   86362 الجهادية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
1.222 حصة   : السيد زكي مح د 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  السيد زكي مح د عنوانه)ا) 
211 حي االطلسية الدشي2ة  24 زنقة 
الدشي2ة الجهادية   86362 الجهادية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
رقم  السيد زكي مح د عنوانه)ا) 
211 حي االطلسية الدشي2ة  24 زنقة 
الدشي2ة الجهادية   86362 الجهادية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 1816.

675I

MLM FINANCE

SK2 CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

SK2 CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم 1 تجزئة االزدهار شارع اسفي 
رقم 366 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.126283

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رياض  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

سفيان زياد بساريخ 25 شتن22 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127246.

676I

BROUK ASSISTANCE

BROUK ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BROUK ASSISTANCE

 RESD MANAR ETG7 N°28

 LOT KARIMA 1 COMPLEXE

 HASSANI TANGER، 90000،

TANGER املغرب

BROUK ASSISTANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

 RESD وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MANAR ETG7 N°28 LOT

 KARIMA 1 COMPLEXE

HASSANI TANGER املغرب 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92463

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2221 شتن22   27 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 BROUK الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   ASSISTANCE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 RESD MANAR اإلجس اعي 

 ETG7 N°28 LOT KARIMA 1

 COMPLEXE HASSANI TANGER

92222 طنجة املغرب نتيجة  املغرب 

.Absence d’activité : ل

ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 RESD MANAR ETG7 N°28

 LOT KARIMA 1 COMPLEXE

HASSANI TANGER املغرب 92222 

طنجة املغرب. 
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و عين:

السيد)ة) س ية كواش وعنوانه)ا) 

 92222  21 رقم   1 كري ة  تجزئة 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7845.

677I

FIDUNIVERSEL

وردويد كود ترادينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

وردويد كود ترادينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان،طابق 1رقم 3 - 

22722 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : وردويد 

كود ترادينك.

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واست2اد.

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  3 1رقم  السلطان،طابق  مرس 

22722 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حرم  بوصحيح  هادية  السيدة 

 122 1.222 حصة بقي ة   : شيدوقة 

درهم للحصة.

حرم  بوصحيح  هادية  السيدة 

شيدوقة : 1222 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حرم  بوصحيح  هادية  السيدة 

 1222 تونس  عنوانه)ا)  شيدوقة 

تونس تونس.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حرم  بوصحيح  هادية  السيدة 

 1222 تونس  عنوانه)ا)  شيدوقة 

تونس تونس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792147.

678I

مسسأمنة مو مني

ICHRAQ OLIVE 44
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسأمنة مو مني
رقم 734 الطابق 2 شقة2 اقامة 

يوسف شارع موالي عبد هللا 

تاوريرت، 65822، تاوريرت املغرب

ICHRAQ OLIVE 44 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 225 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ICHRAQ OLIVE 44

-1صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املص22ات الغدائية واملربى-2االست2اد 

والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 225 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد اح دوش مح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اح دوش مح د عنوانه)ا) 

تجزئة موالي علي شريف   225 رقم 

65822 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اح دوش مح د عنوانه)ا) 

تجزئة موالي علي شريف   225 رقم 

65822 تاوريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  بساوريرت  االبسدائية 

رقم 344/21.

679I

ائس انية منارة

سيراتيل
إعالن مسعدد القرارات

ائس انية منارة

18 زنقة موريسانيا ع ارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 

42222، مراكش املغرب

سي2اتيل »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

الصويرة ع ارة 8 شقة 9 املسي2ة 1 - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.8287

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: انسقال حصص الهالك للورثة

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

تعيين السيد بهي س ي2مسي2ا  مايلي: 

للشركة ملدة غي2 محددة

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تحب2ن قانون الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

للورثة  الهالك  حصص  انسقال 

كاالتي:124 حصة للسيد بهي س ي2-

حسين- بهي  للسيد  حصة   124

63حصة للسيدة بهي زهرة63-حصة 

للسيدة بهي سناء- 63حصة للسيدة 

63حصة للسيدة شفي2ة   - بهي مريم 

حلي ة

بند رقم **: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد بهي س ي2مسي2ا للشركة 

ملدة غي2 محددة

على  ينص  الذي   :*** رقم  بند 

مايلي: تحب2ن قانون الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127345.

682I
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املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

HASA TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة 
رقم 18 مكرر الطابق الثاني رقم 7، 

62222، وجدة املغرب

HASA TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Route وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Bouknadel Lotissement

 Belhoucine n°596 Oujda -

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HASA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TEXTILE

-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس

- تصدير املالبس

املنسجات  بيع  وإعادة  اسسي2اد   -

امل اثلة

- السجارة..

 Route  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Bouknadel Lotissement

 Belhoucine n°596 Oujda -

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الصادقي عبد السالم : 522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : مح د  الحضري  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة. 

 : السالم  عبد  الصادقي  السيد 
522 بقي ة 122 درهم.

 522  : مح د  الحضري  السيد 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  الصادقي  السيد 
عنوانه)ا) حي الزيسون تجزئة برمضان 

ا7 رقم 15 62222 وجدة املغرب.
السيد الحضري مح د عنوانه)ا) 
ظهر ملحال تجزئة انجاد زنقة س رقم 9 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السالم  عبد  الصادقي  السيد 
عنوانه)ا) حي الزيسون تجزئة برمضان 

ا7 رقم 15 62222 وجدة املغرب
السيد الحضري مح د عنوانه)ا) 
ظهر ملحال تجزئة انجاد زنقة س رقم 9 

62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3148.
681I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 BAROK ARTISANAT DU
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou، 30050، fès

MAROC
 BAROK ARTISANAT DU

MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موالي الرشيد - 32252 فاس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.64685

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د بنزاكور  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   52

نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   122

السالوي بساريخ 26 غشت 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4249.

682I

FOUZMEDIA

YACACTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

YACACTE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 123 

حي اإلنارة ش ال - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YACACTE SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الت2كيب الكهربائي

أشغال الت2صيص وتركيب املاء
أشغال أخرى.

الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 14222  - ش ال  اإلنارة  حي   123

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عبادي  ياسين  السيد 
قصبة مهدية سكسور 5 الرقم 1484 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عبادي  ياسين  السيد 
قصبة مهدية سكسور 5 الرقم 1484 

14222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم -.
683I

مكسب املحاسبة

SERVICE CHOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة
طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92152، القصر الكبي2 املغرب

SERVICE CHOUK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج حي 
أوالد اح يد مج وعة أ شارع 16 

رقم 3 القصر الكبي2 - 92152 القصر 
الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3285
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICE CHOUK

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألع ال املخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : كراج حي 

أوالد اح يد مج وعة أ شارع 16 رقم 

القصر   92152  - الكبي2  القصر   3

الكبي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الشق  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 1222  : الشق  يوسف  السيد 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشق  يوسف  السيد 

الطلبة  قيادة  سلطان  اوالد  دوار 

القصر الكبي2   92152 القصر الكبي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الشق  يوسف  السيد 

الطلبة  قيادة  سلطان  اوالد  دوار 

القصر الكبي2   92152 القصر الكبي2 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 625.

684I

SABIR NOR SARL A.U

SABIR NOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABIR NOR SARL A.U

2-4 شارع عالل بن عبد هللا تطوان، 

93222، تطوان املغرب

SABIR NOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجيش امللكي املوحدين 2 الطابق 6 

الشقة 16 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SABIR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.NOR

غرض الشركة بإيجاز : بيع أجزاء 

السيارات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 6 الطابق   2 الجيش امللكي املوحدين 

الشقة 16 - 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد عبد االله املصابر 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املصابر  االله  عبد  السيد 

21 بيسو  عنوانه)ا) كايي نكركوا رقم 

ب 23 سبسة 93222 سبسة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

املصابر  االله  عبد  السيد 
21 بيسو  عنوانه)ا) كايي نكركوا رقم 

ب 23 سبسة 93222 سبسة اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3253.
685I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE PARAPHARMACIE
COLISEE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 
الطابق 2الشقة3 تازة، 35222، تازة 

املغرب
 STE PARAPHARMACIE COLISEE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كسارية 
كوليزي رقم 11 تازة - 35222 تازة 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3169

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تم تعيين  26 غشت  املؤرخ في 
اوبال  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

سليم ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 496.
686I

SAGEST

IKOM PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC

IKOM PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اوالد 

الطيب السفلي والد طيب - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IKOM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري واشغال حرة مخسلفة.

اوالد   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 32222  - الطيب السفلي والد طيب 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 482.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 -

 2422  : السيد عبدامللك ع اري 

بقي ة 122 درهم.

بقي ة   1622  : السيد ع ر اخليا 

122 درهم.

السيد مح د ع اري : 822 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدامللك ع اري عنوانه)ا) 

طيب  والد  السفلي  الطيب  اوالد 

32222 فاس املغرب.

دوار  السيد ع ر اخليا عنوانه)ا) 

طيب  والد  السفلي  الطيب  اوالد 

32222 فاس املغرب.
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عنوانه)ا)  ع اري  مح د  السيد 

دوار اوالد الطيب السفلي والد طيب 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبدامللك ع اري عنوانه)ا) 

طيب  والد  السفلي  الطيب  اوالد 

32222 فاس املغرب

دوار  السيد ع ر اخليا عنوانه)ا) 

طيب  والد  السفلي  الطيب  اوالد 

32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3997.

687I

EURO ACCOUNTING HOUSE

MOMENTUM SPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

MOMENTUM SPORTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26. شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 

- 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515299

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOMENTUM SPORTS
تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش القلبي الرئوي
تنظيم األنشطة الت2فيهية

ت رين - السداريب الرياضية - بناء 
الفريق واألحداث.

 .26  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع مرس السلطان شقة 3 الطابق 
األول - 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 SIMPSON AUSTIN السيد 
RYAN : 122 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SIMPSON AUSTIN السيد 
 CAROLINE DU عنوانه)ا)   RYAN
 NORD 222222 CAROLINE DU

NORD الواليات املسحدة األمريكية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 SIMPSON AUSTIN السيد 
 CAROLINE DU عنوانه)ا)   RYAN
 NORD 222222 CAROLINE DU

NORD الواليات املسحدة األمريكية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 32943.
688I

AUREX EXPERTISE

MIX D›OR BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUREX EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI IMM 298

 APT 14، 20000، CASABLANCA
MAROC

MIX D›OR BATIMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 RUE SOUMAYA IMM 82,

 4EME ETG APPT N°16

 QUARTIER PALMIER - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

526679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MIX  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.D’OR BATIMENT

غرض الشركة بإيجاز : - 

.Travaux de constructions divers

 RUE  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 SOUMAYA IMM 82, 4EME ETG

 APPT N°16 QUARTIER PALMIER

.- 22222 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 ABDELKARIM MANIDI السيد

درهم   122 بقي ة  حصة   : 1.222

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDELKARIM MANIDI السيد

 VIA FRANCESCO عنوانه)ا) 

 ZANARDI N 224 22 42121

.BOLOGNIA ITALIE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 ABDELKARIM MANIDI السيد

 VIA FRANCESCO عنوانه)ا) 

 ZANARDI N 224 22 42121

BOLOGNIA ITALIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم -.

689I

مسسامنة شامة

M.R LUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

M.R LUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي لعري 

الشيخ شارع روما 28 رقم 21 

الناظور - 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 M.R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LUB

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير

اسسي2اد شحم السيارات

السيارات  شحوم  وتوزيع  بيع 

والسلع املخسلفة.
عنوان املقر االجس اعي : حي لعري 
الشيخ شارع روما 28 رقم 21 الناظور 

- 62222 الناظور املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 522  : الع وري  يوسف  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد معنان عبد العظيم : 522 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد يوسف الع وري : 52222 
بقي ة 122 درهم.

 : معنان  العظيم  عيد  السيد 
52222 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الع وري عنوانه)ا) 
الناظور   129 رقم  مارس   3 شارع 

62222 الناظور املغرب.
العظيم  عبد  معنان  السيد 
عنوانه)ا) حي لعري الشيخ شارع روما 
الزنقة 28 رقم21 الناظور 1 الناظور 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف الع وري عنوانه)ا) 
الناظور   129 رقم  مارس   3 شارع 

62222 الناظور املغرب
العظيم  عبد  معنان  السيد 
عنوانه)ا) حي لعري الشيخ شارع روما 
 62222 الناظور   21 رقم   28 الزنقة 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 غشت 

2221 تحت رقم 3656.
692I

RAHHALI CONSEIL

PER LEI BEAUTY&SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech، 1482

40000، Marrakech Maroc
PER LEI BEAUTY&SPA شركة

 ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

 ROUTE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 DE 4EME DMM A CAMP

 MILITAIRE MAG N°5, GUELIZ,

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PER  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LEI BEAUTY&SPA

 CENTRE - : غرض الشركة بإيجاز

DE BIEN ETRE

- االسسي2اد والسصدير

- توزيع وبيع مواد السج يل.

 ROUTE  : عنوان املقر االجس اعي 

 DE 4EME DMM A CAMP

 MILITAIRE MAG N°5, GUELIZ,

مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : الزهيد  شي اء  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهيد عنوانه)ا)  السيدة شي اء 

ع ارة اجياد الشقة 11 شارع الحسن 

الثاني الحي الشسوي، مراكش 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزهيد عنوانه)ا)  السيدة شي اء 

ع ارة اجياد الشقة 11 شارع الحسن 

الثاني الحي الشسوي، مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127236.

691I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

TAOUFIK CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

TAOUFIK CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2377 

الشطر الثاني البساتين 7 - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

54229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAOUFIK CASH

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لسحويل األموال.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  7 البساتين  الثاني  الشطر   2377

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة مليكة خرباش : 55 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

السيدة هدى ابويعلى : 22 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

22 حصة   : السيد ح زة ابويعلى 
بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   5  : ابويعلى  اح د  السيد 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مليكة خرباش عنوانه)ا) 
 7 2377 الشطر الثاني البساتين  رقم 

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  ابويعلى  هدى  السيدة 
 7 2377 الشطر الثاني البساتين  رقم 

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  ابويعلى  ح زة  السيد 
 7 2377 الشطر الثاني البساتين  رقم 

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  ابويعلى  اح د  السيد 
 7 2377 الشطر الثاني البساتين  رقم 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابويعلى  اح د  السيد 
 7 2377 الشطر الثاني البساتين  رقم 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4225.

692I

comptacontrole

TRE INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1، 

93222، طنجة املغرب
 TRE INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 



18957 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

موالي يوسف وبيغوناس تعاونية 
الفردوس,الطابق االول رقم 13 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TRE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INVEST SARL AU
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تعاونية  وبيغوناس  يوسف  موالي 
 -  13 رقم  االول  الفردوس,الطابق 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
املحجور  الشعي2ي  السيد مح د 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحجور  الشعي2ي  السيد مح د 
عنوانه)ا) دوار الخوايم قيادة تغرامت 
انجرة  فحص  ع الة  انجرة  دائرة 

92222 فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املحجور  الشعي2ي  السيد مح د 
عنوانه)ا) دوار الخوايم قيادة تغرامت 
انجرة  فحص  ع الة  انجرة  دائرة 

92222 فحص انجرة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7925.

693I

AMAFIDUS

GM PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAFIDUS
148 الكناني املح دية، 22652، 

املح دية املغرب
GM PRODUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 
افني الطابق 6 شقة 17 زاوية اوالد 
زيان بلفديرالدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
525799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 مارس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 GM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRODUCTION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CINEMATOGHRAPHE
زنقة   15  : عنوان املقر االجس اعي 
زاوية اوالد   17 شقة   6 افني الطابق 
 22222  - بلفديرالدارالبيضاء  زيان 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : صدقي  هدى  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صدقي  هدى  السيدة 
 17 شقة   6 الطابق  افني  زنقة   15
زاوية اوالد زيان بلفديرالدارالبيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  صدقي  هدى  السيدة 
 17 شقة   6 الطابق  افني  زنقة   15
زاوية اوالد زيان بلفديرالدارالبيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 781413.

694I

مكسب املحاسبة

قصر فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مكسب املحاسبة
طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92152، القصر الكبي2 املغرب

قصر فود شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بولعيش 
شارع محطة القطار رقم 55 القصر 
الكبي2 - 92152 القصر الكبي2 القصر 

الكبي2.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.118723

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2221 ماي   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
رقم  القطار  محطة  شارع  »بولعيش 
القصر   92152  - القصر الكبي2   55
»بلوك  إلى   « الكبي2  القصر  الكبي2 
األر�سي  الطابق  ب2  بلوك  ب-1 
اقامة السالم طنجة - 92222 طنجة 

املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6798.

695I

cabinet fiduciaire zghoud

طرانس راليمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2،

90010، TANGER MAROC

طرانس رالي ون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي كري ة 

3 رقم 16 كلم 5 طريق الرباط - 

92262 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48183

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 22 يوليوز 2221 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رالي ون  طرانس  الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 

 3 كري ة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

رقم 16 كلم 5 طريق الرباط - 92262 

صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

مالية.

و حدد مقر السصفية ب 26 شارع 

برشلونة - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

رشيد عودا وعنوانه)ا)  السيد)ة) 

طنجة   92222 برشلونة  شارع   26

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

26 شارع برشلونة طنجة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7618.
696I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

DA METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou، 30050، fès

MAROC
DA METAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موالي الرشيد - 32252 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.METAL
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير
أع ال البناء

املواصالت
النقل

بيع معدات البناء
السقسيم.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الصفاء  مكاتب   4 الطابق   28 رقم 

طريق صفرو موالي الرشيد - 32252 
فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوشيخي  زكرياء  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بوشيخي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
الن اء  شارع  االجاص  زنقة   12

الن2جس ب 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوشيخي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
الن اء  شارع  االجاص  زنقة   12

الن2جس ب 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4252.

697I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

STRASS METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou، 30050، fès

MAROC
STRASS METAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موالي الرشيد - 32252 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STRASS METAL

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة

أع ال البناء

تنظيف - صيانة أماكن مخسلفة - 

صيانة الحدائق

بيع معدات البناء

السقسيم

 النقل

اسسي2اد وتصدير.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الصفاء  مكاتب   4 الطابق   28 رقم 

طريق صفرو موالي الرشيد - 32252 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : بوشيخي  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشيخي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
الن اء  شارع  االجاص  زنقة   12

الن2جس ب 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشيخي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
الن اء  شارع  االجاص  زنقة   12

الن2جس ب 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4228.

698I

jilovta sarl

GRARRI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

GRARRI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1257 حي 

السالم ضهر ملحلة - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38269

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRARRI TRAVAUX

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري واشغال مخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : 1257 حي 

وجدة   62222  - السالم ضهر ملحلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : العزيز  عبد  اغرار  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : مصطفى  غراري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اغرار عبد العزيز عنوانه)ا) 
 385 رقم   3 او  رقم   2 النهضة  حي 

62222 وجدة املغرب.
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السيد غراري مصطفى عنوانه)ا) 
 278 رقم   7 ف  رقم   2 النهضة  حي 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اغرار عبد العزيز عنوانه)ا) 
 385 رقم   3 او  رقم   2 النهضة  حي 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3128.

699I

FOUZMEDIA

STE SORITAF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

STE SORITAF SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 938 

تجزئة األندلس اوالد عرفة - 14222 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.45837

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 يونيو   22 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE SORITAF الوحيد  الشريك 

 122.222 مبلغ رأس الها   SARL AU

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

 - عرفة  اوالد  األندلس  تجزئة   938

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14222

حل الشركة.

و حدد مقر السصفية ب رقم 938 

تجزئة األندلس اوالد عرفة - 14222 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

لوديني  املصطفى  السيد)ة) 

938 تجزئة األندلس  وعنوانه)ا) رقم 

14222 القنيطرة املغرب  اوالد عرفة 

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز 2221 تحت رقم 3796.

722I

ESSAOUIRA GESTION

LA PAMAJU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ESSAOUIRA GESTION

 APPART 1 IMM 114

 OPERATION ARRAHA

 ESSAOUIRA، 44100،

ESSAOUIRA MAROC

LA PAMAJU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فيال 

22 حي السالل الصويرة - 44122 

الصويرة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1793

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 15 غشت 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 - الصويرة  السالل  حي   22 »فيال 

» دوار  إلى  الصويرة املغرب«   44122

 44122  - أوناغة  ج اعة  ع ر  إذ 

الصويرة املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 28 شتن22 

2221 تحت رقم 324.

721I

SAGEST

GROUPE REFA MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC
GROUPE REFA MED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دكان 1 

رقم 12 تجزئة املسسقبل طريق راس 
املا - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUPE REFA MED
شغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حرة مخسلفة.
 1 دكان   : عنوان املقر االجس اعي 
تجزئة املسسقبل طريق راس   12 رقم 

املا - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 5222  : - السيد مح د ابوشا�سي 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د ابوشا�سي عنوانه)ا) 
 32222 7 حي السازي املرجة  33 زنقة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د ابوشا�سي عنوانه)ا) 
 32222 7 حي السازي املرجة  33 زنقة 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4231.

722I

AliensGEST

REFROIDISSEMENT OKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AliensGEST

 Avenue 10 Mai Tetouan 9

 Morocco APP07 ET02، 93000،

Tetouan املغرب

Refroidissement OKA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 

2-3 السوق املركزي للس ك مرتيل 

93222 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32229

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Refroidissement OKA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Transformation et conservation

 de poissons de crustacés et de

.mollusques
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عنوان املقر االجس اعي : املحل رقم 

مرتيل  للس ك  املركزي  السوق   2-3

93222 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

122 حصة   : السيد أنوار املنيول 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 35 السيد أنوار املنيول عنوانه)ا) 

مرتيل   93222 مرتيل  شارع النخيل، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 35 السيد أنوار املنيول عنوانه)ا) 

مرتيل   93222 مرتيل  شارع النخيل، 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3289.

723I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

PETIT DAÏKOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas

batha، 30110، فاس املغرب

PETIT DAÏKOU SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 44 

شارع 3 عبد السالم عامر ميادين 

السباق - فاس. - 32212 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PETIT  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.DAÏKOU SARL AU
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األنشطة  ج يع  السدريس،  دعم 

املدرسية والالمنهجية، حضانة..
 44 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
ميادين  عامر  السالم  عبد   3 شارع 
فاس   32212  - فاس.   - السباق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122  : العراقي  فسيحة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فسيحة العراقي عنوانه)ا) 
9 زنقة االمام علي الشقة 6 م ج فاس 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة فسيحة العراقي عنوانه)ا) 
9 زنقة االمام علي الشقة 6 م ج فاس 

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4217/2221.
724I

مكسب املحاسبة

AMAAJI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2، 15222، 

الخ يسات املغرب

AMAAJI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 

ودادية األصالة واملاس - 15222 

الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMAAJI TRAVAUX

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة أو البناء - املساجرة.

 117  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 15222  - واملاس  األصالة  ودادية 

الخ يسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : جواد  أمعجي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمعجي جواد عنوانه)ا) حي 

الخ يسات   15222 الدومين واملاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أمعجي جواد عنوانه)ا) حي 

الخ يسات   15222 الدومين واملاس 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالخ يسات  االبسدائية 

يونيو 2221 تحت رقم 289.

725I

FIDUNEL

KESSEFCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء، 

22222، الدار البيضاء املغرب

KESSEFCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 42 شارع 

املقاومة الطابق االول - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KESSEFCOM

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

42 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

املقاومة الطابق االول - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   752  : الباز  السيد شلوم 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 252  : السيد شلوم دافيد سباك 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شلوم الباز عنوانه)ا) زاوية 
زنقة الفنيدق وزنقة جوان ليبان انفا 

22242 الدار البيضاء املغرب.
سباك  دافيد  شلوم  السيد 
البصري  لحسن  زنقة  عنوانه)ا) 
الدار   22242 اليسرى  الشقة   3 ط 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
سباك  دافيد  شلوم  السيد 
البصري  لحسن  زنقة  عنوانه)ا) 
الدار   22242 اليسرى  الشقة   3 ط 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
726I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LICCI LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

LICCI LINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
ركراكة إقامة ال كورنيش الع ارة 

2 الطابق األر�سي الشقة رقم 
-1بوركون - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.422611

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 غشت   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792247.

727I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ROMASTAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مح د الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل، 23222، 

بني مالل املغرب
 STE ROMASTAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي امغيلة 
2 أيت صالح - 23222 بني مالل 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1853

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 يوليوز   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وسيط في تحويل األموال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية ببني مالل بساريخ 23 شتن22 

2221 تحت رقم 922.

728I

global compta et conseils

COUTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

92222، طنجة املغرب
COUTRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 
ابن تومرت الطابق االول - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81727
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 12.222 مبلغ رأس الها   COUTRAD
 12 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
 - االول  الطابق  تومرت  ابن  شارع 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222

غياب النشاط.
و حدد مقر السصفية ب 12 شارع 
 92222  - ابن تومرت الطابق االول 

طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) الزهرة النالي وعنوانه)ا) 
 92222 املصلى   7 زنقة ال22ازيل رقم 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصفية  العقود والوثائق املسعلقة 

: 12 شارع ابن تومرت الطابق الساني
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6582.

729I

OUR EXPERT

DEMINA VITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
DEMINA VITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجس اعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118183

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEMINA VITE
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONTRUCTION
 N 7 LOT : عنوان املقر االجس اعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 333  : الخردالي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد عبدالحكيم الخردالي : 334 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
السيد عبدالعظيم الخردالي : 333 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د الخردالي عنوانه)ا) 
امسكي  درب  إسحاق  سيدي  رحبة 
مراكش   42222 مراكش   9 رقم 

املغرب.
الخردالي  عبدالحكيم  السيد 
بوزيد  سيدي  دوار  عنوانه)ا) 
 42322 الحوز  تحناوت  ت صلوحت 

مراكش املغرب.
الخردالي  عبدالعظيم  السيد 
إسحاق  سيدي  رحبة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش   9 درب امسكي رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخردالي  عبدالحكيم  السيد 
بوزيد  سيدي  دوار  عنوانه)ا) 
 42322 الحوز  تحناوت  ت صلوحت 

مراكش املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127252.
712I

CENTRE AZROU SERVICES

RCHOUK SERVICES CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تس ية الشركة

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE AZROU، 53100،

AZROU MAROC
RCHOUK SERVICES CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 226 
النخيل 3 226 النخيل 3 53122 

آزرو املغرب.
تغيي2 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1523

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيي2   2221 31 غشت  املؤرخ في 
 RCHOUK« من  الشركة  تس ية 
 IFRANE« إلى   »SERVICES CAR

.»RODINA CAR
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2221 تحت رقم 322.
711I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد طبأش
إعالن مسعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب
ميد طبأش »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
الحافظ ابن عبد البار رقم 127 

إقامة بئ2 إنزارن الطابق 2 س 12 - 
92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.94623

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1 تفويت السيد مح د ابن بشي2 ل 

1حصة  أصل  من  اجس اعية  حصة 

اجس اعية لفائدة شركة إنفسسوراما

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأس ال الشركة ب بلغ قدره 912 

297 6 درهم أي من 1922292 درهم 

درهم ع22 رفع القي ة   8222222 إلى 

 11742 وإصدار  لألسهم  األس ية 

حصة اجس اعية جديدة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة:  االجس اعية  السنة  تغيي2 

فاتح  من  االجس اعية  السنة  تبسدئ 

 31 يناير من كل سنة وتنسهي بساريخ 

دجن22 من السنة وذلك ابسداء من 21 

أكسوبر 2221

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 8.000.000,00  : الشركة  رأس ال 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 8.000.000,00  : الشركة  رأس ال 

حصة   16222 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية مناصفة بين السيد خالد 

السخي وشركة إنفسسوراما

على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

تبسدئ من  مايلي: السنة االجس اعية: 

فاتح يناير من كل سنة وتنسهي بساريخ 

31 دجن22 من السنة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245813.

712I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE TAFILALET

BUILDINGS
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE TAFILALET

BUILDINGS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

رقم  االجس اعي:  مقرها  وعنوان 

 52222  - مرجان  الزيسون  رياض   6

مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.52675

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  بنيحيى  فيصل  السيد  اسسقالة 

منصب مسي2 الشركة وتعيين السيد 

مح د عادل بنيحيى مكانه

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نقل مقر الشركة الى العنوان السالي: 

الطابق األر�سي علوي   1 املحل رقم 

النسيم -2 مكناس

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

رقم  املحل  بالعنوان:  الشركة  مقر 

 2- الطابق األر�سي علوي النسيم   1

مكناس

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تسي2 الشركة من طرف السيد 

مح د عادل بنيحيى أو السيد بنيحيى 

ادريس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 4266.

713I

HOUSSAM EDDINE

كنطكط مي كال سنتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT،

93000، TETOUAN MAROC

كنطكط مي كال سنت2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع جبل 

توبقال زنقة 1 رقم 7 الطابق االر�سي 

- 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كنطكط مي كال سنت2.

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   7 رقم   1 جبل توبقال زنقة 

االر�سي - 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
رمزي  لحفيظ  الح دي  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222  :

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

رمزي  لحفيظ  الح دي  السيد 
رقم  البيضاء  الدار  شارع  عنوانه)ا) 
22 الطابق 1 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

رمزي  لحفيظ  الح دي  السيد 
رقم  البيضاء  الدار  شارع  عنوانه)ا) 
22 الطابق 1 93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 3312.
714I

BOUCHAHMA HICHAM

p & e invest maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
p & e invest maroc شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 res وعنوان مقرها اإلجس اعي
 ezzahra imm b appt 09 lot

 karima av prince my abdellah -
42152 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 p & e  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.invest maroc
 hotels  : بإيجاز  الشركة  غرض 
.occupants plus de six personne

 res  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ezzahra imm b appt 09 lot
 karima av prince my abdellah -

42152 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بيي2 جون كرسسوف جي2و 
درهم   122 بقي ة  حصة   722  :

للحصة.
 patrimoine et epargne الشركة
درهم   122 بقي ة  حصة   : 322

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 pierre jean christophe السيد 
giraud عنوانه)ا) 15 شارع دي ليس 
81122 كاست2 81122 كاست2 املغرب.

 patrimoine et epargne الشركة
عنوانه)ا) 15 شارع دي ليس 81122 

كاست2 81122 كاست2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 pierre jean christophe السيد 
giraud عنوانه)ا) 15 شارع دي ليس 
81122 كاست2 81122 كاست2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127276.

715I

AMOURI CONSULTING

HAD COIFFURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
HAD COIFFURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

أح د شوقي رقم 22 ملعب الخيل - 
32212 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28683

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2221 يونيو   22 املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) حدني 

لحسن ك سي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3522.

716I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

NASYAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 62222، وجدة املغرب

NASYAD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 423 حي 

بلخضر طريق مغنية - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NASYAD TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع. االسسي2اد والسصدير.

حي   423  : عنوان املقر االجس اعي 

بلخضر طريق مغنية - 62222 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

1.222 حصة   : السيد بدر طلحة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  طلحة  بدر  السيد 

 62222  22 طريق   6 رقم  علي  املي2 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  طلحة  بدر  السيد 

 62222  22 طريق   6 رقم  علي  املي2 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3167.

717I

STE PATISSERIE MEJDAD SARL

 STE PATISSERIE MEJDAD

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE PATISSERIE MEJDAD SARL

الشركة املحاسبة الك22ى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا 

واملروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

 STE PATISSERIE MEJDAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

هارون رشيد رقم 122 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.69521
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تحويل  29 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 122 رقم  رشيد  هارون  »شارع  من 
إلى  طنجة املغرب«   92222  - طنجة 
 55 زنقة  ءانارة  جهة  املسنانة  »حي 
طنجة   92222  - طنجة   6448 رقم 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6949.

718I

مكسب املحاسبة

اطبليسمون عقبة ابن نافع 
لتربية والتعليم الخاص

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكسب املحاسبة
طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92152، القصر الكبي2 املغرب

اطبليس ون عقبة ابن نافع لت2بية 
والسعليم الخاص شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
البساتين تجزئة بنكي2ان شارع 2 رقم 
14 القصر الكبي2 - 92152 القصر 

الكبي2 املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2591

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ابراهيم بنكي2ان 
أصل  من  اجس اعية  حصة   175
122 حصة لفائدة السيد )ة) صادق 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
تفويت السيد )ة) عبد هللا بنكي2ان 
175 حصة اجس اعية من أصل 122 
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.

بنكي2ان  هاجر  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
بنكي2ان  وفاء  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
)ة) سلوى بنكي2ان  تفويت السيد 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
بنكي2ان  رجاء  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
أمينة بنكي2ان  )ة)  تفويت السيد 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
تفويت السيد )ة) فاط ة بنكي2ان 
 122 حصة اجس اعية من أصل   87
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
جباري  فائزة  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   125 حساني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   122 أصل 
غشت   18 بساريخ  بنكي2ان  صادق 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 594.

719I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

STE GLOGIST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سلي ان، 14222، سيدي سلي ان 

املغرب
 STE GLOGIST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور - 14222 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GLOGIST SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات االدارية.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 

القنيطرة   14222  - يعقوب املنصور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : السيد اس اعيل ح زاوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 522  : الزروالي  اسامة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ح زاوي  اس اعيل  السيد 
68مكرر حي  رقم   23 زنقة  عنوانه)ا) 

الفسح 54222 خنيفرة املغرب.

الزروالي عنوانه)ا)  السيد اسامة 
 14222 رقم31   17 بلوك  بام  حي 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ح زاوي  اس اعيل  السيد 
68مكرر حي  رقم   23 زنقة  عنوانه)ا) 

الفسح 54222 خنيفرة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

722I

موثق

BAJIFED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق

اقامة القصر ع ارة د, زاوية شارع 

يعقوب املنصور وشارع غاندي 

الدالرالبيظاء، 22272، الدارالبيظاء 

املغرب

BAJIFED »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: فيال باوال, 

زنقة سان سي2فان, انفا 22222 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.442251

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 يونيو 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

 ETUDE MAÎTRE AZZELARAB

KETTANI

NOTAIRE A CASABLANCA

BAJIFED «SARL «

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 12.222 درهم

زنقة  فيال باوال,   : املقر االجس اعي 

سان سي2فان, انفا

 الدارالبيضاء

السجل السجاري: 442251 

إعالن عن هبة لحصص شراكية

ب قس�سى عقد رسمي تلقاه   -I

موثق  الكساني٬  العرب  عز  األسساذ 

يونيو   11 بساريخ  البيضاء٬  بالدار 

بساريخ  2221 مسجل بالدار البيضاء 

7 يوليوز 2221 :
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ليون  افردريك  السيد  وهب   -  

واحدة  كية  شرا  حصة  سرفاتي 

سرفاتي  نيلي  كارين  السيدة  لصالح 

 SARL » شركة  في  ي لكها  التي 

 » BAJIFED

ب قس�سى عقد رسمي تلقاه   -II

موثق  الكساني٬  العرب  عز  األسساذ 

يونيو   11 بساريخ  البيضاء٬  بالدار 

بساريخ  2221 مسجل بالدار البيضاء 

7 يوليوز 2221 ت ت :

- املصادقة على الهبة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2   -

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

- من القانون األسا�سي للشركة 6 

و7: - تغيي2 البنود رقم 

تلقاه  رسمي  عقد  ب قس�سى   -  III

موثق  الكساني٬  العرب  عز  األسساذ 

يونيو   11 بساريخ  البيضاء٬  بالدار 

بساريخ  2221 مسجل بالدار البيضاء 

الشركاء  عدل   2221 يوليوز   7

القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791852.

721I

ادكو كونسيل

MB FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة.، 22552، الدار البيضاء 

املغرب

MB FACILITIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 197 

شارع املقاومة الطابق 6 - 22252 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.436773

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالكريم  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   1.222 االدري�سي  محيد 
حصة   1.222 أصل  من  اجس اعية 
عبود  بن  مراد  )ة)  السيد  لفائدة 

بساريخ 27 يوليوز 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791664.

722I

مكسب املحاسبة

أوس قصرية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكسب املحاسبة
طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92152، القصر الكبي2 املغرب

أوس قصرية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
البساتين تجزئة بنكي2ان شارع 2 رقم 
14 القصر الكبي2 - 92152 القصر 

الكبي2 املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.671

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ابراهيم بنكي2ان 
أصل  من  اجس اعية  حصة   325
122 حصة لفائدة السيد )ة) صادق 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
تفويت السيد )ة) عبد هللا بنكي2ان 
325 حصة اجس اعية من أصل 122 
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
بنكي2ان  هاجر  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.

بنكي2ان  وفاء  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
)ة) سلوى بنكي2ان  تفويت السيد 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
بنكي2ان  رجاء  )ة)  السيد  تفويت 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
اح د  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
أمينة بنكي2ان  )ة)  تفويت السيد 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
اح د  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
تفويت السيد )ة) فاط ة بنكي2ان 
 122 حصة اجس اعية من أصل   52
صادق  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنكي2ان بساريخ 18 غشت 2221.
جباري  فائزة  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   75 حساني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   122 أصل 
غشت   18 بساريخ  بنكي2ان  صادق 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 593.

723I

AGC CONSEIL

UNION TACHO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء، 21222، الدار 

البيضاء املغرب
UNION TACHO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقسوني اقامة الزهور طابق 6 
شقة 18 - 21222 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.479199
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 26 يوليوز 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الزهور  اقامة  الزرقسوني  شارع   59«
الدار   21222  -  18 شقة   6 طابق 
 127 »تجزئة  إلى  املغرب«  البيضاء 
 - مليل  تيط  الصناعي  الحي  مكرر 

22222 الدار البيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 788174.
724I

مكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه

ALU TCHNIC MENUISERI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه
126 شارع مح د الخامس ع ارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24222، الجديدة املغرب

 ALU TCHNIC MENUISERI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االر�سي بجنان الخي2 الرقم 2226 - 

43152 ابن كرير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 ف22اير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALU  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TCHNIC MENUISERI
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نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االملنيوم والخشب والسجارة.......

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  2226 االر�سي بجنان الخي2 الرقم 

43152 ابن كرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : السيد رضوان الرخيص 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرخيص  رضوان  السيد 
السبيعات  الحدادة  دوار  عنوانه)ا) 
اليوسفية   46322 اليوسفية  اقليم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رضوان الرخيص عنوانه)ا) 
اليوسفية  اقليم  السبيعات  دوار 

46322 اليوسفية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 26 مارس 

2221 تحت رقم 129.
725I

مكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه

CM ACADEMY PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه
126 شارع مح د الخامس ع ارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24222، الجديدة املغرب
CM ACADEMY PRIVEE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ب 272 
تجزئة القدس الطابق االول - 

24222 الجديدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
18575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ACADEMY PRIVEE
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم - السدريس والسوجيه.
 272 ب   : عنوان املقر االجس اعي 
تجزئة القدس الطابق االول - 24222 

الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : املنديلي  ايوب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب املنديلي عنوانه)ا) ب 
ايلو 6 اقامة انس ع ارة ج شقة 269 

24222 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايوب املنديلي عنوانه)ا) ب 
ايلو 6 اقامة انس ع ارة ج شقة 269 

24222 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 26927.
726I

STE PATISSERIE MEJDAD SARL

 STE PATISSERIE MEJDAD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE PATISSERIE MEJDAD SARL
الشركة املحاسبة الك22ى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا 
واملروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

 STE PATISSERIE MEJDAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسناانة جهة ءانارة زنقة 55 رقم 

6448 طنجة حي املسناانة جهة 

ءانارة زنقة 55 رقم 6448 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.69521

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ارحي و  )ة)  السيد  تفويت 

252 حصة اجس اعية من  السفياني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

أح د مولود بساريخ 29 أبريل 2221.

)ة) فاط ة الزهراء  تفويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   252 بندخيل 

)ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

أح د مولود بساريخ 29 أبريل 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 6949.

727I

FLASH ECONOMIE

S.O.S GREEN HAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S.O.S GREEN HAND

شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجس اعي: مقاطعة آسفي 

بجانب سيدي عبد الرح ان مسعود 

- آسفي 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

S.O.S GREEN HAND:تس ية   
الشركة

غرض الشركة بإيجاز : -اسسغالل 
مشسل

االسسي2اد-
املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 

أعاله-
مقاطعة   : عنوان املقر االجس اعي 
الرح ان  آسفي بجانب سيدي عبد 

مسعود - آسفي
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 122.222 :مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي
 332  : السيد عبوبي عبد الحكيم 

حصة
 342  : الحناوي  يونس  السيد 

حصة
 332  : عبوبي  االله  عبد  السيد 

حصة
ب ج وع: 1222 حصة 

والعائلية  الشخصية  :األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة

السيد عبوبي عبد الحكيم ملدة   
غي2 محددة

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
 21 الجهوي لالستث ار بأسفي بساريخ 

شتن22 2221

728I

THALAL CONSULTANTS

 SOCIETE INTERNATIONALE
 DE GESTION DE PALAIS

D›HOTES
إعالن مسعدد القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE INTERNATIONALE DE
 GESTION DE PALAIS D›HOTES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجس اعي: قصر 
شارباغ جنان ابياض النخيل - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.12899

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2223

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 
من  أي  درهم«   1.922.222« قدره 
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«

درهم« 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد )ة) بالحسن علوي عبد 
5 حصة اجس اعية من أصل  العزيز 
12 حصة لفائدة السيد )ة) اريك االن 
 .2223 يونيو   19 بيي2 رودريك بساريخ 
تفويت السيد )ة) بالحسن علوي عبد 
5 حصة اجس اعية من أصل  العزيز 
باتريك  )ة)  حصة لفائدة السيد   12
جورج لوفيلي2 بساريخ 19 يونيو 2223
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املساه ة نقدية
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعديل رأس مال الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 السجارية ب راكش بساريخ 

2223 تحت رقم 19561.
729I

socomif sarl

HIMI METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2، 14225، القنيطرة املغرب
himi metal شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي القنيطرة 
KENITRA 14000 القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.52267

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

 himi شركة ذات املسؤولية املحدودة

metal مبلغ رأس الها 122.222 درهم 

القنيطرة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

القنيطرة املغرب   KENITRA 14222

نتيجة ل : اسباب مادية.

و حدد مقر السصفية ب إقامة 35 

زنقة مح د الحنصالي شقة رقم 22 - 

14222 القنيطرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) نادية لغوانم وعنوانه)ا) 

سيدي يحيى سيدي سلي ان 14222 

)ة)  ك صفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 88167.

732I

FLASH ECONOMIE

NOVOGRUAS
إعالن مسعدد القرارات

NOVOGRUAS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

رأس الها: 1522222.22 درهم 

وعنوان مقرها االجس اعي: ترقاع 

طريق الناظور الطابق 1 الناظور

رقم السقييد في السجل السجاري: 

8895

ب قس�سى قرار الج ع العام املؤرخ 

بساريخ 23 غشت 2221 قرر الشريك 

الوحيد ما يلي:

مح د  ايحيى  السيد  تفويت 

لفائدة  اجس اعية  حصة   15222

السيد بلوالي رشيد.

اسسقالة السيد ايحيى مح د من 
منصب مسي2 الشركة وتعيين السيد 
للشركة  جديد  ك سي2  رشيد  بلوالي 

ملدة غي2 محددة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناظور بساريخ 25 غشت 

2221 تحت رقم 3771.

731I

FOUZMEDIA

CP PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
CP PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 
أنوال الرقم 4 ع ارة فلوري 11 - 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRO
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيي2.
زنقة   23  : عنوان املقر االجس اعي 
 -  11 فلوري  ع ارة   4 الرقم  أنوال 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ل22ايمي  يوسف  السيد 
152 زنقة أكرا  س.ت بشنيخة الرقم 

-- سال املغرب.
السيدة شي اء الشسوي عنوانه)ا) 
21 زنقة أبو بكر الصديق ع ارة رياض 
األندلس1 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ل22ايمي  يوسف  السيد 
152 زنقة أكرا  س.ت بشنيخة الرقم 

-- سال املغرب
السيدة شي اء الشسوي عنوانه)ا) 
21 زنقة أبو بكر الصديق ع ارة رياض 

األندلس1 14222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

732I

socomif sarl

trans aror
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2، 14225، القنيطرة املغرب
trans aror شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

مح د زنقة مع ورة رقم رقم 64 
 KENITRA مسجر رقم 21 القنيطرة

14222 القنيطرة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.59277

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  27 غشت  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) عرور 

ج يلة ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 88229.

733I
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FOUZMEDIA

BON GOUT ZINEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
BON GOUT ZINEB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 
2782 تجزئة لوفالون - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
61789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BON  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GOUT ZINEB
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مخ2زة.
الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 14222  - لوفالون  تجزئة   2782

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحسيني  ع ر  السيد 
 493 الرقم  ت ديد  االمل  تجزئة 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لحسيني  ع ر  السيد 

 493 الرقم  ت ديد  االمل  تجزئة 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم -.

734I

socomif sarl

MOROCCOCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2، 14225، القنيطرة املغرب

MOROCCOCOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي مغرب 

 KENITRA 19 عربي بلوك أ 2 رقم

14222 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.53365

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها  مبلغ   MOROCCOCOM

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجس اعي مغرب عربي بلوك أ 2 رقم 

القنيطرة   KENITRA 14222  19

املغرب نتيجة ل : اسباب مادية.

مغرب  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 14222  -  19 رقم   2 أ  بلوك  عربي 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

بشرى البهي وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
مغرب عربي بلوك أ 2 رقم 19 14222 

)ة)  ك صفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 88222.
735I

AMEZYL CARACOLE CAVIAR

 AMEZYL CARACOLE
CAVIAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMEZYL CARACOLE CAVIAR
زنقة أيت حدوش القصيبة، 

23152، القصيبة املغرب
 AMEZYL CARACOLE CAVIAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ايت 
حدوش القصيبة - 23152 القصبة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMEZYL CARACOLE CAVIAR
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلزون.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة ايت 
القصبة   23152  - حدوش القصيبة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 82.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  امزيل  السيد 

دوار ايت حمي ناوور القصيبة 23152 

القصيبة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أمزيل  ابراهيم  السيد 

دوار أيت حمي ناوور القصيبة 23152 

القصيبة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 94.

736I

FOUZMEDIA

RHAMNA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

RHAMNA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املغرب العربي، مج وعة غيسا، بلوك 

د، الشقة 2 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RHAMNA TRAVAUX



18969 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخسلفة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املغرب العربي، مج وعة غيسا، بلوك 

القنيطرة   14222  -  2 الشقة  د، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعيب  بورحيلة  السيد 

العربي،  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 

 2 الشقة  د،  بلوك  غيسا،  مج وعة 

14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشعيب  بورحيلة  السيد 

العربي،  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 

 2 الشقة  د،  بلوك  غيسا،  مج وعة 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

737I

STE TIB COMPT SARL AU

OUJDA GOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 

25، 62222، وجدة املغرب

OUJDA GOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي زنقة 

عوينة السرا ق تجزئة موهوب رقم 

37 وجدة 62222 وجدة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31421

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 غشت   16 في  املؤرخ 

»اسسي2اد  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

وتصدير« إلى »م ون حفالت«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3121.

738I

MON COMPTABLE SARL

 CENTRE HOUDA DE

 REDUCATION ET

READAPTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 تس ية الشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 CENTRE HOUDA DE

 REDUCATION ET

READAPTATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 35 شارع 

الجامعة وادي الناشف سيدي 

معاقة - 62222 وجدة املغرب.

تغيي2 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

35523

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تغيي2   2221 18 غشت  املؤرخ في 

 CENTRE« من  الشركة  تس ية 

 HOUDA DE REDUCATION

إلى   »ET READAPTATION

.»MEDICASONS AFRIC«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3143.

739I

MON COMPTABLE SARL

 CENTRE HOUDA DE
 REDUCATION ET
READAPTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 CENTRE HOUDA DE

 REDUCATION ET

READAPTATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 35 شارع 

الجامعة وادي الناشف سيدي 

معافة - 62222 وجدة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35523

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تغيي2   2221 18 غشت  املؤرخ في 

إلى  »السج يل«  من  الشركة  نشاط 

»اسسي2اد االليات واملعدات الطبية- 

الت2ويض والسقويم«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3143.

742I

CABINET OUASSI

 GROUPE SCOLAIRE
ELHANAA SCHOOL SAFIOT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة، 

46222، اسفي املغرب

 GROUPE SCOLAIRE ELHANAA

SCHOOL SAFIOT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طنجة رقم 42 تراب الصيني - 

46222 اسفي املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7755

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 غشت   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   3.222.222«

 3.322.222« إلى  درهم«   122.222«

درهم« عن طريق : إدماج احسياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بآسفي  االبسدائية 

2221 تحت رقم 2335.

741I

International Juris Consulting

3I2A Real Estate
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

3I2A Real Estate شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 

هيثم، أكدال فيال رقم 13 12222 

الرباط امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.125279

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 يوليوز   13 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 3I2A Real الوحيد  الشريك  ذات 

12.222 درهم  Estate مبلغ رأس الها 

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 

 12222  13 رقم  أكدال فيال  هيثم، 

الرباط امل لكة املغربية نتيجة ل : قلة 

النشاط السجاري.
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و حدد مقر السصفية ب شارع ابن 
 12222  13 رقم  أكدال فيال  هيثم، 

الرباط امل لكة املغربية. 
و عين:

السيد)ة) أشرف زملاط وعنوانه)ا) 
تي2جني2   22722 جامبيسا  شارع   52

فرنسا ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8651.

742I

International Juris Consulting

3I2A Real Estate
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
3I2A Real Estate شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
هيثم فيال رقم 13 12222 الرباط 

امل لكة املغربية.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.125279

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 13 يوليوز 2221 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 3I2A Real Estate الشريك الوحيد 
مبلغ رأس الها 12.222 درهم وعنوان 
هيثم  ابن  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
الرباط امل لكة   12222  13 فيال رقم 
النشاط  قلة   : ل  نتيجة  املغربية 

السجاري.
و حدد مقر السصفية ب شارع ابن 
 12222 أكدال   13 رقم  فيال  هيثم، 

الرباط امل لكة املغربية. 

و عين:
زملاط  زملاط  أشرف  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 52 شارع غامبيسا 22722 

تي2جني2 فرنسا ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 8651.

743I

International Juris Consulting

 ALMOAYYED
 INTERNATIONAL

HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Almoayyed International

Holding Offshore شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 183 شارع 
ولي العهد، مركز NREA الطبق 
السفلي، محل رقم 65 92222 

طنجة امل لكة املغربية.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.86175

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مؤيد  عفيف  )ة)  السيد  تفويت 
اجس اعية  حصة   522 املؤيد  أح د 
من أصل 1.222 حصة لفائدة السيد 
أسامة العلوي السلي اني بساريخ  )ة) 

24 غشت 2221.
مح د  وفاء  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   522 املوكريفي  الحاج 
حصة   1.222 أصل  من  اجس اعية 
العلوي  أسامة  )ة)  السيد  لفائدة 

السلي اني بساريخ 24 غشت 2221.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7882.
744I

International Juris Consulting

 ALMOAYYED
 INTERNATIONAL

HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Almoayyed International

Holding Offshore شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 183 شارع 
ولي العهد، مركز NREA الطبق 
السفلي، محل رقم 65 92222 

طنجة امل لكة املغربية.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.86175

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 
ك سي2  أسامة  السلي اني  العلوي 

وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7882.
745I

OUHAMMID MOHAMED

مقهى كريستينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC

مقهى كريسسينا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصبة 

ملين GH9 املحل 19-22 حي الحسني 

- الدار البيضاء - 22192 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

525599

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مقهى   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

كريسسينا.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وغرفة شاي.

قصبة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ملين GH9 املحل 22-19 حي الحسني - 

الدار البيضاء - 22192 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

252 حصة   : السيدة هنان هدى 

بقي ة 122 درهم للحصة.

حصة   252  : ليلى  السيدة هنان 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 42 السيدة هنان هدى عنوانه)ا) 

أولفا،  طابق2  رقم13   GH 7 الرظل 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

س  السيدة هنان ليلى عنوانه)ا) 

إسبانيا  اليكونطي   I P3  5 الكليشا 

23414 اليكونطي إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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 42 السيدة هنان هدى عنوانه)ا) 
أولفا،  طابق2  رقم13   GH 7 الرظل 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 781122.

746I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE TOURISME
HOLDING LE DETROIT

إعالن مسعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE TOURISME HOLDING

LE DETROIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: واد اغاللة 

قيادة القصر الصغي2 - - طنجة 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.72341

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

سهم  املسي2  اسسقالة  قبول  مايلي: 

 : عقيق وتعيين مسي2ين آخرين وه ا 

السيد الطا�سي سعيد والسيد مفساح 

الكي2 ملدة غي2 محددة 

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

مايلي: إبراء ذمة املسي2 املسسقيل

قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

إمضاء املسي2ين معا يلزم الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :13- رقم  بند 

مايلي: تعيين مسرين 

على  ينص  الذي   :16- رقم  بند 

مايلي: اإلمضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245251.

747I

fiduazizi

BRICO PEINTS
إعالن مسعدد القرارات

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

BRICO PEINTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: مدينة 

الوحدة رقم 78 بلوك J مدينة 

 J 70000 الوحدة رقم 78 بلوك

العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29669

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن22 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

ينص  الذي   :21-22 رقم  قرار 

-21 تغيي2 املقر االجس اعي  على مايلي: 

واد  زنقة  الحزام  شارع  الى  للشركة 

اضافة   22- العيون   24 رقم  ركايز 

نشاط نقل السلع للحساب الغي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على   :21-22 بند رقم 

االجس اعي  املقر  تغيي2   21- مايلي: 

واد  زنقة  الحزام  شارع  الى  للشركة 

اضافة   22- العيون   24 رقم  ركايز 

نشاط نقل السلع للحساب الغي2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2816/2221.

748I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BMB PROFILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC
BMB PROFILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تكنوبول، 
قطعة رقم 134، قروية اهل انجاد. - 

62222 وجدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2222 يونيو   19 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   2.222.222«
 2.522.222« إلى  درهم«   522.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2222 تحت رقم 1259.
749I

cherkaouaudit

ASTH MANUTENTION
إعالن مسعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage، 90010،

tanger maroc
ASTH MANUTENTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزية 
عبداملالك قطعة 49 مسنانة - 
92222 طنجة امل لكة املغربية.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.66969

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
3.222.222 درهم  رفع رأس املال من 

إلى 4.522.222 درهم 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تفويت حصص السيد يوسف 
حبوبي لصالح السيد الحسن املخيار
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ك سي2  وديع  ح زة  السيد  تعيين 
الخي22  أيوب  السيد  مع  للشركة 

وتحديد مدة التسيي2 في 5 سنوات 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تح ل  أن  يجب  الشركة  وتائق  كل 
إمضائين للسيد أيوب الخي22 وح زة 
وديع أو أيوب الخي22 وطه حسين وديع 

أو ح زة وديع وطه حسين وديع.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 في قي ة الحصص 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 في عدد الحصص 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: إضافة مسي2 جديد مع املسي2 

الحالي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 244566.

752I

cherkaouaudit

JNAAN TAMA AGRO JTA
إعالن مسعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage، 90010،

tanger maroc
JNAAN TAMA AGRO JTA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 
الرباط رقية 22 طابق األر�سي 
مج وعة »أ« - - طنجة امل لكة 

املغربية
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.92255
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2221
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  املال  رأس  تخفيض  قرار  تأكيد 
 122.222 إلى  درهم   2.522.222

درهم املسخد بساريخ 12/29/2219.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ج يع  تفويت  قرار  تأكيد  مايلي: 
لصالح  وديع  ح زة  السيد  حصص 
بساريخ  املسخد  بوالل  رضوان  السيد 

.28/11/2219
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسوؤلية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسوؤلية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
السيد  إسسقالة  قبول  قرار  تأكيد 
طه حسين وديع والسيد ح زة وديع 
بساريخ  املسخد  للشركة  ك سي2ين 

28/11/2219
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لسغيي2   

ً
نضرا البنود  تغيي2 ج يع  تم 

الشكل القانوني للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 244563.
751I

EXPERTO

 SOCIETE MELLALIA DE
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

EXPERTO
24 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 12222، الرباط 

املغرب

 SOCIETE MELLALIA DE

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 كلم، 

طريق مراكش بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.

وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 

.433

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 يونيو 2221 تم اإلعالم 

الع راوي  مح د  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

دجن22   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2219 بالشكل األتي :

الع راوي،  الدين  نور  السيد)ة) 

1.329 حصة.

السيد)ة) زين العابدين الع راوي، 

1.329 حصة.

السيد)ة) عبد الص د الع راوي، 

1.329 حصة.

السيد)ة) خالد الع راوي، 1.329 

حصة.

الع راوي،  محسن  السيد)ة) 

1.329 حصة.

الع راوي،  ج ال  السيد)ة) 

1.329 حصة.

 177 الع راوي،  هند  السيد)ة) 

حصة.

 354 الع راوي،  ر�سى  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) سيف الدين الع راوي، 

354 حصة.

 1.142 شوقي،  حادة  السيد)ة) 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 16 يوليوز 

2221 تحت رقم 785.

752I

EXPERTO

 SOCIETE MELLALIA DE
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

EXPERTO
24 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 12222، الرباط 

املغرب
 SOCIETE MELLALIA DE

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 كلم، 
طريق مراكش بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.433

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2221 يونيو   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الع راوي خالد ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 16 يوليوز 

2221 تحت رقم 785.
753I

EXPERTO

 SOCIETE MELLALIA DE
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EXPERTO
24 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 12222، الرباط 

املغرب
 SOCIETE MELLALIA DE

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 كلم، 
طريق مراكش بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.433

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  نور  )ة)  السيد  تفويت 
422 حصة اجس اعية من  الع راوي 
السيد  لفائدة  حصة   3.729 أصل 
12 يونيو  )ة) ج ال الع راوي بساريخ 

.2221
العابدين  زين  )ة)  السيد  تفويت 
422 حصة اجس اعية من  الع راوي 
السيد  لفائدة  حصة   3.729 أصل 
12 يونيو  )ة) ج ال الع راوي بساريخ 

.2221
الص د  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
422 حصة اجس اعية من  الع راوي 
السيد  لفائدة  حصة   3.729 أصل 
12 يونيو  )ة) ج ال الع راوي بساريخ 

.2221
تفويت السيد )ة) خالد الع راوي 
أصل  من  اجس اعية  حصة   422
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.729
يونيو   12 بساريخ  الع راوي  ج ال 

.2221
محسن  )ة)  السيد  تفويت 
422 حصة اجس اعية من  الع راوي 
السيد  لفائدة  حصة   3.729 أصل 
12 يونيو  )ة) ج ال الع راوي بساريخ 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية ببني مالل بساريخ 16 يوليوز 

2221 تحت رقم 785.
754I

EXPERTO

ESPACE EL AMRAOUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

EXPERTO
24 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 12222، الرباط 

املغرب
 ESPACE EL AMRAOUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 كلم، 
طريق مراكش بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.
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وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.433
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم اإلعالم   2221 ماي   24 املؤرخ في 
الع راوي  مح د  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجن22   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2219 بالشكل األتي :
الع راوي،  الدين  نور  السيد)ة) 

1.329 حصة.
السيد)ة) زين العابدين الع راوي، 

1.329 حصة.
السيد)ة) عبد الص د الع راوي، 

1.329 حصة.
السيد)ة) خالد الع راوي، 1.329 

حصة.
الع راوي،  محسن  السيد)ة) 

1.329 حصة.
الع راوي،  ج ال  السيد)ة) 

1.329 حصة.
 177 الع راوي،  هند  السيد)ة) 

حصة.
 354 الع راوي،  ر�سى  السيد)ة) 

حصة.
السيد)ة) سيف الدين الع راوي، 

354 حصة.
 1.141 شوقي،  حادة  السيد)ة) 

حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 16 يوليوز 

2221 تحت رقم 785.
755I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 ADVANCED FOOD
 TECHNOLOGY AND

HEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 12
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 ADVANCED FOOD
 TECHNOLOGY AND HEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 128, شارع 

العرعار طابق 2 مكسب 6 - - الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
526755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مسبوعة  الشركة  تس ية 
ب خسصر  اإلقسضاء  عند 
 ADVANCED FOOD  : تس يتها 

.TECHNOLOGY AND HEALTH
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التسويق,االسسي2اد  تجاري, 

والسصدير..
 ,128  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  -  6 مكسب   2 العرعار طابق  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بدر يوسفي : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر يوسفي عنوانه)ا) بلوك 
االقسصادية  املنازل   29 رقم   322

اكادير - اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بدر يوسفي عنوانه)ا) بلوك 
االقسصادية  املنازل   29 رقم   322

اكادير - اكادير املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم -.

756I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 SAYEF GESTION
TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 SAYEF GESTION TOURISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 
بالطابق االول الكائنة برقم 368 
تجزئة ازلف الصويرة - 44222 

املدينة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SAYEF : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GESTION TOURISTIQUE
التسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفندقي.
شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 368 برقم  الكائنة  االول  بالطابق 
 44222  - الصويرة  ازلف  تجزئة 

املدينة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 : ص22ي  الدين  سيف  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ص22ي  الدين  سيف  السيد 
ازلف  تجزئة   368 رقم  عنوانه)ا) 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ص22ي  الدين  سيف  السيد 
ازلف  تجزئة   368 رقم  عنوانه)ا) 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 23 غشت 

2221 تحت رقم 253.
757I

شارماكو

ماروك باي ستيفاني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
ع ارة املهندس مدخل أ 8-7، 

42212، مراكش املغرب
ماروك باي ستيفاني شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 113 

شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
املهندز رقم أ 7 - 42222 مراكش 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.59259

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 
ذات  شركة  ستيفاني  باي  ماروك 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأس الها 12.222 درهم 
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113 شارع  وعنوان مقرها اإلجس اعي 

املهندز  الكريم الخطابي ع ارة  عبد 

املغرب  مراكش   42222  -  7 أ  رقم 

نتيجة الزمة القطاع.

و عين:

فرييز  ستيفاني  السيد)ة) 

الرميزة  زنقة محجوب   8 وعنوانه)ا) 

ب  مدخل   5 شقة  لرومبار  اقامة 

)ة)  42222 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة   8 وفي   2221 ماي   31 بساريخ 

محجوب الرميزة اقامة لرومبار شقة 

5 مدخل ب - 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127164.

758I

مكسب محاسبة

ATLAS DU SABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية، 52224، 

الرشيدية املغرب

ATLAS DU SABLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

حا�سي لبيض الطاوس الريصاني - 

52452 الريصاني املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12275

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) علي انعام 252 

 1.222 أصل  من  اجس اعية  حصة 

احساين  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

انعام بساريخ 23 غشت 2221.

تفويت السيد )ة) علي انعام 252 
 1.222 أصل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) اح اد انعام 

بساريخ 23 غشت 2221.
تفويت السيد )ة) علي انعام 252 
 1.222 أصل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) سعيد انعام 

بساريخ 23 غشت 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2221 تحت رقم 386.

759I

الشركة املغربية لعلوم األرض والجيوماتكس

الشركة املغربية لعلوم األرض 
والجيوماتكس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

الشركة املغربية لعلوم األرض 
والجيوماتكس

املسي2ة 2 بلوك 6 رقم 32، 35222، 
تازة املغرب

الشركة املغربية لعلوم األرض 
والجيوماتكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : املسي2ة 2 
بلوك 6 رقم -32تازة- - 35222 تازة. 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5397

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 غشت   28 في  املؤرخ 
األرض  لعلوم  املغربية  الشركة  حل 
والجيوماتكس شركة ذات املسؤولية 
 92.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - -32تازة-  رقم   6 بلوك   2 املسي2ة 
إلتفاق  نتيجة  املغرب  تازة.   35222

بين الشركاء.
و عين:

السيد)ة) أسامة لجنح وعنوانه)ا) 
-32تازة-  رقم   6 بلوك   2 املسي2ة 
)ة)  ك صفي  املغرب  تازة.   35222

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 28 غشت 2221 وفي املسي2ة 2 
تازة.   35222  - -32تازة-  6 رقم  بلوك 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 492.
762I

مينارة فينانس جروب

العود والطيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 
مراكش املغرب

العود والطيب شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 133 شارع 
عبد الكريم الخطابي, جليز - 42222 

مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.26329

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 دجن22 2215 تقرر إنشاء 
التس ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
العود والطيب والكائن بالعنوان رقم 
فاس«  »برج  السفلي  R92الطابق 
فاس   32222  - شارع عالل الفا�سي 
السيد)ة)  طرف  من  واملسي2  املغرب 

تركي القر�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير   15 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2216 تحت رقم 78427.
761I

STE FIDU-LIDOU SARL

WESTER LONG TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

WESTER LONG TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 184 

بلوك -ب- حي الوفاق طريق عين 

الس ن زواغة العليا - 32222 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.58549

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2222 أكسوبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العلوي  اكرام  )ة)  السيد  تفويت 

512 حصة اجس اعية من أصل 512 

حصة لفائدة السيد )ة) ياسين صابة 

بساريخ 15 أكسوبر 2222.
العلوي  مريم  )ة)  السيد  تفويت 

492 حصة اجس اعية من أصل 492 

حصة لفائدة السيد )ة) ياسين صابة 

بساريخ 15 أكسوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

السجارية بفاس بساريخ 12 يناير 2221 

تحت رقم 125/21.

762I

STE FIDU-LIDOU SARL

WESTER LONG TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

WESTER LONG TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 184 

بلوك -ب- حي الوفاق طريق عين 

الس ن زواغة العليا - 32222 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.58549
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 أكسوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الوفاق  حي  -ب-  بلوك   184 »رقم 
 - العليا  زواغة  الس ن  عين  طريق 
 9 »رقم  إلى  املغرب«  فاس   32222
 - دباب  بن  الجابري  قصبة   2 زنقة 

32222 فاس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس بساريخ 12 يناير 2221 

تحت رقم 125/21.
763I

Handmade restaurant and shop 

HANDMADE Restaurant
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Handmade restaurant and shop
دوار الحومة، زنقة 1، قصر املجاز، 
فحص انجرة، قبالة ميناء طنجة 

املسوسطي، 94152، القصر 
الصغي2، طنجة املغرب

HANDMADE Restaurant شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
الحومة، زنقة 1، قصر املجاز فحص 
انجرة، قبالة ميناء طنجة املسوسطي 

- 94152 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119669
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HANDMADE Restaurant
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األبيض  البحر  طعام  أنواع  ج يع 
املسوسط، إعداد األطباق املطبوخة، 
السوصيل  املكان،و  عين  في  البيع 

املنزلي..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

1، قصر املجاز فحص  الحومة، زنقة 

انجرة، قبالة ميناء طنجة املسوسطي 

- 94152 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 ismail el morabit : 100 السيد

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Ismail El Morabit السيد 

 Dr dalia Ksar el majaz, عنوانه)ا) 

.fahs anjra 90001 Tanger Maroc

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Jbali Fatima Ezzahra السيدة 

 hay inbiaat, rue di عنوانه)ا) 

amer,N1, 12000 Temara Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 28212378242.

764I

palais des services comptables te fiscals

IDOUTAIL-AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 palais des services comptables

te fiscals

حي أمل1, ع ارة ب, رقم92, شقة8, 

تيط مليل, الدار البيضاء، 26222، 

الدار البيضاء ااملغرب

IDOUTAIL-AGRO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي م ر دي 

بي2�سي 9 - 22332 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

529859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IDOUTAIL-AGRO SARL

الفالحة،   : غرض الشركة بإيجاز 

تسيي2 واسسغالل األرا�سي الفالحية.

م ر دي   : عنوان املقر االجس اعي 

الدارالبيضاء   22332  -  9 بي2�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 992  : ادولحيان  إبراهيم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 12  : شامة  بن  سلوى  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ادولحيان  إبراهيم  السيد 

أوغوغ  تجزئة  كاليفورنيا،  عنوانه)ا) 

رقم 62 26222 الدارالبيضاء املغرب.

السيدة سلوى بن شامة عنوانه)ا) 

 62 رقم  أوغوغ  تجزئة  كاليفورنيا، 

26222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ادولحيان  إبراهيم  السيد 

أوغوغ  تجزئة  كاليفورنيا،  عنوانه)ا) 

رقم 62 26222 الدارالبيضاء املغرب

السيدة سلوى بن شامة عنوانه)ا) 

 62 رقم  أوغوغ  تجزئة  كاليفورنيا، 

26222 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 785947.

765I

MOGA CONSEIL

KHADDA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGA CONSEIL

 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA

 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA،

44222، الصويرة املغرب

KHADDA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 36 شارع 

اللة امينة - 44222 الصويرة 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1173

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   KHADDA CAR

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 - امينة  اللة  شارع   36 اإلجس اعي 

 : الصويرة املغرب نتيجة ل   44222

تاريخ   2227 عدم تحقيق ارباح مند 

انشاء الشركة.

و حدد مقر السصفية ب 36 شارع 

اللة امينة - 44222 الصويرة املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  خدة  وفاء  السيد)ة) 

 3 السجزئة  امينة  اللة  شارع   36

44222 الصويرة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 26 شتن22 

2221 تحت رقم 297.

766I
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STATION YAAKOUB
ALMANSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC
 STATION YAAKOUB

ALMANSOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة، 
طريق طايرت تجزئة رقم 5 - 62222 

وجدة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 
جيار  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

اح د ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 2883.
767I

AFIDACOM

LAIDI FOR PIECES MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو، 32222، فاس املغرب
 LAIDI FOR PIECES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LAIDI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.FOR PIECES MAROC
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

غيار السيارات.
 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - ابراهيم  سيدي  الصناعي  الحي 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : العيدي  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس العيدي عنوانه)ا) 
15 عين ع ي2  57 تجزئة ثورية شقة 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ادريس العيدي عنوانه)ا) 
15 عين ع ي2  57 تجزئة ثورية شقة 

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   21 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3933.
768I

MIMOFID SARL AU

01TEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرور 1 ت ارة، 12222، 

ت ارة املغرب
21TEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 
رقم 2 طابق أر�سي ع ارة رقم 27 
زنقة ازكزة أكدال الرباط - 12292 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.21TEK : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوجيا 

املعلومات )م22مج، محلل، مص م)

أع ال مخسلفة

اسسي2اد وتصدير.

عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
زنقة   27 طابق أر�سي ع ارة رقم   2

ازكزة أكدال الرباط - 12292 الرباط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 722  : خويدي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 322  : الغا�سي  فاتحة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف خويدي عنوانه)ا) 

ابو بكر  ساحة   3 الشقة   18 ع ارة 

 12292 الرباط  اكدال  الصديق 

الرباط املغرب.

السيدة فاتحة الغا�سي عنوانه)ا) 

فاتح  سيدي  البوعزاوي  درب   17

الرباط 12232 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يوسف خويدي عنوانه)ا) 

ابو بكر  ساحة   3 الشقة   18 ع ارة 

 12292 الرباط  اكدال  الصديق 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2221 تحت رقم 117194.

769I

مينارة فينانس جروب

تيكمي ن بلدي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب

تيكمي ن بلدي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.58139

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2214 ماي   26 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 7 »52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

الطابق الرابع جليز - 42222 مراكش 

س ناح   56- »تجزئة  إلى  املغرب« 

تاحناوت  مقاطعة  الحوز  إقليم 

ج اعة ت صلوحت - 42222 مراكش 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2214 تحت رقم 67858.

772I
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مينارة فينانس جروب

تيكمي ن بوبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 
الطابق الرابع جليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب
ذات  شركة  بوبي  ن  تيكمي 

املسؤولية املحدودة
 52 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 7 رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع 
الطابق الرابع جليز - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.58137

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2214 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 7 »52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
الطابق الرابع جليز - 42222 مراكش 
س ناح   55- »تجزئة  إلى  املغرب« 
تاحناوت  مقاطعة  الحوز  إقليم 
ج اعة ت صلوحت - 42222 مراكش 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2214 تحت رقم 67857.
771I

PALAIS ALMOTABARA

 PALAIS ALMOTABARA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل السصفية

PALAIS ALMOTABARA
كلم 17 دوار الشويرف تامصلوحت 
مراكش، 42222، مراكش املغرب

 PALAIS ALMOTABARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : كم 17 
دوار شويرف تامصلوحت مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.86767

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2221 تقرر حل 

 PALAIS ALMOTABARA SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

شويرف  دوار   17 كم  اإلجس اعي 

 42222  - مراكش  تامصلوحت 

الالزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

االقسصادية.

و عين:

 PAREY VVE. السيد)ة) 

 LHOTELLIER BLANDINE

وعنوانه)ا)   BRIGITTE YOLANDE

شربورج  روسيل  ألفريد  شارع   18

)ة)  كوتنسين فرنسا ك صفي   52122

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 17 وفي كم   2221 يوليوز   28 بساريخ 

 - دوار شويرف تامصلوحت مراكش 

42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127175.

772I

مركز تنغي2 لل حاسبة والتسيي2

 RACHID DES TRAVAUX

ELECTRIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغي2 لل حاسبة والتسيي2
رقم 394 تجزئة اديس نغي2 شارع 

مح د الخامس تنغي2 اقليم تنغي2، 

45822، تنغي2 املغرب

 RACHID DES TRAVAUX

ELECTRIQUES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس تنغي2 - 45822 تنغي2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2121

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 RACHID DES TRAVAUX  :

.ELECTRIQUES
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسلفة
الكهرباء

الصباغة.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مح د الخامس تنغي2 - 45822 تنغي2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
1.222 حصة   : السيد رشيد يبور 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يبور  رشيد  السيد 
 52622 قصر تغية اغبالو انكردوس 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رشيد يبور عنوانه)ا) قصر 
تنغي2   52622 تغية اغبالو انكردوس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2221 تحت رقم -.
773I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHIFAE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

CHIFAE SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHIFAE SOLUTIONS

*املنصة   : غرض الشركة بإيجاز 

أخصائيي  مع  للسواصل  الرق ية 

الرعاية الصحية واملر�سى

ج يع  وتسويق  وتثبيت  *تنفيذ 

أنواع ال22امج والسطبيقات والخدمات 

الرق ية

*م22مج، محلل، مص م معلوماتي.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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 512  : ضياء  خضري  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد قاسمي علوي مح د : 492 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة خضري ضياء 
فاس  م ج  الشوقي  اح د  شارع   17

32222 فاس املغرب.
مح د  علوي  قاسمي  السيد 
اقامة   1 ع ارة   5 الشقة  عنوانه)ا) 
 32222 فاس  العليا  زواغة  الرح ة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة خضري ضياء 
فاس  م ج  الشوقي  اح د  شارع   17

32222 فاس املغرب
مح د  علوي  قاسمي  السيد 
اقامة   1 ع ارة   5 الشقة  عنوانه)ا) 
 32222 فاس  العليا  زواغة  الرح ة 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4212.
774I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE GUESSOUS
إعالن مسعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22، 22222، 
casablanca maroc

CLINIQUE GUESSOUS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية زنقة 
ه وزنقة أ، صاالج 1، عين الذئاب - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.382529

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2221 22 شتن22  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
مايلي: رفع من رأس ال الشركة ليبلغ 

4.222.222 درهم

قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792252.

775I

CORPORATE AUDIT GROUP

Corporate Audit Group
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأس ال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22، 22222، 

casablanca maroc

Corporate Audit Group شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 445، 

شارع عبد املومن، الطابق الخامس، 

الرقم 22 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.155127

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 غشت   25 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

من  أي  درهم«   622.222« قدره 

 522.222« إلى  درهم«   1.122.222«

عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792248.

776I

CORPORATE AUDIT GROUP

FINANCIAL PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأس ال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22، 22222، 
casablanca maroc

FINANCIAL PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 445، 
شارع عبد املومن، الطابق الخامس، 
الرقم 24 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.246581

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2221 غشت   27 في  املؤرخ 
خفض رأس ال الشركة ب بلغ قدره 
»322.222 درهم« أي من »422.222 
عن  درهم«   122.222« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792249.

777I

MOORE CASABLANCA

كليا كونسيبت
إعالن مسعدد القرارات

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL، 20110، 34

CASABLANCA MAROC
كليا كونسيبت »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 37 زنقة 

جالل الدين السيوطي الدار البيضاء 
22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.433725
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2221 يونيو   29 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسيع صالحيات املسي2ين

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 

ض انات  بدون  أو  مع  قروض  عقد 

أي  غي2ها؛إعطاء  أو  عقاري  رهن  أو 

تصديق وكفالة وتعهد وغي2 ذلك من 

الض انات امل لوكة أو غي2 امل لوكة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792222.

778I

MOORE CASABLANCA

أوفيس أنفيست

إعالن مسعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 RUE D›AZILAL، 20110، 34

CASABLANCA MAROC

أوفيس أنفيست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 31 شارع 

أنفا - 22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.375223

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسس رار نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسس رار نشاط الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792221.

779I
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FIBEN

 VILOGIA PROMOTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA، 527

 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

 VILOGIA PROMOTION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 Lot 224 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL Alia

Mohammedia - 28810 املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 VILOGIA PROMOTION SARL

.AU

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 Lot 224  : عنوان املقر االجس اعي 

 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL Alia

املح دية   Mohammedia - 28810

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 2.478.222 

درهم، مقسم كالسالي:

 : شعشوعي  السعدية  السيدة   -
24782 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

شعشوعي  السعدية  السيدة 
بني  الفسح  تجزئة   25 عنوانه)ا) 
28812 املح دية  يخخلف املح دية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شبهي  مصطفى  السيد 
بوزنقة  املنصورية  عامر  بني  دوار 

13122 بوزنقة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1847.
782I

KHM CONSULTING

 DKH CONSTRUCTIONS ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باع ران امل ر ب الطابق 
االول الرقم 126 تقاطع شارع مح د 
الخامس واملقاومة، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
 DKH CONSTRUCTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 
جورج ساند الطابق االول رقم 1 - 

22122 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.437447

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق  ساند  جورج  زنقة   23«
الدارالبيضاء   22122  -  1 االول رقم 
الفراشات  زنقة   ،78« إلى  املغرب« 
حى  األصلي-  املكاتب  مبنى   - ت ديد 
الدارالبيضاء   22123  - الوزيس 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792142.

781I

SAGASUD

PARK LIMAM SAHARA
إعالن مسعدد القرارات

SAGASUD

شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

PARK LIMAM SAHARA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

القي2وان زنقة تطوان حي السعادة - 

72222 العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26241

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 27 شتن22 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  من  حصة   1222 تفويت 

مح د  السيد  الى  ايت خليف  مونة 

ايت  مونة  اسسقالة   2- بريهوما  علي 

عي  مح د  السيد  وتعيين  خليف 

بريهوما ك سي2 جديد للشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الرفع من راس ال الشركة الى  مايلي: 

اضافة انشطة   4- درهم   5322222

جديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  من  حصة   1222 تفويت 

مح د  السيد  الى  ايت خليف  مونة 

ايت  مونة  اسسقالة   2- بريهوما  علي 

عي  مح د  السيد  وتعيين  خليف 

بريهوما ك سي2 جديد للشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

الرفع من راس ال الشركة الى  مايلي: 

اضافة انشطة   4- درهم   5322222

والصيانة  البناء  مجال  في  جديدة 

والصرف الصحي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2862.

782I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HAJJI INVESTISSEMENT
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال22يد 

2629، 42222، مراكش املغرب

HAJJI INVESTISSEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: اركان 

كولف روسورت فيال 127 

بريستيجيا - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.72243

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الحصص  بعض  بيع  مايلي: 

5حصة  2 . 2 2 2 ( عية جس ا ال ا

السيدة  ت سلكها  التي  اجس اعية) 

 HAJJI( شركة  في  حجي  نعي ة 

 (INVESTISSEMENT (SARL AU
لفائدة االنسة ريم القادري

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 الشكل القانوني الشركة 

 HAJJI INVESTISSEMENT  « من 

 HAJJI إلى»   »  ((SARL AU

» (INVESTISSEMENT (SARL

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة نعي ة حجي واالنسة 
ريم القادري مسي2ان شريكان ملدة غي2 

محددة؛
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:

املصرفية  الشركات  توقيع  منح 

أي  وبدون  ومنفصل  فردي  بشكل 

حجي  نعي ة  السيدة  من  لكل  قيود 
واالنسة ريم القادري

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد 13 ,7 ,6 ,3 

,1 وتحديث النظام األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127368.

783I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

BITRENDS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas

batha، 30110، فاس املغرب

BITRENDS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 بن 

ملدون درب الغرابلي املدينة القدي ة 

الطابق األول فاس. - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BITRENDS SARL AU
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع املالبس الرياضية..
بن   9  : االجس اعي  املقر  عنوان 
ملدون درب الغرابلي املدينة القدي ة 
فاس   32222  - الطابق األول فاس. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 522  : االنصاري  فؤاد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد االنصاري عنوانه)ا) 
بلوك س حي زواغة العليا   224 رقم 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد فؤاد االنصاري عنوانه)ا) 
بلوك س حي زواغة العليا   224 رقم 

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 3958/2221.

784I

mohammed boumzebra

TADLA TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
TADLA TECHNIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 25 زنقة 

الزاوية السجانية - 23222 الفقيه بن 
صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TADLA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TECHNIQUE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت الزراعية - ميكانيكي تصليح - 

االسني2اد والسصدير.

زنقة   25  : عنوان املقر االجس اعي 

الزاوية السجانية - 23222 الفقيه بن 

صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد الي ني عبد الكريم : 1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  الي ني  السيد 

 23222 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكريم  عبد  الي ني  السيد 

 23222 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

27 شتن22 2221 تحت رقم 233.

785I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE NAKTUL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 
بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35222، تازة املغرب
STE NAKTUL TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركب 22 
غشت امللك املسمى بركة رقم 57 

حي موالي يوسف تازة - 35222 تازة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAKTUL TRANS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES NATIONAL

ET INTERNATIONAL
 TRANSPORT DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 IMPORTATION ET

.EXPORTATION
مركب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
22 غشت امللك املسمى بركة رقم 57 
35222 تازة   - حي موالي يوسف تازة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د نهض : 1.222 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د نهض عنوانه)ا) حي 
تازة   35222 تازة   632 رقم  الوفاق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د نهض عنوانه)ا) حي 
تازة   35222 تازة   632 رقم  الوفاق 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   27 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 495.
786I

CECOGEL / SARL

 PLANETE DES LANGUES
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 PLANETE DES LANGUES PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة، 

ش س 3 تجزئة الياتني رقم 64 زنقة 
العونية الطابق الثاني - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
38121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.PLANETE DES LANGUES PRIVE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللغات والدروس الخصوصية..

وجدة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
64 زنقة  3 تجزئة الياتني رقم  ش س 
 62222  - الثاني  الطابق  العونية 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة نوال دكيكة : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 

السيدة نوال دكيكة : 122 بقي ة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دكيكة  نوال  السيدة 
وجدة   62222 شارع بدر   34 وجدة، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  دكيكة  نوال  السيدة 
وجدة   62222 شارع بدر   34 وجدة، 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2221 تحت رقم 3192.
787I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

CENELEC
إعالن مسعدد القرارات

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج، 22142، الدار 

البيضاء املغرب
CENELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 226 
طريق اوالد زيان - 22522 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.767539

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 22 دجن22 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إعالن الوفاة وإحالة حصص املرحوم 

جوهان مومني إلى الورثة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على السوزيع الجديد لألسهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  لزرق  فوزي  السيد  اسسقالة 
مهامه ك سي2 وبعد هذه االسسقالة، 
مومني  شكيب  السيد  أصبح 

املسي2الوحيد 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السفويض املشت2ك لسوقيع البنكي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
العام  الج ع   -  21 رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  االسسثنائي: 
ملوافقة على السوزيع   - إعالن الوفاة 
 - مسي2  إسسقالة   - لألسهم  الجديد 

السفويض املشت2ك لسوقيع البنكي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف22اير 2221 تحت رقم 7322.

788I

CORPORATE AUDIT GROUP

DM ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22، 22222، 
casablanca maroc
 DM ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
املعاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.494997

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2221 غشت   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DM ADVISORY حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 ،67 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
رقم  الطابق الثاني،  زنقة عزيز بالل، 
22222 الدار البيضاء   - 3، املعاريف 
املغرب نتيجة لعدم وجود إمكانيات 

أو فرص لسحقيق الهدف االجس اعي.
و عين:

بن  مريم  السيدة  السيد)ة) 
شقرون وعنوانه)ا) 12، زنقة سنجي2 
فرنسا  باريس   22222  75216

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 32 غشت 2221 وفي 67، زنقة 
 ،3 رقم  الثاني،  الطابق  بالل،  عزيز 
املعاريف زنقة س ية، إقامة شهرزاد 
بامليي   ،22 رقم  الطابق الخامس،   ،3

22222 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792198.
789I

FIRST CURTAIN

ART ELECTRA MEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ART ELECTRA MEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 292 شارع 

عبد املومن املعاريف الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.225783

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2221 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الخالق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

1.222 حصة اجس اعية من  هي اني 

أصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 

16 غشت  عبد الحق سحاري بساريخ 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792354.

792I

FIRST CURTAIN

ART ELECTRA MEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

ART ELECTRA MEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 292 شارع 

عبد املومن املعاريف الدارالبيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.225783

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

سحاري عبد الحق ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792354.

791I

FIBEN

ATLAS EXTRUSION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA، 527

 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

ATLAS EXTRUSION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RDC وعنوان مقرها اإلجس اعي

 LOT ZOUBIR IMM 21 OULFA

 CASABLANCA - 20100

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ATLAS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EXTRUSION SARL

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق مقاطع االلومنيوم.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 RDC LOT ZOUBIR IMM 21

 OULFA CASABLANCA - 20100

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 4.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:

 36.222  : السيد االدري�سي سعيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

 4.222  : جواد  االدري�سي  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد االدري�سي سعيد عنوانه)ا) 
 28812 املح دية  انفا  تجزئة   35

املح دية املغرب.
السيد االدري�سي جواد عنوانه)ا) 
 28812 املح دية  انفا  تجزئة   35

املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد االدري�سي سعيد عنوانه)ا) 
 28812 املح دية  انفا  تجزئة   35

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 792999.

792I

dricom

ميدنا صحراء
إعالن مسعدد القرارات

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA

 AGADIR، 80060، AGADIR
MAROC

ميدنا صحراء »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 
األر�سي تجزئة -252محل - فونتي 

العليا اكادير - 82222 اكادير املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.22247

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
والسيدة  امين  اح د  السيد  تعيين 
لعجيلي نزهة ك سي2ين لشركة ميدنا 

صحراء ملدة غي2 محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تسي2 الشركة من طرف السيد 

نزهة  لعجيلي  والسيدة  امين  اح د 

ملدة غي2 محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف22اير   12 بساريخ  باكادير  السجارية 

2222 تحت رقم 89512.

793I

DANY FLEURS

داني فلور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DANY FLEURS

ع ارة العزيزية حي رويوم العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 22 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

داني فلور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 37 حي 

اح د شوقي طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22729

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2221 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة داني 

درهم   522.222 فلور مبلغ رأس الها 

حي   37 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

92222 طنجة   - اح د شوقي طنجة 

املغرب نتيجة ل : ازمة مالية خانقة.

حي   37 و حدد مقر السصفية ب 

92222 طنجة   - اح د شوقي طنجة 

املغرب. 

و عين:

مح د رضوان القي�سي  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) حي ضنهاجة رقم 5 طنجة 

)ة)  املغرب ك صفي  طنجة   92222

للشركة.

القي�سي  السالم  عبد  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) حي ضنهاجة رقم 5 طنجة 

)ة)  املغرب ك صفي  طنجة   92222

للشركة.
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القي�سي  الكريم  عبد  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) حي ضنهاجة رقم 5 طنجة 

)ة)  املغرب ك صفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

اح د  جي   37  : بالسصفية  املسعلقة 

شوقي طنجة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7512.

794I

MAPI MATERIAUX

MAPI MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

MAPI MATERIAUX

 AV HASSAN 1° CITE 11

 MASSIRA، 10000، AGADIR

MAROC

MAPI MATERIAUX »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

 bureau :وعنوان مقرها االجس اعي

 n° 16 imm B - residence

 yassmine - av moqaouama - QI

.- - 10000 AGADIR MAROC

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 2221

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

MISE A JOUR DES STATUTS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   21 بساريخ  باكادير  السجارية 

2221 تحت رقم 126297.

795I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BROKAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME
 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ذات  شركة   BROKAMAL
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املكسب 
تجزئة رات ا شارع   15 ع ارة   2 رقم 
 42222  - املح دي.  الحي  فلسطين 

مراكش املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BROKAMAL
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
املكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة رات ا شارع   15 ع ارة   2 رقم 
 42222  - املح دي.  الحي  فلسطين 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : اوحيد  جواد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوحيد  جواد  السيد 

دوار الس ون الدزوز العطاوية قلعة 

السراغنة  قلعة   43123 السراغنة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اوحيد  جواد  السيد 

دوار الس ون الدزوز العطاوية قلعة 

السراغنة  قلعة   43123 السراغنة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127335.

796I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

STE »BEIT SOULEYMAN-
 HOUSE OF SOLOMON«

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 21 املسي2ة 1, »س« رقم 

32، 42222، مراكش املغرب

STE »BEIT SOULEYMAN-

 HOUSE OF SOLOMON« SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 

1 املسي2ة 1 س رقم 32 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 »BEIT SOULEYMAN-HOUSE OF

.SOLOMON« SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - اسسغالل 

بيت للضيافة أو رياض.

عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 

 42222  -  32 رقم  س   1 املسي2ة   1

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيد برالونغ إي انويل 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد برالونغ إي انويل عنوانه)ا) 
 75211 شارع الجن2ال كيلهم   6 رقم 

باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد برالونغ إي انويل عنوانه)ا) 
 75211 شارع الجن2ال كيلهم   6 رقم 

باريس فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127115.

797I

كونسيلت هلب

دوتش ريشتيغ سكول بريفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كونسيلت هلب

 Chakib Arssalan Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg

 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan املغرب

دوتش ريشتيغ سكول بريفي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع فاس 

االقامة املس اة غيزيدونص أنتيكي2 

الطابق الثالث رقم 25 طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

دوتش   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 
ريشتيغ سكول بريفي.

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات والدعم.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

غيزيدونص  املس اة  االقامة  فاس 

أنتيكي2 الطابق الثالث رقم 25 طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة   : السيد اح د اوبركى 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد مح د بحكان : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوبركى  اح د  السيد 
اقامة ابراهيم الخليل ع ارة 18 رقم 

42 طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  بحكان  مح د  السيد 

ارك ان  كبدانة  لهدارة  الشط  دوار 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اوبركى  اح د  السيد 
اقامة ابراهيم الخليل ع ارة 18 رقم 

42 طنجة 92222 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم -.

798I

global compta et conseils

NYSALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

92222، طنجة املغرب

NYSALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الركايع 

2 شارع تونس محل رقم 86 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NYSALUM

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الفوالذ املقاوم للصدأ وملحقاته

أع ال ُصنع األملنيوم املسنوعة.

عنوان املقر االجس اعي : حي الركايع 

2 شارع تونس محل رقم 86 - 92222 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 32.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عزيز الصالحي : 122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

99 حصة   : السيدة فريدة خلوق 

بقي ة 122 درهم للحصة.

 99  : اضريضر  خديجة  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصالحي  عزيز  السيد 
تجزئة ياس ين رقم 47 االلفة 22222 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  خلوق  فريدة  السيدة 
 22222  4 رقم  ياس ين  تجزئة 

البيضاء املغرب.
اضريضر  خديجة  السيدة 
عنوانه)ا) حي مرج بوطيب االعلى ب 

44 93222 اصيلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الصالحي  عزيز  السيد 
تجزئة ياس ين رقم 47 االلفة 22222 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 5475.
799I

FOGHAL GESTION SARL AU

 STE AQUITAINE HAJJARI
LAKHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS، 30000، FES
MAROC

 STE AQUITAINE HAJJARI
LAKHAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 293 

زنقة 5 حي الن اء بن سودة - 32232 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.44747

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AQUITAINE HAJJARI LAKHAL
درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 

 293 رقم  اإلجس اعي  وعنوان مقرها 

زنقة 5 حي الن اء بن سودة - 32232 

فاس املغرب نتيجة ل : عدم الت2ا�سي 

بين الشركاء في التسيي2..

و حدد مقر السصفية ب رقم 293 

زنقة 5 حي الن اء بن سودة - 32232 

فاس املغرب. 

و عين:

شكر  اللطيف  عبد  السيد)ة) 

الع 22ة  تجزءة   2 شقة  وعنوانه)ا) 

طريق عين الس ن الشطر س12   2

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32232

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : رقم 293 زنقة 5 

حي الن اء بن سودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4245.

822I

MATCOMPTA SNC

OTHBA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VERTE IMM

 MEHDI N°36 RDC N°2

 -TANGER، 90000، TANGER

MAROC

OTHBA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

طنطان إقامة النخيل 72 الطابق 5 

رقم 47 - 92222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.84677
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2221 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 72 النخيل  إقامة  طنطان  »زنقة 

طنجة   92222  -  47 رقم   5 الطابق 

رقم   2 »مج ع العرفان  إلى  املغرب« 

17 مكرر الع ارة 2 الطابق الثاني رقم 

43 - 92222 طنجة املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7882.

821I

MANAGEX

PHYTO BERKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجس اعي باملغرب

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 62322، بركان املغرب

PHYTO BERKANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 86 

زنقة سيدي مح د حي الحسني - - 

بركان املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجس اعي باملغرب«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1553

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   2221 شتن22   26 في  املؤرخ 

 PHYTO لشركة  تابع  فرع  إغالق 

BERKANE تس يسه - والكائن عنوانه 

حي  الذهبي  منصور  زنقة   9 رقم  في 

الحسني - - بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن22   29 بساريخ  ب22كان  االبسدائية 

2221 تحت رقم 522/2221.

822I

 منج نت مخكسينغ فينوس

 رياض ازوالي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

منج نت مخكسينغ فينوس

ع ارة هليوت شقة 33 شارع مح د 

البقال جليز، 42222، مراكش 

املغرب

 رياض ازوالي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي سالم 

درب الجامع رقم 3 مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22199

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2226 ف22اير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
رياض   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ازوالي.
رائد   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجارية  الع ليات  إدارة  في  أع ال 

)دار ضيافة، مطعم)

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول   •

مخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : حي سالم 

 42222 مراكش   3 درب الجامع رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 382  : صولرتي  سندرو  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد أل22تو فيديسو : 372 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد سلرتي اندري : 252 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سندرو صولرتي عنوانه)ا) 

 35122  31-35142 سي2اكوزا،  ع22 

بادوفا إيطاليا.

السيد أل22تو فيديسو عنوانه)ا) ع22 

45-35142 35122 بادوفا  سي2اكوزا 

إيطاليا.

عنوانه)ا)  اندري  سلرتي  السيد 

 35122  135122-6 سي2اكوزا،  ع22 

بادوفا إيطاليا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سندرو صولرتي عنوانه)ا) 

 35122  31-35142 سي2اكوزا،  ع22 

بادوفا إيطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف22اير   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2226 تحت رقم -.

823I

فاد بي تراف

FADB TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

فاد بي تراف
رقم 22 مكرر زنقة الشهيد امزغار 

الرياض مكناس، 52222، مكناس 

املغرب

FADB TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 1 
زنقة 34 الزرهونية - 52222 مكناس 

املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.33221

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 

FADB TRAV شركة ذات املسؤولية 

 12.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 52222  - الزرهونية   34 زنقة   1 رقم 

مكناس املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:

البوخالدي  فدوى  السيد)ة) 

زنقة  مكرر   22 رقم  وعنوانه)ا) 

 52222 الرياض  امزغار  الشهيد 

مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 22 وفي رقم   2221 28 غشت  بساريخ 

 - مكرر زنقة الشهيد امزغار الرياض 

52222 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 295.

824I

sahara decision

 KHADDAD SERVICE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sahara decision

شارع مكة ع ارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون.، 

72222، العيون املغرب

 KHADDAD SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 722 

شارع السويحات رقم 528 العيون - 

72212 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

37985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KHADDAD SERVICE SARL AU
النظافة-   : غرض الشركة بإيجاز 
املع اري- والبناء  االنشاء  اع ال 

الحراسة..
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 528 رقم  السويحات  شارع   722

العيون - 72212 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : الكرشة  خداد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكرشة  خداد  السيد 
االبار  ابن  زنقة  اسكيكي ة  شارع 
العيون   22 حي خط الرملة   61 رقم 

72212 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكرشة  خداد  السيد 
االبار  ابن  زنقة  اسكيكي ة  شارع 
العيون   22 حي خط الرملة   61 رقم 

72212 املدينة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 5692/2221.
825I

 SOCIETE AFRICAINE DE FORMATION ET«

DIGITALISATION »SAFD

 SOCIETE AFRICAINE ««
 DE FORMATION ET

« DIGITALISATION » SAFD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE AFRICAINE«
 DE FORMATION ET

DIGITALISATION »SAFD
 N° 24 RUE IMAM JOUINI V.N
 BUREAU 2 MEZANIN FES،

30000، FES MAROC

 SOCIETE AFRICAINE ««
 DE FORMATION ET

 « DIGITALISATION » SAFD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 24 

زنقة الجويني املدينة الجديدة مكسب 
2 مزانين 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE AFRICAINE  ««  :
 DE FORMATION ET

.« DIGITALISATION » SAFD
: - الرق نة  غرض الشركة بإيجاز 

وتطوير األع ال.
- االستشارات اإلدارية.

- دروس السقوية.
- السجارة اإللكت2ونية.

- بيع أجهزة الك بيوتر.
الصغي2ة  املشروعات  رق نة   -

واملسوسطة.
املواقع  واسسضافة  إنشاء   -

وتطبيقات الويب.
- صيانة الحاسوب.

تكنولوجيا  على  تدريب   -
املعلومات.

- سكرتارية.
- تطوير تكنولوجيا املعلومات.

- الرسوم البيانية.
- الوسائط املسعددة..

 24 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة الجويني املدينة الجديدة مكسب 

2 مزانين 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن ارميلي : 122 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ارميلي  حسن  السيد 
فاس   2 الهدهد حي طارق  زنقة   19

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ارميلي  حسن  السيد 
19 زنقة الهدهد حي طارق 2 32222 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   26 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4222/2221.
826I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

D.S.M MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 21 غشت السوق 
القديم خريبكة، 25222، خريبكة 

املغرب
D.S.M MEDIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 34 
الزاوية الكسانية وادي زم - 25352 

وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 D.S.M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MEDIC

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسلزمات الصيدلة

اشغال مخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : الرقم 34 

 25352  - زم  وادي  الكسانية  الزاوية 

وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222  : السيدة مرغادي ج عة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مرغادي ج عة عنوانه)ا) 
39 زنقة سيدي عبد العزيز وادي زم 

25352 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مرغادي ج عة عنوانه)ا) 
39 زنقة سيدي عبد العزيز وادي زم 

25352 وادي زم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 يونيو  االبسدائية بوادي زم بساريخ 

2221 تحت رقم 128.

827I

ائس انية منارة

توضمان تراڤو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية منارة

18 زنقة موريسانيا ع ارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 

42222، مراكش املغرب

توض ان تراڤو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

مسعود ايت والل زاكورة - 47922 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

توض ان تراڤو.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

: دوار ايت  عنوان املقر االجس اعي 

 47922  - مسعود ايت والل زاكورة 
زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

122 حصة   : السيد مبارك يحيى 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مبارك يحيى عنوانه)ا) دوار 

ايت مسعود ايت والل زاكورة 47922 
زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مبارك يحيى عنوانه)ا) دوار 

ايت مسعود ايت والل زاكورة 47922 
زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2221 تحت رقم -.

828I

ANNONCE LEGALE

SHELTER FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

SHELTER FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

حفيظ السلفي رقم 19 الطابق 

االر�سي املعارف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SHELTER FOOD

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

الس وين  وخدمات  املطاعم   •

املسنقلة.

مطعم للوجبات  بيتزا،  مطعم،   •

الخفيفة والوجبات السريعة.

مقهى ومعجنات ومخ2ز ومسعهد   •

طعام.

اآليس  وصالون  الشاي  غرفة   •

كريم ومنسجات األلبان،

املأكوالت  ج يع  وشراء  بيع   •

الطازجة وتجهيز  البحرية واألس اك 

األس اك وتج يدها.

الطهي  خدمات  ج يع  تحقيق   •

وتذوق الطعام.

• دعم وتص يم وتنظيم األحداث.

أنواع  ج يع  وتحريك  دعم   •

األحداث.

• األنشطة السياحية والت2فيهية.

ع ل  أي  وتشغيل  وبيع  شراء   •

تجاري بشكل عام.

• السجارة العامة؛

اسسي2اد وتصدير ؛  •

تقديم كافة الخدمات املسعلقة   •

باألنشطة املذكورة أعاله.

• ت ثيل ج يع العالمات السجارية 

الوطنية والدولية في ج يع مجاالت 

النشاط.

• ت ثيل ج يع العالمات السجارية، 

واسسغالل  االمسياز،  على  والحصول 

والت2اخيص  االخت2اع  براءات  ج يع 

السجارية  والعالمات  والع ليات 

واالمسيازات.

املشاريع  ج يع  دراسة   •

واملشاركة في ج يع الشؤون السجارية 

واملنقولة  واملالية  والصناعية 

أو  مباشر  بشكل  املسعلقة  والعقارية 

غي2 مباشر بهدف الشركة أو التي قد 

تسهل توسع الشركة وتطويرها.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 

السجارية واملالية واملنقولة والعقارية 

املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 

بأحد األشياء املحددة  كلًيا أو جزئًيا، 

أو بأي أشياء م اثلة أو مرتبطة..

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   19 رقم  السلفي  حفيظ 

الدار   22222  - املعارف  االر�سي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سامي سيباستيان سخري 

درهم   52.222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 Laurent SCANO : 522 السيد 

حصة بقي ة 52.222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سامي سيباستيان سخري 
 RUE GUSTAVE  ,6 عنوانه)ا) 
 NADAUD, ETG 4, APPT 14
22222 الدار البيضاء الدار البيضاء.

 Laurent SCANO السيد 
 RUE MINRI GOUVART, (عنوانه)ا
 121442 121442 BELGIQUE

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سامي سيباستيان سخري 
 RUE GUSTAVE  ,6 عنوانه)ا) 
 NADAUD, ETG 4, APPT 14
22222 الدار البيضاء الدار البيضاء

 Laurent SCANO السيد 
 RUE MINRI GOUVART, (عنوانه)ا
 121442 121442 BELGIQUE

BELGIQUE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792224.
829I

FIDUNIVERSEL

أ ل س باتيمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

أ ل س باتي و شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
مرس السلطان،طابق 1 رقم3 - 

22722 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : أ ل س 

باتي و.
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدنية.
26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 - رقم3   1 السلطان،طابق  مرس 

22722 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 1.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   1.222  : السيد عال عزيز 

بقي ة 122 درهم للحصة.
بقي ة   1222  : عزيز  عال  السيد 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزيز  عال  السيد 
ليساسفة تجزئة النسيم اسالن رقم 

126 22192 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزيز  عال  السيد 
ليساسفة تجزئة النسيم اسالن رقم 

126 22192 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792252.
812I

STE FIACCOF 

STE LOCA MCHN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes maroc

STE LOCA MCHN
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 359 

بلوك ز/س تجزئة الحديقة واد فاس 

شقة 3 الطابق 3 فاس 32222 فاس 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.66445

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2221 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 

ذات  شركة   STE LOCA MCHN

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 359 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 

بلوك ز/س تجزئة الحديقة واد فاس 

شقة 3 الطابق 3 فاس 32222 فاس 

املغرب نتيجة لللسعدام االرباح وعدم 

تحقيق هدف الشركة.

و عين:

قليلش  السجاني  السيد)ة) 

 9 ع ارة   65 الساكن  وعنوانه)ا) 

املغرب  فاس   32222 الدكات  خي 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 359 وفي   2221 غشت   26 بساريخ 

بلوك ز/س تجزئة الحديقة واد فاس 

شقة 3 الطابق 3 فاس 32222 فاس 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  بفاس  السجارية 

2221 تحت رقم 4246/2221.

811I

COMPTAFFAIRES

ECHAMED
إعالن مسعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ECHAMED »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ج يلة 
5 زنقة 46 رقم 41 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.358513

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصص بحوزة السيد   522 تفويت 
السيد  لصالح  عبدهللا  الدوكس 

رحيمي ك ال.
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية الى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع   : ليصبح  الشركة  نشاط  تغيي2 
وكذا  وعل ية  طبية  ولوازم  ادوات 
منسجات واكسسوارات طبية - مقاول 

في الت2كيبات الكهربائية
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي   :2-6-7 رقم  بند 
األسا�سي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792148.
812I

FIBEN

DAMTEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA، 527
 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
DAMTEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 ANG وعنوان مقرها اإلجس اعي
 BD ABDELBOUMEN ET RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA - 20100

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAMTEX SARL

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الزرابي والنسيج.

 ANG  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 BD ABDELBOUMEN ET RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA - 22122

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالسالي:

 8222  : دح ان  السيد مح د   -

بقي ة 122 درهم.

 : دح ان  عبداملجيد  السيد 

12222 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دح ان  مح د  السيد 

الراشدية 2 رقم 42 املح دية 28812 

املح دية املغرب.

دح ان  عبداملجيد  السيد 

عنوانه)ا) الراشدية 2 رقم 42 العالية 

املح دية 28812 املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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دح ان  عبداملجيد  السيد 
عنوانه)ا) الراشدية 2 رقم 42 العالية 

املح دية 28812 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2221 تحت رقم 791222.
813I

METROPOLE BUSINESS CENTER

CHIP EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 22362، الدار 

البيضاء املغرب
CHIP EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 
الحرية الشقة رقم 6 - - الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.271817

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2221 غشت   18 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.222.222«
 1.222.222« إلى  درهم«   222.222«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792135.
814I

الفيديسا

 SPECIAL UNIQUE
CONSORTIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الفيديسا
722 ع ارة اشسوكية الطابق الساني 

رقم الشقة 6 املسي2ة 1 حرف ب 
مراكش، 42142، مراكش املغرب

 SPECIAL UNIQUE
CONSORTIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مح د البقال رقم 126 132- جليز 
-مراكش- - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة  الشركة  تس ية 
ب خسصر  اإلقسضاء  عند 
 SPECIAL UNIQUE  : تس يتها 

.CONSORTIUM
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومقهى.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
جليز   -132  126 مح د البقال رقم 

-مراكش- - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   622  : السيد نضار اح د 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 422  : املومن  عبد  نضار  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح د  نضار  السيد 
تاركة   394 رقم   1 النخيل  تجزئة 

-مراكش- 42222 مراكش املغرب.
السيد نضار عبد املومن عنوانه)ا) 
رقم  الجامع  درب  املسفيوي  عرصة 
مراكش   42222 -مراكش-   116

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:السيد نضار 

اح د عنوانه)ا) تجزئة النخيل 1 رقم 

394 تاركة -مراكش- 42222 مراكش 

املغرب

السيد نضار عبد املومن عنوانه)ا) 

رقم  الجامع  درب  املسفيوي  عرصة 

مراكش   42222 -مراكش-   116

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127327.

815I

STE ZIZ COMPTA

 ARTISANIA DE LOS AFRO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ARTISANIA DE LOS AFRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

12 رقم 55 حي السهب الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12629

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  21 شتن22  املؤرخ في 

 ARTISANIA DE LOS AFRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي زنقة 12 رقم 55 حي 

السهب الرشيدية - 52222 الرشيدية 

املغرب نتيجة لنقص الخدمات 

 توقف السياحة .

و عين:
النجاري  هدى  السيد)ة) 

الرشيدية  السهب  حي  وعنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52222

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2221 شتن22   21 بساريخ 

 - حي السهب الرشيدية   55 رقم   12

52222 الرشيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 395/21.

816I

STE FIDUCONFIANCE

 SOCIETE ARAFA

 DES PRODUITS

 CONSOMMABLES DU

 MAROC » SARAPROC

» MAROC
إعالن مسعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE ARAFA DES

 PRODUITS CONSOMMABLES

 DU MAROC » SARAPROC

MAROC « »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: القطعة 

14 الحي الصناعي سيدي ابراهيم، 

فاس - 32222 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.22221

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 شتن22 2222

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وتغليف  تعبئة  النشاط:  إضافة 

األس دة واملواد الكي اوية إلى هدف 

الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بالعنوان  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

: فاس دوار جرايدية راس املاء  السالي 

الج اعة الحضرية عين الشقف.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

وتغليف  تعبئة  النشاط:  إضافة 

األس دة واملواد الكي اوية إلى هدف 

الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بفاس بساريخ 32 نون22 2222 

تحت رقم 3416/222.

817I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LA MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

LA MOGADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 16 

زنقة البصرة ال22ج 1 الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2385

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   LA MOGADOR

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجس اعي رقم 16 زنقة البصرة ال22ج 

1 الصويرة - 44222 الصويرة املغرب 

والسفر  مالية  مشاكل   : ل  نتيجة 

املنافسة  على  زيادة  للشركاء  الدائم 

الشرسة الذي يعرفها القطاع.

رقم  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 - الصويرة   1 زنقة البصرة ال22ج   16

44222 الصويرة املغرب. 

و عين:
شحضيد  مح د  السيد)ة) 
 44222 الغزوة الصويرة  وعنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 26 غشت 

2221 تحت رقم 282.

818I

MH COMPTA SHENGEN 

ايات أأتمان ترونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN
 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

 ET.1 2– TANGER، 90000،
TANGER MAROC

ايات أأت ان ترونس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 شارع 
139 حي حبيبة بن ديبان - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119923
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ايات   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

أأت ان ترونس.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي.
شارع   6  : عنوان املقر االجس اعي 
 92222  - حي حبيبة بن ديبان   139

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشدي العربي : 522 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد بن عي�سى عبد القادر : 522 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العربي  رشدي  السيد 
 2 مرجان  انهي   4 شقة   6 ع ارة 

52252 مكناس املغرب.
القادر  عبد  عي�سى  بن  السيد 
زمام  أوالد  اعريبات  دوار  عنوانه)ا) 
 23223 الن ة  اوالد  السبت  سوق 
بن  الفقيه  علي  بن  عي�سى  سيدي 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العربي  رشدي  السيد 
 2 مرجان  انهي   4 شقة   6 ع ارة 

52252 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 7944.
819I

KING CONSULTING

ARS CONCIERGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA،
13100، BOUZNIKA MAROC

ARS CONCIERGERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي اللة 
مريم بلوك ا رقم 138 - بنسلي ان - 

13222 بنسلي ان املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5877

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 31 يوليوز 2221 تقرر حل 

شركة ذات   ARS CONCIERGERIE
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجس اعي حي اللة مريم بلوك ا رقم 
138 - بنسلي ان - 13222 بنسلي ان 
عن  الشركة  للعجز  نتيجة  املغرب 

االسس رار.
و عين:

السيد)ة) سعيد م22ور وعنوانه)ا) 
93 شارع بيل إيبورت 75222 باريس 

فرنسا ك صفي )ة) للشركة.
السيد)ة) امال الشاوي وعنوانه)ا) 
حي الفرح رقم 538 13222 بنسلي ان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
2221 وفي حي اللة  31 يوليوز  بساريخ 
 - بنسلي ان   -  138 مريم بلوك ا رقم 

13222 بنسلي ان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  سلي ان  ب2ن  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 636.

822I

الحسين فاضيل

LE GOUT NATUREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكسب رقم 15، املج ع املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 42222، مراكش 
املغرب

LE GOUT NATUREL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 226 ب 
تجزئة 8 تامنصورت مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOUT NATUREL

اإلسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

منسجات  في  السجارة  والسصدير، 

السج يل واملنسجات العامة.

 226  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  تامنصورت   8 تجزئة  ب 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 522  : هكو  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد عبد اللطيف قردفو : 522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هكو  اس اعيل  السيد 

إقامة ماركرت 2 ع ارة أ الشقة أ 25 

 42222 بويزكارن مراكش   4 الطابق 

مراكش املغرب.

قردفو  اللطيف  عبد  السيد 

درب  الضو  سيدي  دوار  عنوانه)ا) 

الجامع رقم 77 تاركة مراكش 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  هكو  اس اعيل  السيد 

إقامة ماركرت 2 ع ارة أ الشقة أ 25 

 42222 بويزكارن مراكش   4 الطابق 

مراكش املغرب

قردفو  اللطيف  عبد  السيد 

درب  الضو  سيدي  دوار  عنوانه)ا) 

الجامع رقم 77 تاركة مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 9776.

821I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

CENELEC
إعالن مسعدد القرارات

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج، 22142، الدار 

البيضاء املغرب
CENELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 226 
طريق اوالد زيان - 22522 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.788273

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 17 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة من   2222  : الس22ع املجاني ب 
جورجيت  كاثرين  بريجيت  السيدة 
إيزة  اآلنسة  ابنتها  لفائدة  باربولت 

مومني.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسي2  املومني  سعد  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي2 محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
العام  الج ع   -  21 رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  االسسثنائي: 

الس22ع املجاني - تعيين مسي2 للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2221 تحت رقم 27532.
822I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

KHALI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 KHALI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

223 شارع ابن حازم تجزئة ال22ج 1 

الصويرة - 44222 الصويرة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.919

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2221 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك الحسان نجيب وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2221 أبريل   12 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 17.733 السيد)ة) هشام نجيب، 

حصة.

 4.521 نجيبي،  مليكة  السيد)ة) 

حصة.

 8.883 نجيب،  حسناء  السيد)ة) 

حصة.

 8.883 عائشة نجيب،  السيد)ة) 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 16 غشت 

2221 تحت رقم 272.

823I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

KHALI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

KHALI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

223 زنقة ابن حازم تجزئة ال22ج 1 

الصويرة - 44222 الصويرة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.919

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) نجيب 

حسناء ك سي2 آخر

تبعا لوفاة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 16 غشت 

2221 تحت رقم 272.

824I

ANDERSEN CONSULTING

FABERLEER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

FABERLEER SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي منطقة 

الحرة بوخالف - القطعة رقم 25 

ب- ما بين الطابقين طنجة 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FABERLEER SARL AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع أنواع األحذية للسصدير.
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منطقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25 رقم  القطعة   - بوخالف  الحرة 

 92222 ما بين الطابقين طنجة  ب- 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 5.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد السوزاني سريفي سلي ان : 

522 حصة بقي ة 12 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سلي ان  سريفي  السوزاني  السيد 

نفارا   28229 نفار اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سلي ان  سريفي  السوزاني  السيد 

28229 نفارا  عنوانه)ا) نفارا اسبانيا 

اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245834.

825I

ANDERSEN CONSULTING

 CENTRIC MARKET SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

 CENTRIC MARKET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 84 شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 92222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.122485

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 23 غشت 2221 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق   - بوعراقية  شارع   84« من 

طنجة   92222  -  5 رقم  الشقة   2-

مقاومة  شارع  زاوية   « إلى  املغرب« 

وشارع إمام الغزالي -A1 الطابق 5 6- 

و7 - 92222 طنجة املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245861.

826I

ANDERSEN CONSULTING

NATURPLAS MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

 NATURPLAS MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الصناعية تطوان بارك القطع 97 

و98 املكسب رقم 1 - 93222 تطوان 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.22271

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2221 ف22اير   26 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   62.222.222«

»422.222 درهم« إلى »62.422.222 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 2722.

827I

EURODEFI

MCHT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
MCHT INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 
شارع عبد املومن وشارع انوال 

الطابق االول املكسب رقم 13 املعراج 
- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.477471
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كامل  ح زة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   1.222
 NB )ة)  1.222 حصة لفائدة السيد 
28 يوليوز  HOLDING SARL بساريخ 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792172.

828I

EURODEFI

 ZZM PROJECT
MANAGEMENT SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 ZZM PROJECT MANAGEMENT

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبد املومن الرقم 15 الطابق الثاني 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.485135

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كامل  ح زة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.222

 NB )ة)  1.222 حصة لفائدة السيد 
28 يوليوز  HOLDING SARL بساريخ 

.2221
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792171.
829I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ANJRA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة
 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING
 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ANJRA EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي فدان 

شابو,بحرويين,املج ع رقم 
462,فحص انجرة - طنجة - 92222 

طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.129153

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2221 يوليوز   19 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 ANJRA EQUIPEMENT التس ية 
مح د  شارع  بالعنوان  والكائن 
طنجة   14- السالوي,الرقم  الرا�سي 
واملسي2  املغرب  طنجة   92222  -

شويكر سو�سي  السيد)ة)  من طرف 

سعيد.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245862.
832I

CAF MAROC

PROXEED CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
PROXEED CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بيلي2 
زنقة 27 رقم 37 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119943
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROXEED CAR
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
: حي بيلي2  عنوان املقر االجس اعي 
طنجة   92222  -  37 رقم   27 زنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ياسر املجي2ي : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
 522  : الغيالني  سهام  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املجي2ي  ياسر  السيد 
الشاطئ  اقامة  رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92222  33 رقم   7 الذهبي 

املغرب.
السيدة سهام الغيالني عنوانه)ا) 
 92222 72 41 رقم  1 زنقة  ال22انص 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املجي2ي  ياسر  السيد 
الشاطئ  اقامة  رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92222  33 رقم   7 الذهبي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 245918.
831I

S.A.S Modes & Nuances 

Z&R INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

S.A.S Modes & Nuances
 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs، 10170، rabat
maroc

Z&R INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 lot n وعنوان مقرها اإلجس اعي
 34, lotissement al kasr zone
 industrielle skhirat temara -

.12024 temara maroc
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5585

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2221 ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 YOUSSEF )ة)  السيد  تفويت 
JAIDI 33 حصة اجس اعية من أصل 
 ZIAD )ة)  السيد  لفائدة  حصة   33

MERZAK بساريخ 19 ماي 2221.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   24 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2221 تحت رقم 132939.
832I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

TRANSPORT FAIZ SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

 TRANSPORT FAIZ SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 88 زنقة 

21 تجزئة الفسح ابي الجعد - 25262 

ابي الجعد املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.191

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  28 شتن22  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TRANSPORT الوحيد  الشريك 

رأس الها  مبلغ   FAIZ SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم   12.222
تجزئة الفسح   21 زنقة   88 اإلجس اعي 

الجعد  ابي   25262  - الجعد  ابي 

املغرب نتيجة ل : ضعف املردودية.
زنقة   88 و حدد مقر السصفية ب 

21 تجزئة الفسح ابي الجعد - 25262 

ابي الجعد املغرب. 

و عين:

فائز  الواحد  عبد  السيد)ة) 
21 تجزئة الفسح  88 زنقة  وعنوانه)ا) 

ابي الجعد 25262 ابي الجعد املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  الجعد  بابي  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 125/2221.

833I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 ALIMENTS ET PROTEINES
DU NORD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 ALIMENTS ET PROTEINES
DU NORD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

الحسن الثاني اقامة رقم 22 طنجة - 
92222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19423
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2214 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»47 شارع الحسن الثاني اقامة رقم 
طنجة املغرب«   92222  - طنجة   22
24 طريق تطوان اقليم  إلى »كيلومت2 
فحص انجرة طنجة - 92222 طنجة 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2214 تحت رقم 2729.
834I

COMPTAMED

LOTBAR CENFAR ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM
 CASA، 200000، CASABLANCA

MAROC
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LOTBAR CENFAR ONE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOTBAR CENFAR ONE
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  س ية 
رقم 22 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 4.272.522 

درهم، مقسم كالسالي:
- السيد بوج عة بركات : 42725 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوج عة بركات عنوانه)ا) 
 2 شقة   2 زنقة كومبيان الطابق   26
الدار   22222 بلفيدير الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوج عة بركات عنوانه)ا) 
 2 شقة   2 زنقة كومبيان الطابق   26
الدار   22222 بلفيدير الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 792352.

835I

MEDAFCO CONSULTING

O›DRINK COFFEE )اودرنك 

كوفي)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING

 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER، 90000،

TANGER TANGER

O›DRINK COFFEE )اودرنك كوفي) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

السجاري رقم 227 و227 أ ع ارة 

53 مدشر مسنانة طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

O’DRINK COFFEE )اودرنك كوفي).

مطعم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيتزا، ج يع أنواع الوجبات السريعة، 

في  بيع  مطبوخة،  وجبات  إعداد 

توصيل  خارجية،  طلبات  املوقع، 

كفيت2يا  اسسغالل  وكدلك  لل نازل 

وسندويش..

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ع ارة  أ  و227   227 رقم  السجاري 
 92222  - مدشر مسنانة طنجة   53

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : خليل  دوالفخار  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دوالفخار خليل عنوانه)ا) 
تجزئة حنان رقم 5 حي الرهراه طنجة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد دوالفخار خليل عنوانه)ا) 
تجزئة حنان رقم 5 حي الرهراه طنجة 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2221 تحت رقم 243515.
836I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE H.M. VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN، 50000، Meknès
Maroc

SOCIETE H.M. VISION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : محل 31، 
مي وزا س22، شارع إدريس الثاني، 

م.ج. - 52222 مكناس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.38869

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2221 تقرر حل  28 شتن22  املؤرخ في 
SOCIETE H.M. VISION شركة ذات 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222

مي وزا س22،   ،31 اإلجس اعي محل 

 52222  - م.ج.  شارع إدريس الثاني، 

لصعوبة  نتيجة  املغرب  مكناس 

التسويق وجائحة وباء كرونة.

و عين:

اإلدري�سي  هبطي  أنوار  السيد)ة) 

 ،14 فيال  تجزئة الزهور،  وعنوانه)ا) 

مكناس   52.222 م.ج.  أدم،  إقامة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 28 شتن22 2221 وفي محل 31، 

شارع إدريس الثاني،  مي وزا س22، 

م.ج. - 52.222 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   12 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 298.

837I

موثق باملح دية

WHEELS RENT CARS 4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق باملح دية
رقم 24، تجزئة املنار، شارع 

الرياض، املح دية.، 22822، 

املح دية املغرب

WHEELS RENT CARS 4 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي باملح دية، 

بني يخلف، بيتي سكن، ع ارة ج37، 
رقم 57، - 22822 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19227

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) بلكاسم لخواري 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.222

بدر  )ة)  1.222 حصة لفائدة السيد 
لخواري  لخواري  امين  الدين مح د 

بساريخ 11 غشت 2221.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 1874.
838I

A&E Consulting

FROZEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&E Consulting
 Lotissement Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca،
20660، CASABLANCA MAROC

FROZEN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
امين 5 الحي الحسني ع ارة رقم 
6 محل تجاري رقم 52 الطابق 

االر�سي الدار البيضاء - 22232 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FROZEN CAR
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  الحسني ع ارة  الحي   5 امين 
52 الطابق االر�سي  محل تجاري رقم 
الدار البيضاء - 22232 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حسن رباح : 1.667 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

1.667 حصة   : السيد اشرف زيد 
بقي ة 122 درهم للحصة.

 1.666  : فر�سي  سناء  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن رباح عنوانه)ا) شارع 
مح د السادس إقامة النصر ع ارة 
 22252 البيضاء  الدار   45 شقة   9

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  زيد  اشرف  السيد 
شقة   1 طابق  فارسوفي  زنقة   13
البيضاء  الدار   22242 البيضاء   23

املغرب.
عنوانه)ا)  فر�سي  سناء  السيدة 
سيدي   37 رقم  الدوا�سي  تجزئة 
رحال الشاطئ برشيد 26122 برشيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حسن رباح عنوانه)ا) شارع 
مح د السادس إقامة النصر ع ارة 
 22252 البيضاء  الدار   45 شقة   9

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  زيد  اشرف  السيد 
شقة   1 طابق  فارسوفي  زنقة   13
البيضاء  الدار   22242 البيضاء   23

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم -.
839I

AMR CENTER

HANAZ IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA 8
 ETAGE، 20080، CASABLANCA

MAROC
HANAZ IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 8 - 22282 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HANAZ IMPORT EXPORT

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير )تاجر أو وسيط).
زنقة   77  : عنوان املقر االجس اعي 

 22282  -  8 مح د س يحة الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة نزهة بن هيبة االدري�سي 

درهم   122 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

السيد حفيظ ي كن : 522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نزهة بن هيبة االدري�سي 
املستشفيات  زنقة   46 عنوانه)ا) 

حي املستشفيات   15 5الشقة  طابق 

22522 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ي كن  حفيظ  السيد 
62 زنقة مح د محرود طابق 3 شقة 

 22222 بلفدير  املنصورية  اقامة   7

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة نزهة بن هيبة االدري�سي 
املستشفيات  زنقة   46 عنوانه)ا) 

حي املستشفيات   15 5الشقة  طابق 

22522 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم -.

842I

Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE TANEGAFT DAR

AL AALIA sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN، 50000، Meknès

Maroc

 SOCIETE TANEGAFT DAR AL

AALIA sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 

1233، رياض اس اعلية، - 52222 

مكناس املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.46419

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2221 تقرر حل  29 غشت  املؤرخ في 

 SOCIETE TANEGAFT DAR AL

املسؤولية  ذات  شركة   AALIA sarl

 122.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
 52222  - رياض اس اعلية،   ،1233

مكناس املغرب نتيجة لجائحة كورونا 

أنواع  ج يع  إيقاف  في  تسببت  التي 

تكبد  إلى  وأدت  االحسفاالت.  مظاهر 

خسائر مادية مه ة.

و عين:
األنصاري  عادل  السيد)ة) 
شارع املسجد،   ،52 رقم  وعنوانه)ا) 

حي السقدم، مكناس 52.222 مكناس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

رقم  وفي   2221 غشت   29 بساريخ 
 52.222  - اس اعلية  رياض   ،1233

مكناس املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2221 تحت رقم 294.

841I

مطبخ االصدقاء

مطبخ االصدقاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مطبخ االصدقاء
شقة رقم 6 طابق الثالث اقامة 
الريف شارع املوحدين، 13222، 

الفنيدق املغرب
مطبخ االصدقاء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 6 
الطابق الثالث اقامة ريف شارع 

املوحدين - 13222 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32221
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
مطبخ   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

االصدقاء.
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اخرى  وخدمات  والحلويات  الطبخ 

مسعلقة بس وين الحفالت والطعامة.
شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ريف شارع  اقامة  الثالث  الطابق   6
املوحدين - 13222 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

52 حصة   : السيدة حنان امحيح 
بقي ة 122 درهم للحصة.

52 حصة   : السيدة فاط ة يحيى 
بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امحيح  حنان  السيدة 

 27 رقم  ت   28 زنقة  ديبان  بن  حي 

13222 الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)  يحيى  فاط ة  السيدة 

رقم   23 شارع ابو بكر الصديق زنقة 

25 39222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  امحيح  حنان  السيدة 

 27 رقم  ت   28 زنقة  ديبان  بن  حي 

13222 الفنيدق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   21 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2221 تحت رقم 539/21.

842I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

GDIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكسب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي ان، 14222، سيدي سلي ان 

املغرب

GDIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بام 

بلوك 19 ؤقم 73 - 14222 سيدي 

سلي ان املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3215

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2221 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املجيد  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   522 شناك 

)ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

يوليوز   29 بساريخ  بوكديرة  مح د 

.2221

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 18 

غشت 2221 تحت رقم 272.

843I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CENTRE JIMA PRIVE«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida، 24000، الجديدة املغرب
»CENTRE JIMA PRIVE« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي السفلي، 

شارع مح د الخامس، أزمور - 
241222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
18585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»CENTRE JIMA PRIVE«
الدعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
املدر�سي. - السنشيط. - الدعم املؤقت 

أو الدائم..
السفلي،   : عنوان املقر االجس اعي 
 - أزمور  الخامس،  مح د  شارع 

241222 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد جعفر زيناوي : 252 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
252 حصة   : السيد مح د اراوي 

بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيناوي  جعفر  السيد 
أزمور 241222 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  اراوي  مح د  السيد 
أزمور 241222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زيناوي  جعفر  السيد 
أزمور 241222 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 28 شتن22 

2221 تحت رقم 26916.

844I

CABINET BAHMAD

MONTICCI CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
MONTICCI CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
مراكش بالزا ع ارة د1 شقة21، 
الطابق الثاني، جليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MONTICCI CONSEIL

تك ن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  استشارات  في:  الشركة  أهداف 

إدارة الشركات.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شقة21،  د1  ع ارة  بالزا  مراكش 

 42222  - جليز  الثاني،  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دي  بوزو  ميشيل  جون  السيد 

علي  مج وعة   59 عنوانه)ا)  بوركو 

بلحاج حي يوسف بن تاشفين 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

دي  بوزو  ميشيل  جون  السيد 

علي  مج وعة   59 عنوانه)ا)  بوركو 

بلحاج حي يوسف بن تاشفين 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   22 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2221 تحت رقم 127141.

845I

Ambitious Mechanical Construction

 AMBITIOUS MECHANICAL

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 Ambitious Mechanical

Construction

59 شارع الزرقسوني اقامة الورود 

الطابق السابع رقم 22، 22272، 

الدار البيضاء املغرب

 Ambitious Mechanical

Construction شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقسوني اقامة الورود الطابق 

السابع رقم 22 - 22272 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.449315

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2221 غشت   24 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 Ambitious الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   Mechanical Construction

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي 59 شارع الزرقسوني 

اقامة الورود الطابق السابع رقم 22 

- 22272 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم االشسغال بها.

و حدد مقر السصفية ب 59 شارع 

الطابق  الورود  اقامة  الزرقسوني 

 cs plus 49999  22 رقم  السابع 

casablanca املغرب. 

و عين:

السيد)ة) رضا جالوي وعنوانه)ا) 

قاسم  سيدي   845 رقم  حي جوهرة 

املغرب  البيضاء  الدار   22272

ك صفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن22 2221 تحت رقم 791434.

846I

مكسب محاسبة

OMSSAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية، 52224، 

الرشيدية املغرب

OMSSAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 34 

رقم 11 تاركة الجديدة الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12721

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2221 يونيو   24 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   OMSSAL

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 11 رقم   34 زنقة  اإلجس اعي  مقرها 

 52222  - الرشيدية  الجديدة  تاركة 

لقفل  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

الشركة.

و عين:

العلوي  املدني  ع ر  السيد)ة) 

تاركة   11 رقم   34 زنقة  وعنوانه)ا) 

الجديدة الرشيدية 52222 الرشيدية 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 34 وفي زنقة   2221 يونيو   24 بساريخ 

 - تاركة الجديدة الرشيدية   11 رقم 

52222 الرشيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن22 2221 تحت رقم 391/21.

847I

DIWAN CONSWORLD

الجمعية املغربية للصناعة 
وتجارة املواد الغذائية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

DIWAN CONSWORLD
 Riad El Oulfa GRP 3 Entrée 9
 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa،
20220، CASABLANCA MAROC

الج عية املغربية للصناعة 
وتجارة املواد الغذائية شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
الجديدة كم 12 ليساسفة 3 - - 
22232 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.367827
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2221 تقرر حل  18 ف22اير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
وتجارة  للصناعة  املغربية  الج عية 
رأس الها  مبلغ  الغذائية  املواد 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
 12 كم  الجديدة  طريق  اإلجس اعي 
ليساسفة 3 - - 22232 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : نتيجة ل »الظرفية 

االقسصادية واملنافسة.
طريق  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 -  -  3 ليساسفة   12 كم  الجديدة 

22232 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا)  لحلو  نبيل  السيد)ة) 
 9 5 شقة  15 شارع السناني الطابق 
22232 الدار البيضاء املغرب  راسين 

ك صفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768426.

848I
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oa2 pack

OA2 PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

oa2 pack
 Rue Liberté Etage 3 Aprt ,12

 05 Casablanca، 20120،
Casablanca Maroc

OA2 PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22122 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

422677
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 OA2  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PACK
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسسي2اد  ع ليات  في  وساطة  او 

والسصدير.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 22122 - 5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة   : السيد حسن خيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
حصة   522  : السيد أيوب خيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خيدة  حسن  السيد 
 6 زنقة   5 رقم  خديجة  تجزئة 
 22482 الشق  عين  االسرة  حي 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  خيدة  أيوب  السيد 
 6 زنقة   5 رقم  خديجة  تجزئة 
 22482 الشق  عين  االسرة  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خيدة  حسن  السيد 
 6 زنقة   5 رقم  خديجة  تجزئة 
 22482 الشق  عين  االسرة  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2219 تحت رقم -.
849I

GESTION ALJANOUB

CRISTAL PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون، 72222، 

العيون املغرب
CRISTAL PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 33 
مكرر حي القدس رقم 647 العيون 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
38215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتن22   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CRISTAL PECHE
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج يع  وتصدير  اسسي2اد   , تج يد   ,

املنسوجات البحرية....

 33 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
العيون   647 مكرر حي القدس رقم 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222  : الشكر  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشكر  ادريس  السيد 
 21 زنقة   23 حي ايت لغيوس بلوك 
رقم 26 تكوين أكادير 82652 أكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الشكر  ادريس  السيد 
 21 زنقة   23 حي ايت لغيوس بلوك 
رقم 26 تكوين أكادير 82652 أكادير 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   12 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2221 تحت رقم 2872/2221.
852I

BUMACOF SARL

BAKRIM DISTRIBUTIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة
BUMACOF SARL

355شارع مح د الخامس الطابق 
4رقم 57، 22322، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
BAKRIM DISTRIBUTIO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
112 شارع تازة حي موالي عبد 

هللا - 22462 الدار البيضاء امل لكة 
املغربية.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.177973
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2222 دجن22   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.522.222«
 2.222.222« إلى  درهم«   522.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2221 تحت رقم 783971.
851I

mtihri consulting sarl au

 MTAHRI TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
MTAHRI TRAVAUX SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ب قس�سى الج ع العام التأسي�سي 
املنعقد بساريخ 12/28/2221 لشركة 
 STE MTAHRI TRAVAUX  «
 7 بلوك  الشروق  إقامة   :SARL AU

ع ارة 2 رقم 13 ويسالن مكناس
 Sté MTAHRI « : 1 ) اسم الشركة

« TRAVAUX SARL AU
مواد  بائع  الشركة:  أهداف   (  2

البناء-األشغال املخسلفة.
3 ) املدة: 99 سنة.

4 ) رأس ال: 22 ‚ 222 122 درهم. 
امطهري  السيد  الشركاء:   (  5

رضوان 
امطهري  السيد  التسيي2:   (  6

رضوان
: تم اإليداع القانوني  ) اإلشهار   7
بفاس تحت  السجارية  لدى املحك ة 
رقم4235 بساريخ..28/29/2221 رقم 

سجل  54233
852I

بالجريدة  وقع  خطإ  اسسدراك 
 الرس ية عدد 5681 بساريخ 15 سبس 22
اإلعالن   ،18232 الصفحة   2221

.55P رقم
GUIDE TRAVAUX

بدال من : تبعا للج ع العام عقدة 
الشركاء........................

 وتسوزع على الشكل السالي :
العربي  مح د  االدري�سي  السيد 
بقي ة  حصة   215.784,14

215.578.413,73 درهم.
عقده  العام  للج ع  تبعا   : يقرأ 

الشركاء.......................
وتسوزع على الشكل السالي :

العربي  مح د  االدري�سي  السيد 
بقي ة  حصة   215.784,14

21.578.413,73 درهم.
الباقي بدون تغيي2
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املحكمة  التجارية بالرباط 
ملف  رقم : 2221/54 

حساب رقم : 3985

بيع أصل تجاري
الطرف األول : فاط ة البقالي رقم 

 A212224 بطاقة السعريف الوطنية 

مغربية الجنسية.

مزارعي  حنان   : الثاني  الطرف 

الوطنية  السعريف  بطاقة  رقم 

الجنسية. مغربية   Q235773 

األصل السجاري : حالقة السيدات.

رقم  االوداية  الكيش   : العنوان 

126 مكرر ت ارة.

 رقم السجل السجاري 45244.

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

 15 عشر  خ سة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل السجاري

9 مكرر

املحك ة  السجارية بالرباط
ملف رقم : 2221/57

حساب رقم : 4218

 OPTIQUE : شركة  الطرف األول 

. 15/22 SARL

السيدة   : القانونية  مسي2تها 

بطاقة  رقم  الشرقاوي  ياس ين 

السعريف الوطنية A332239 مغربية 

الجنسية.

 TANEL شركة   : الثاني   الطرف 

.MAZ SARL

املازيد  السيد   : القانوني  مسي2ها 

الوطنية  البطاقة  رقم  الدين  عالء 

.S736865

 : السجاري  األصل 

 EXPLOITATION DES PRODUITS

DE TERROIR العنوان ع ارة 12-12 

محج الرياض حي الرياض الرباط.

رقم السجل السجاري : 54245.

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
بالرباط إلى غاية خ سة عشرا يوما 

من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل السجاري

10 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إقالة بيع نصف أصل تجاري

ملف رقم 38/2221
حساب : 1948

من  محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
العلوي  هللا  عبد  العدالن  طرف 
أكسوبر   19 بسايخ  كرابيلة  ومح د 

.2222
كردودي  حسان  السيد  تقايال 
 G111269 رقم  ب.ت.و  الحامل 
قيادة  الرواجح  ازهي2  بدوار  الساكن 

موالي عبد القادر جرف امللحة.
الحاملة  ورطان  زهرة  والسيدة 
الساكنة   D562953 رقم  ب.ت.و 
 4 الشقة  رقم  الف  الريحان  إقامة 

ويسالن مكناس.
البيع  بعقد  يسعلق  ما  ج يع 
بساريخ بينه ا  تم  الذي   السوثيقي 

 2217 أغسطس  و11  يوليو   14
 25 بساريخ  ب كناس  واملسجل 
له  فسح  والذي   2217 أغسطس 
ملف إشهار عقد بيع نصف األصل 
السجاري باملحك ة السجارية ب كناس 
سبس 22   11 بساريخ   2217-491 رقم 
وتم السعرض عليه من طرف   2217
الصندوق الوطني للض ان االجس اعي 
ب كناس بساريخ 24 أكسوبر 2217 وتم 
وذلك   2221 أبريل   5 بساريخ  رفعه 
وقدرها  حصتها  ج يع  يخص  في ا 
من األصل السجاري املس ثل في   %52
االس اعيلية   33 مقهى الكائنة قطع 
بالسجل  واملسجل  مكناس  ج  1 م 
بأن رجع   83916 السجاري تحت رقم 
لها واجبها في الحق السجاري املذكور 
البيع الذي قي سه  ورجعت له مبلغ 

262.222 درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط املحك ة السجارية 

ب كناس

13 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

رقم 2221/8322/74

شركة لجون تالون 2 الخاصة

إشعار
الصادر   81 ب قس�سى الحكم رقم 

بساريخ 15 يوليو 2221 في ملف صعوبات 

قضت   2221/8322/47 املقاولة رقم 

املحك ة السجارية بأكادير.

بفسح مسطرة التسوية القضائية 

في حق شركة لجون تالون 2 الخاصة 

الكائن  القانوني  م ثلها  شخص  في 

 L بلوك   143 مقرها االجس اعي برقم 

حي الهدى أكادير، واملقيد في السجل 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  السجاري 

تحت رقم 42947.

بسحديد فت2ة السوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة عن صدور هذا 

الحكم.

العظيمي  خالد  األسساذ  بسعيين 

را�سي  ع ر  والسيد  منسدبا  قاضيا 

نائبا له.

ادحلي  الحسين  السيد  بسعيين 

مراقبة  في  مه سه  وتحديد  سنديكا 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيي2  ع ليات 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

واالقسصادية واالجس اعية لل قاولة، 

لوضعيتها  املناسب  الحل  واقت2اح 
أشهر من تاريخ صدور   4 داخل أجل 

هذا الحكم.

بش ول الحكم بالنفاذ املعجل.

بإدراج امللف بجلسة غرفة املشورة 
تكليف  مع   2221 نوف 22   23 ليوم 
أنظار  على  تقريره  بعرض  السنديك 
موعد  قبل  املنسدب  القا�سي  السيد 

الجلسة.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
السصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 
الحسين ادحلي الكائن بشارع   : اآلتي 
موالي اس اعيل ع ارة ايليغ الطابق 
ض ن  أكادير،   314 رقم  الثالث، 
قائ ة تسض ن املبالغ املطلوبة مرفقة 
شهرين  أجل  داخل  وذلك  بالوثائق 
من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة 
 ،719  ،584 لل واد  طبقا  الرس ية 
722 و721 من مدونة السجارة وي دد 
هذا األجل شهرين بالنسبة للدائنين 

القاطنين خارج امل لكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

14

املحك ة السجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري
ملف رقم : 2221/43

حساب خصو�سي : 2528
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
املصحح  السقديم  ب قس�سى عقد 
 2221 يونيو   15 بساريخ  اإلمضاء 
والقانون األسا�سي املصحح اإلمضاء 
بساريخ 28 يونيو 2221 وتقرير مراقب 
 TELESCA السيد  قدم  الحصص، 
PIETRO الحامل للجنسية اإليطالية 
 YB4326337 رقم  السفر  وجواز 
الكائن  السجاري  األصل   ج يع 
موالي  زنقة   M2 ع ارة   32 برقم 
بالسجل  املسجل  أكادير،  عبد هللا، 
كحصة   71622 السجاري تحت رقم 
.STE GRAUPES SARL AU في شركة
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كسابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 
املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   (15( عشر  الخ سة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واد 

و124 من مدونة السجارة.
اإلعالن األول

تحت ج يع السحفظات

رئيسة مصلحة كسابة الضبط

15 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة  التجارية بفاس 
مصلحة السجل السجاري

14/V/2222 : ملف  بيع عدد

حساب خاص : 2726
إشهار عقد بيع أصل تجاري

سناء  )ذة.  ب قس�سى عقد توثيقي 

مؤرخ بفاس  مرابطي موثقة بفاس) 

ومسجل   2222 نوف 22   3 بساريخ 

بفاس بساريخ 4 نوف 22 2222.

البقال،  السعودي  السيد  باع 
 C133296 الوطنية  بطاقسه  رقم 

بلوك س   222 والساكن بفاس رقم 

زواغة العليا.
للسيد خالد القبلي، رقم بطاقسه 

والساكن بفاس   C191492 الوطنية 
سعيد  بني  زنقة   1 الحضري  شارع 

الزهور 2.

بفاس  املسسغل  السجاري  األصل 

25 شارع عبد الرح ان بلقر�سي باب 
الخوخة واملسجل بالسجل السجاري 

بفاس تحت عدد 33586 بث ن قدره 

222.222 درهم.

حسب الشروط املنصوص عليها 

بعقد البيع.

وتقبل السعرضات بكسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بفاس داخل أجل 

ال يسعدى خ سة عشر يوما ابسداء من 

النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

سعيد ابن سلي ان

37 مكرر

املحك ة السجارية بفاس
مصلحة السجل السجاري

إشهار عقد تفويت أصل تجاري

ملف بيع رقم : 2221/28

حساب خاص : 3522

ب قس�سى عقد توثيقي ذة. خودار 

مؤرخ بفاس  موثقة بفاس،  ابتسام، 

ومسجل   2221 أغسطس   23 بساريخ 

 2221 أغسطس   25 بساريخ  بفاس 

ذات  شركة   KAJO شركة  فوتت 

مسؤولية محدودة م ثلة من طرف :

بطاقتها  مصباحي،  وفاء  السيدة 

القاطنة   C262678 رقم  الوطنية 

بفاس 25 تجزئة بريستيجيا شقة 11 

ملعب الخيل م.ج أصالة عن نفسها 

حدي،  كوثر  لال  السيدة  عن  ونيابة 

 C517382 رقم  الوطنية  بطاقتها 
مليكة  لال  زنقة   ،2 بفاس  القاطنة 

الشقة رقم 2 م.ج ؛

DEFFORGE JEAN- السيد 

لجواز  الحامل   PIERRE MARCEL

والقاطن   13AB18615 رقم  السفر 

بفرنسا.

ب قس�سى الصالحيات املخولة لهم 

شركة   KOFFEE INVEST لشركة 

من  م ثلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

شقرون،  ابن  هشام  السيد  طرف 

 AB111389 رقم  الوطنية  بطاقسه 

املهدي،  تجزئة   78 بفاس  القاطن 

الشقة 1 طريق اي وزار.

مج وع األصل السجاري املسسغل 

رقم  القطعة  نزهة،  تجزئة  بفاس، 

واملشس ل على مقهى واملسجل   421

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

بث ن قدره   34337 بفاس تحت رقم 

الشروط  حسب  درهم   622.222

املنصوص عليها بعقد البيع.

الضبط  بكسابة  السعرضات  تقبل 

باملحك ة السجارية بفاس داخل أجل 

يوما   (15( عشر  خ سة  يسعدى  ال 

ابسداء من النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
قسم السجل السجاري

إعالن عن تقديم أصل تجاري

حصة في شركة

ملف رقم : 2221/38

حساب رقم : 2939

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  ومسجل   2221 ف22اير   8  

فإن السيد   2221 ف22اير   16 بساريخ 

الحامل فيه،  الخي2  أمين  مح د 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة   
في إطار تحويل مقاولة   ،EE111251
فردية لشخص طبيعي إلى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة طبقا ملقسضيات 
247 الفقرة السابعة عشر من املدونة 

العامة للضرائب.
ج يع األصل السجاري الكائن ب : 
 ،277 حي الجديد رقم   2 تاسلطانت 
واملسجل  صيدالني  واملعد  مراكش 
بالسجل السجاري تحت رقم 113366 

بج يع عناصره املادية واملعنوية.
لفائدة  عينية  كحصة  قدم 
الخي2«  »صيدلية  املس اة  الشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ب بلغ  رأس الها  وحيد،  شريك  من 

1.222.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

39 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2221/126

حساب رقم : 3572
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
في  مسجل   2221 يوليو   8  بساريخ 
 19 يوليو 2221 تحت املراجع السالية : 
أمر   2262295 املداخيل  كناش 
توصيل   2221/54366 باسسخالص 

األداء 22211925211249.
املس اة  الشركة  باعت 
ذات  شركة   BEATSBURGER
املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد 
رأس الها 12.222 درهم والكائن مقرها 
الجلد،  سوق  ب راكش،  االجس اعي 
بالسجل  املقيدة   ،35 رقم  الق اقين 
السجاري رقم 58651 الحاملة للسعريف 

املوحد 221458989222264.

للشركة املس اة BRKECH شركة 
رأس الها  ذات املسؤولية املحدودة، 
مقرها  الكائن  درهم،   122.222
باب  أزول،  عرصة   138 ب راكش، 
السجاري  بالسجل  املقيدة   دكالة، 
للسعريف  الحاملة   ،122869 رقم 

املوحد 222428696222221.
املسسغل  السجاري  مج وع األصل 
كدار للضيافة الكائن ب راكش، سوق 
واملقيدة   35 رقم  الق اقين  الجلد، 
من   58651 رقم  السجاري  بالسجل 
 4226 رقم  وتحت  السحليلي  السجل 
إج الي  بث ن  الت2تيبي،  السجل  من 
قدره 852.222 درهم تم اإلبراء منه في 

العقد.
على دائني الشركة البائعة املذكورة 
أعاله أن يسقدموا بسعرضاتهم إلى قسم 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

40 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2221/127

حساب رقم : 3569
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
في  مسجل   2221 يونيو   28  بساريخ 
12 يوليو 2221 تحت املراجع السالية : 

توصيل األداء 22211832211249.
 RYAD املس اة  الشركة  باعت 
شركة ذات املسؤولية   SUKKHAM
درهم   22.222 رأس الها  املحدودة، 
ب راكش،  االجس اعي  مقرها  الكائن 
121 درب الصهريج، باب أيالن،  رقم 

املقيدة بالسجل السجاري رقم 28235.
 READ املس اة  للشركة 
ذات  شركة   MANAGEMENT
املسؤولية املحدودة في طور السأسيس، 
الكائن  درهم،   122.222 رأس الها 
على   2 رقم  مكسب  ب راكش،  مقرها 
الي ين، شقة رقم 6، زاوية زنقة طارق 

إقامة إكسيل  ابن زياد وابن عائشة، 

سيور، ع ارة 18.
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مج وع األصل السجاري املسسغل 
ب راكش،  الكائن  للضيافة  كدار 
باب أيالن  درب الصهريج،   121 رقم 
رقم  السجاري  بالسجل  واملقيدة 
من السجل السحليلي وتحت   28235
رقم 1967 من السجل الت2تيبي، بث ن 
تم  درهم   126.222 قدره  إج الي 

اإلبراء منه في العقد.
على دائني الشركة البائعة املذكورة 
أعاله أن يسقدموا بسعرضاتهم إلى قسم 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

41 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2221/128

حساب رقم : 3571
بساريخ  توثيقي  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   2221 ماي   31
باع السيد   ،2221 يونيو   32 بساريخ 
عبد الرحيم س ي2، الحامل للبطاقة 
 ،I184297 رقم  للسعريف  الوطنية 
بوزيان  فاط ة  السيدة  لفائدة 
والحاملة للبطاقة الوطنية للسعريف 

.EE456616 رقم
الذي  السجاري  األصل  ج يع 
الكائن  الخياطة،  نشاط  في  يسسغل 
 ،II الحي املح دي الوحدة  ب راكش، 
واملقيد بالسجل   ،18 ساحة ب رقم 
 51198 السجاري ب راكش تحت رقم 
من السجل السحليلي بج يع عناصره 
املادية واملعنوية ب بلغ 82.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

42 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

 تقديم أصل تجاري 
حصة في شركة

ملف رقم : 2221/129
حساب رقم : 3573

 29 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ب راكش  واملسجل   2221 يوليو 
بساريخ 3 أغسطس 2221 قدم السيد 
املذكور أسفله ج يع األصل السجاري 
 53 الكائن بباب اكناو القصبة رقم 
ب راكش واملعد على شكل   57 ورقم 
محل لبيع البهارات والنباتات الطبية 
ب راكش  السجاري  بالسجل  واملقيد 
السجل  من   48272 رقم  تحت 
املادية  عناصره  بج يع  اإليضاحي 
 AUX شركة  في  حصة  واملعنوية، 
على   122222 EPICES SARL AU

الشكل السالي :
الحامل  حسن  مرشد  فياللي 
تم   C148237 للبطاقة الوطنية رقم 
تقويم الحصة ب 2.222.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

43 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

 بيع أصل تجاري 
ملف رقم : 2221/132

حساب رقم : 3578
بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
بقلعة  واملسجل   2221 يوليو   7
 2221 يوليو   12 بساريخ  السراغنة 
الرشيد،  عبد  طاها  السيد  باع 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
ب راكش،  الساكن   E786768 رقم 
النخيل   563 رقم  البون  بيوت  حي 
ش، لفائدة السيد السيساوي موالي 
السعريف  لبطاقة  الحامل  كريم، 
الساكن  E261119 رقم  الوطنية 

تجزئة علي أوح اد الرقم  ب راكش،   
57 شارع األمي2 موالي عبد هللا. ج يع 
ب راكش  الكائن  السجاري  األصل 
واملعد  زنقة االبناك القنارية،   9 رقم 
واملسجل  السريعة،  لل أكوالت 
تحت  ب راكش  السجاري  بالسجل 
رقم 132594 بج يع عناصره املادية 

واملعنوية، ب بلغ 1.622.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

44 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

 بيع أصل تجاري 
ملف رقم : 2221/131

حساب رقم : 3582
 12 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أبريل 2221 ومسجل ب راكش بساريخ 
باع السيد آيت �سي   2221 يوليو   15
السعريف  لبطاقة  الحامل  ع ر، 
والساكن   E349781 رقم  الوطنية 
بسجزئة سوكوما 1 رقم 818 مراكش، 
امبارك  �سي  ايت  السيد  لفائدة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
حرف  باملحاميد  الساكن   E46321
227 مراكش، نصف األصل  س رقم 
باملحاميد  بسجزئة  الكائن  السجاري 
لبيع  واملعد  مراكش،   227 رقم  س 
املواد الغذائية بالسقسيط، واملسجل 
تحت  ب راكش  السجاري  بالسجل 
بج يع عناصره املادية   56422 رقم 

واملعنوية، ب بلغ 122.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

45 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

 بيع أصل تجاري 
ملف رقم : 2221/132

حساب رقم : 3582

تلقاه  موثق  عقد  ب قس�سى 

ب راكش  بوملان موثق  األسساذ ر�سى 

واملسجل   2221 يوليو   14 بساريخ 

سجل   ،2221 يوليو   19 بساريخ 

2221-2262492- املداخيل 

 ،54729 باسسخالص  أمر   ،11271

 ،22211926711249 توصيل 

جي2مان  بول،  آالن،  السيد  باع 

لجواز  الحامل  سايان،   - غارنيي 

واملسجل   12AI57722 رقم  السفر 

تحت  ب راكش  السجاري  بالسجل 
نادين،  والسيدة   ،113842 رقم 

لجواز  الحاملة  بافي  فلورانس 

واملسجلة   12AL65423 رقم  السفر 

تحت  ب راكش  السجاري  بالسجل 
لفائدة السيد دراغو   ،113842 رقم 

لجواز  الحامل  مازيك،  باليست2ينا 

بصفسه   ،223759645 رقم  السفر 

»لو  شركة  في  الوحيد  الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة  فندق«  بوتي 

وحيد،  شريك  ذات  محدودة 

واملسجلة بالسجل السجاري ب راكش 

األصل  ج يع   ،116937 رقم  تحت 

املدينة،  ب راكش  الكائن  السجاري 

درب الح ام رقم 3، واملقيد بالسجل 

 113842 السجاري ملراكش تحت رقم 

السجل  من   113842 رقم  وتحت 

تحت  و   661 رقم  وتحت  السحليلي، 
رقم 662 من السجل الت2تيبي، بج يع 

وذلك  واملعنوية،  املادية  عناصره 

بث ن قدره 316.982 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

46 مكرر
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املحك ة السجارية ب راكش

 بيع أصل تجاري 
ملف رقم : 2221/133

حساب رقم : 3583

ب قس�سى عقد رسمي مؤرخ في 28 

يونيو 2221 ومسجل ب راكش بساريخ 

12 يوليو 2221 باعت السيدة كامليا 

بن جلون، الحاملة لبطاقة السعريف 

والساكنة   BE553521 الوطنية رقم 

مكرر تاركة   494 بسجزئة املص ودي 

احسان  السيدة  لفائدة  مراكش، 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  العاصمي 

األصل  ج يع   EE622673 الوطنية 

تلوجت   26 السجاري الكائن ب راكش 

لصيدلية،  واملعد  امرشيش،   2

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 
بج يع عناصره املادية   58248 رقم 

واملعنوية، ب بلغ 852.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

47 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/134

حساب رقم : 3584

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

في مسجل   2221 يونيو   29  بساريخ 

27 يوليو 2221 تحت املراجع السالية :

2221-  : املداخيل  كناش 

باسسخالص  أمر   2262269-11271

54332

باعت :

 MAINE املس اة  الشركة 

محدودة  شركة   ATLAS PROJECT
املسؤولية، رأس الها 422.222 درهم 

دوار  مراكش،  هو  الرئي�سي  ومقرها 

كراوة درب لال شاشة رقم 42.

شركة   YLIM املس اة  للشركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم   12.222 رأس الها  وحيد، 

شارع  مراكش،  هو  الرئي�سي  ومقرها 

ومح د  الحسن  موالي  زاوية  الحرية 

الخامس إقامة ال22دعي ع ارة ب رقم 2.

الكائن  السجاري  األصل  مج وع 

ب راكش، دوار كراوة درب لال شاشة 
رقم 42.

واملقيد  لضيافة،  لدار  واملعد 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

من   28243 رقم  تحت  ب راكش، 

من  و1977  اإليضاحي  السجل 

عناصره  بج يع  الت2تيبي  السجل 

املادية واملعنوية.

تم   .236.722 بث ن إج الي قدره 

اإلبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  على 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش، داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

48 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/135

حساب رقم : 3587

تلقاه  موثق  عقد  ب قس�سى 

األسساذ ر�سى بوملان موثق ب راكش، 

املسجل   ،2221 أغسطس   2 بساريخ 

سجل   ،2221 أغسطس   13 بساريخ 

2221-2266955- املداخيل 

 ،58662 باسسخالص  أمر   ،11271

 ،22212123211249 توصيل 

باعت السيدة شانسال أوجيني أرماند 

التسجيل  لبطاقة  الحاملة  فيكينز، 
الشريكة  بصفتها   ،E226227A رقم 
الوحيدة في شركة »زنوبيا كونسلت« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

بالسجل  واملسجلة  وحيد،  شريك   

السجاري ب راكش تحت رقم 51163، 

باتريك،  ستيفان،  السيد  لفائدة 

جان - لويس أوموان، الحامل لجواز 

بصفسه   ،22EA23778 رقم  السفر 

شركة  »مانو وزوملا«  مسي2 في شركة 

واملسجلة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

بالسجل السجاري ب راكش تحت رقم 
السجاري  األصل  ج يع   ،116667

بن  سيدي   ،18 ب راكش،  الكائن 

الكوري،  سيدي  درب  سلي ان، 

ملراكش  السجاري  بالسجل  واملقيد 

السجل  من   51163 رقم  تحت 

من   1622 رقم  وتحت  السحليلي 

عناصره  بج يع  الت2تيبي،  السجل 

قدره  بث ن  وذلك  واملعنوية،  املادية 

213.422 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش، داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط 

49 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/136

حساب رقم : 3589

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  ومسجل   2221 يوليو   6

بساريخ 8 يوليو 2221 باع السيد رشيد 

 RACHID BENCHAIRA بنشعي2ة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ب راكش  والساكن   Y148612 رقم 

فضيل  بن  قسارية   3 دار   76

مراد  شهيبي  للسيد  املعاش  عرضة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

اهل  درب  سكناه   E532677 رقم 

ج يع مراكش،   132 رقم  سوس 

3 درب   األصل السجاري الكائن برقم 

مراكش  املوخى  رياض  املستشفى 

واملعد للحالقة واملسجل سابقا تحت 

رقم 122974 بج يع عناصره املادية 

واملعنوية ب بلغ 182.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش، داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط 

50 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2221/137

حساب رقم : 3588

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  مسجل   2221 يونيو   29

رقم  تحت   2221 يوليو   8 بساريخ 

 ،49876 باسسخالص  أمر   56935

كناش 18226 قدمت السيدة فاط ة 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  التسافي، 

الساكنة   ،E122265 رقم  الوطنية 

سيدي  القديم  الزيسون  رياض 

بولوقات مراكش.

الكائن  السجاري  األصل  مج وع 

سيدي  القديم  الزيسون  برياض 

بولوقات رقم 43 مراكش.

وهو عبارة عن فندق غي2 مصنف.

املقيد بالسجل السجاري ب راكش 

السجل  من   72624 رقم  تحت 

املادية  عناصره  بج يع  اإليضاحي 

واملعنوية بث ن قدره ونهايسه 12.222 

درهم.

 MIFTAH EL KHIER للشركة 

HOTEL رأس ال قدره 12.222 درهم 

نعي ة  السيدة  طرف  من  امل ثلة 

الزبداري.
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املذكورة  املسنازلة  دائني  فعلى 

إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة  السجاري  السجل  قسم 

السجارية ب راكش، داخل أجل يبسدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في 

من نشر   (15( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

51 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/138

حساب رقم  : 3592

ب قس�سى عقد موثق امام األسساذ 

يوم ب راكش  موثق  محدا   ج ال 

ومسجل بساريخ   2221 أغسطس   14

ب راكش،   2221 أغسطس   18

 LA TERASSE DE شركة  باعت 

ذات  شركة   ،MARRAKECH

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
السجاري  بالسجل  مسجلة  الوحيد، 

مقرها   ،43677 ب راكش تحت رقم 

االجس اعي مراكش إقامة باب دكالة 

األمي2  شارع   3 رقم  مسجر  أ  بلوك 

طرف  من  م ثلة  هللا،  عبد  موالي 

 Mohamed مح د  شكيب  السيد 

السعريف  لبطاقة  الحامل   CHAKIB

والساكن   AB68725 الوطنية 

فيال   2 السعادة  دار  إقامة  مراكش 

انفيست«  »دوك  لشركة   95 رقم 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مقرها  الكائن  الوحيد،  الشريك 

ع ارة  موالي،  األمي2  شارع  ب راكش 

رقم   ،1 باب دكالة بلوك أ شقة رقم 

التي ينوب   92393 السجل السجاري 

 Jamal عليها السيد ج ال ايت يدير 

الحامل لبطاقة السعريف   AIT YDIR

PA159898 كل األصل  الوطنية رقم 

 LA TERASSE DE املسمى  السجاري 

عناصره  بج يع   MARRAKECH

ب راكش الكائن  واملعنوية  املادية 

إقامة باب دكالة بلوك أ مسجر رقم   
املعد  شارع األمي2 موالي عبد هللا،   3
السسغالل ملقهى ومطعم، وهو مسجل 
بالسجل السجاري ب راكش تحت رقم 
وذلك  السحليلي،  بالسجل   43677

ث ن قدره 522.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش، داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

52 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

ملف رقم : 2221/139
حساب رقم : 3591

بيع أصل تجاري
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
واملسجل   2221 ف22اير   16 بساريخ 
باع السيد   ،2221 مارس   15 بساريخ 
لبطاقة  الحامل  العزيز  عبد  جواد 
 E317933 رقم  الوطنية  السعريف 
والنائب عن ورثة مح د جواد ج يع 
األصل السجاري الكائن ب راكش، باب 
املعد  الكرماعي،  ع ارة   3 الدكالة 
 BOISSON ملزاولة النشاط السجاري 
بالسجل  واملسجل   EN DETAIL
135488 بج يع  السجاري تحت عدد 
ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 
خ س مائة الف درهم 500.000,00  

درهم.
الجبار  عبد  السيد  دائني  فعلى 
يسقدموا  أن  أعاله  املذكور  الجراءي 
بسعرضاتهم إلى قسم السجل السجاري 
داخل  ب راكش  السجارية  باملحك ة 
اإلعالن األول  أجل يبسدئ من تاريخ  
من  عشر  الخامس  اليوم  في  وينسهي 

نشر االعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

53 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف عدد : 85/2221

حساب رقم : 2156
مسسخرج عقد تفويت الحق

 في الكراء
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 
يوليو   6 بساريخ  بوجدة  اإلمضاء 
بساريخ بوجدة  مسجل   ،2221 
السيدة  باعت   2221 أغسطس   2  
 12 بوجدة،  الساكنة  إي ان  لكحل 

زنقة غانا.
 AL FAJR GESTION  : للشركة 
السجاري  بالسجل  املقيدة   SARL
بواسطة   36921 رقم  تحت  بوجدة 
عزيزي  مح د  القانونين  م ثليها 

وس ي2ة عزيزي.
املسعلق  الكراء  في  الحق  مج وع 
 12 رقم  بوجدة،  الكائن  باملحل 
شارع مح د الدرفوفي وج ال الدين 
السجاري  بالسجل  املقيد  األفغاني، 
عدد 62652 بث ن إج الي قدره 122 

درهم رمزي.
املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 
السجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
من  الرابعة  للفقرة  تطبيقا  الثانية 
 49.16 رقم  القانون  من   25 املادة 
املحالت  أو  العقارات  بكراء  املسعلق 
السجاري لالسسع ال   املخصصة 

 أو الصناعي أو الحرفي.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

54 مكرر

املحك ة السجارية بوجدة
ملف البيع عدد : 2221/87

حساب عدد : 2158
مسسخرج عقد هبة نصف

 حق تجاري
العدالن  حرره  عقد  ب قس�سى 
محك ة  بدائرة  لإلشهاد  املنسصبان 
ديس 22   4 االسسئناف بوجدة بساريخ 
بساريخ  بوجدة  مسجل   ،2218 
25 ديس 22 2218، وهب السيد علي 
امل22ع : الساكن بزنقة جكارطا رقم 18 

وجدة.

 : امل22ع  الوهاب  عبد  للسيد 

الساكن بزنقة راس عصفور رقم 92 

وجدة.

كافة النصف )2/1) في الشياع في 

الكائن  للدكان  السجاري  الحق  كافة 

بطريق الشرشارة رقم 14 وجدة، الغي2 

السجاري وقد قومت  بالسجل  مقيد 

ب ائسين  التسجيل  أجل  من  الهبة 

 252.222.22 درهم  ألف  وخ سين 

درهم.

املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 

السجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 

84 من مدونة  الثانية تطبيقا لل ادة 

السجارة.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

55 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
إعالن قضائي يسعلق بفسح مسطرة 

السصفية القضائية في حق

 شركة تيك سرفيس 

س.ت : 62399

إعالن قضائي يسعلق بفسح مسطرة 

شركة  حق  في  القضائية  السصفية 

بالسجل  املسجلة  سرفيس  تيك 

الكائن مقرها   62399 السجاري رقم 

الشقة  زنقة صنعاء   8 االجس اعي ب 

1 الرباط.

السعدي  السيدة ج يلة  وتعيين 

منسدبة والسيدة صباح س يل نائبة 

عنها.

وتعيين السيد عبد القادر امهارش 

بع ليات  القيام  يسولى  سنديكا 

املقاولة  لهذه  القضائية  السصفية 

عنوانه باملحك ة السجارية بالرباط.

وتحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

تاريخ  على  السابقة  شهرا   18 في 

الجلسة.
عن رئيس كسابة الضبط

78
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املحك ة السجارية بالدار البيضاء

إعالن قضائي يسعلق بفسح مسطرة 

السصفية القضائية في حق

 شركة الفارابيوس 

س.ت : 119867

إعالن قضائي يسعلق بفسح مسطرة 

شركة  حق  في  القضائية  السصفية 

شركة الفارابيوس املسجلة بالسجل 

119867 الكائن مقرها  السجاري رقم 
االجس اعي ب 8 زنقة صنعاء الشقة 1 

الرباط.

س يل  صباح  السيدة  وتعيين 

عبو  ليلى  والسيدة  منسدبة  قضائية 

نائبة عنها.

مح د  عبد  السيد  وتعيين   

بتسيي2  مكلفا  سنديكا  الحسوني 

القيام السصفية القضائية لل قاولة 

عن  السوقف  تاريخ  وتحديد  أعاله 

الدفع في 16 مارس 2222.
عن رئيس كسابة الضبط

79

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 

لخدمات  ك حطة  املسسغل   22832

خشب  وبيع  ومقهى  السيارات، 

الرئيسية  بالطريق  الكائن  الحطب 
رقم 27، النقطة الكلومت2ية 67 طريق 

الدار البيضاء 16 بسطات، بالت2ا�سي 

حبيب  مريم  السيدة  البائعين  بين 

+اإلمارات   831 ب  الساكنة  الدين 

العربية املسحدة السيدة سهام حبيب 

املسحدة  بالواليات  الساكنة  الدين 

الدين  حبيب  دنيا  السيد  األمريكية 

 7 رقم  الرئيسية  بالطريق  الساكنة 

السيد  طريق الدار البيضاء   27 كلم 

فهد حبيب الدين الطريق الرئيسية 
رقم 29 رقم 67 طريق الدار البيضاء 

الدين  حبيب  السيد هشام  سطات 

بنفس العنوان السيد فيصل حبيب 

إليه املشار  العنوان  بنفس  الدين 

الدين  حبيب  أمين  السيد  أعاله   
دعنون  احالم  والدته  عنه  النائبة 
الساكنة  الساقي  خدوج  السيدة 
 67 كلم   27 رقم  الرئيسية  بالطريق 
دعنون  احالم  والسيدة  سطات 
 67 الساكنة بالطريق الرئيسية كلم 
رقم 27 سطات، ب وجب عقد رسمي 
أغسطس   3 في  مؤرخ   32685 رقم 
األسساذ  طرف  من  واملحرر   2221
وذلك  مح د حجري بالدار البيضاء 
طبقا ملقسضيات القانون املنظم لبيع 

األصل السجاري.
تقبل  السعرضات  فإن  وعليه 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
السجاري)  السجل  )قسم  بسطات 
وذلك داخل أجل 15 يوما ابسداء من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

1 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بخريبكة 
مكسب السجل السجاري

ملف  البيع عدد : 2221/5 ب.أ.ت

الرقم  السحليلي: 13516

بيع أصل تجاري
نحن رئيس مصلحة كسابة الضبط 
بخريبكة،  اإلبسدائية  باملحك ة 
من    83 الفصل  ملقسضيات  تطبيقا 
 15-95 القانون رقم  مدونة السجارة، 

نعلن ما يلي :
ب كسب  موثق  عقد  ب قس�سى 
موثقة  حوزي  رشيدة  األسساذة 
أغسطس   25 بساريخ  بخريبكة، 
الس اللي  ع اد  السيد  باع   ،2221
الساكن برقم 12 بلوك ب شارع عالل 
للسيد  خربيكة،  النهضة  الفا�سي 
 32 برقم  الساكن  رشدي  يوسف 
زنقة الرشدحي الرشاد خريبكة ج يع 
رقم  تحت  املسجل  السجاري  األصل 
بالسجل السحليلي باملحك ة   13516
عن  عبارة  وهو  بخريبكة  اإلبسدائية 
السجاري  الشعار  تح ل  صيدلية، 
صيدلية املغرب العربي والكائنة برقم 
 1 شارع املغرب العربي القدس   814

خربيكة.

تسجل  السعرضات  فإن  وعليه 
املحك ة  بهذه  الضبط  ب كسب 
بخريبكة  السجاري)  السجل  )مكسب 
داخل أجل أقصاه خ سة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

8 مكرر

املحك ة االبسدائية بخريبكة

مكسب السجل السجاري
الرقم السحليلي : 15186

ملف صدقة عدد 2221/26
صدقة أصل تجاري

نحن رئيس مصلحة كسابة الضبط 
بخريبكة،  االبسدائية  باملحك ة 
من   83 الفصل  ملقسضيات  تطبيقا 
 15.95 القانون رقم  مدونة السجارة، 

نعلن ما يلي :
ب كسب  موثق  عقد  ب قس�سى 
األسساذ مريم بنيس موثقة بخريبكة 
تصدق   ،2221 سبس 22   2 بساريخ 
برقم  الساكن  بوراية  عزيز  السيد 
للسيد   - خريبكة   - تجزئة الخطى   8
بنفس  الساكن  بوراية  الحسين 
األصل  نصيبه من  بج يع  العنوان، 
 15186 السجاري املسجل تحت رقم 
باملحك ة  السحليلي  بالسجل 
عن  عبارة  وهو  بخريبكة  االبسدائية 
تح ل الشعار السجاري مقهى   مقهى، 
الفجر األخضر والكائنة برقم 7 تجزئة 

النور III - خريبكة.
تسجل  السعرضات  فإن  وعليه   
املحك ة  بهذه  الضبط  ب كسب 
بخريبكة  السجاري)  السجل  )مكسب 
داخل أجل أقصاه خ سة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

77 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال 
ملف  رقم : 2221/19 

حساب رقم : 38172

زينب  السيدة   : األول  الطرف 
السعريف  اليحياوي الحاملة لبطاقة 
مغربية   A549463 عدد  الوطنية 

الجنسية.

السيد   : الثاني  الطرف 
الحاملة  الرايس  الحسن  
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
الجنسية. مغربي   AB617644 
الحاملة  العرفاوي  ج عة  والسيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

AB226636 مغربية الجنسية.
األصل السجاري : محل لكراء لوازم 

االفراح.
حي  القرية،  بسال،   : العنوان 
قسارية  بركة،  عين  زنقة  النهضة، 
الصيفي رقم 8 رقم السجل السجاري 

.35192
ب صلحة  السعرضات  وسسقبل   
السجل السجاري باملحك ة اإلبسدائية 
يوما   15 بسال إلى غاية خ سة عشر 

من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل السجاري

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد هبة أصل تجاري

ملف االشهار عدد : 51/2221
حساب عدد : 5192

السجل السجاري : 13968
إن رئيس كسابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبسدائية 

يصرح :
أنه ب قس�سى عقد توثيقي املحرر 
موثق  صابري  ذ/هشام  طرف  من 
بالدار البيضاء واملؤرخ في 23 نوف 22 
2221، واملؤدى عنه رسوم التسجيل 
بالدار   2222 ديس 22   4 بساريخ 
 41923/2222 رقم  تحت  البيضاء 
 RE  2222222541561362 و   OR:
وملحق العقد املحرر بساريخ 29 أبريل 

 .2221
مسولي،  محسن  السيد  قام 
بساريخ مزداد  الجنسية،   مغربي 
الوطنية  بطاقسه   ،1986 مارس   3  
بشارع  الساكن   BL73868 عدد 
 ،52 رقم  البيضاء  الدار  الفداء، 
 52% في  املس ثل  حقه  ج يع  بهبة 
من األصل السجاري بج يع عناصره 
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بسيدي  الكائن  واملعنوية،  املادية 

مل ارسة  ويسسغل  الصويرة،  كاوكي 

تحت  )دار الضيافة ورياض)  نشاط 

 HOTEL LA PERGOLA شعار 

واملسجل بالسجل السجاري باملحك ة 

رقم  تحت  بالصويرة  االبسدائية 

ياس ينة  السيدة  لفائدة   ،13968

املزدادة  الجنسية،  مغربية  كدعان، 

بساريخ 2 يونيو 1986 الحامل لبطاقة 

 BE829498 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكنة بالرقم 11 زنقة جالل الدين 

السيوطي الدار البيضاء.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور 
مكسب  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجل السجاري بهذه املحك ة داخل 
أجل يبسدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كسابة الضبط
إعالن عن بيع أصل تجاري

2221/28
حساب عدد 6182

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة 

 أنه ب قس�سى عقد توثيقي مؤرخ في

بساريخ ومسجل   2221 يوليو   2 

السراغنة،  بقلعة   2221 يوليو   8

 CAFE RESTAURANT باعت شركة 

في ش م ق السيد   SUVA SARL AU

مح د عاللي الحامل لبطاقة السعريف 

الوطنية عدد Y99292 لفائدة شركة  

 CAFE RESTAURANT EL MORSLI

شركة في طور السأسيس   SARL AU

في ش م ق السيد عبد العزيز املرسلي 

الوطنية السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم Y38981 األصل السجاري الكائن 

قلعة   54 رقم   2 النخلة  بواجهة 

املادية  عناصره  بج يع  السراغنة 

واملعنوية واملسجل بالسجل السجاري   

بهذه املحك ة تحت عدد 2463 بث ن 

إج الي قدره 422.222 درهم.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

اإلعالن األول

80 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5391 

 2221 اغسطس   31 بساريخ   2221/

الذي سيجري بالعقار املسمى عكيوي  

ذي الرسم العقاري عدد 25/53255 

إقدار،  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

الحاجب،   إقليم  الحاجب،  دائرة 

ابسداء من تاريخ 24 سبس 22 2221 إلى 

بحث علني في   2221 أكسوبر   4 غاية 

شأن مشروع الت2خيص بإنجاز يحفر 

من أجل سقي  منه،  بئ2 وجلب املاء 

مساحة 2 هكسارات لفائدة السيد)ة) 

الحامل)ة)،  القادر  عبد  بلقاسم 

.D13872 لبطاقة السعريف الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5386 

 2221 اغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   1-1 غ22ي 

بالج اعة  املسواجد   25/149322

مول  سلي ان  سيدي  الت2ابية 

الكيفان، دائرة احواز مكناس، إقليم 

مكناس، ابسداء من تاريخ 23 سبس 22 

2221 إلى غاية 4 أكسوبر 2221 بحث 

علني في شأن مشروع الت2خيص بحفر 

من أجل سقي  منه،  بئ2 وجلب املاء 

السيد)ة)  لفائدة  هكسار   1 مساحة 

اح يداني مح د الحامل)ة)، لبطاقة 

.U67973 السعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5385 

 2221 اغسطس   32 بساريخ   2221/

نزالة  املسمى  بالعقار  الذي سيجري 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   114

بالج اعة  املسواجد   25/165487

دائرة  ع ار،  بني  نزالة  الت2ابية 

من  ابسداء  مكناس،  إقليم  زرهون، 

غاية إلى   2221 سبس 22   23  تاريخ 

2221 بحث علني في شأن   4 أكسوبر 

وجلب  بئ2  بحفر  الت2خيص  مشروع 

املاء منه، من أجل االسسع ال املنزلي 

 2.55 املاشية وسقي مساحة  وارواء 

الخني2ي  السيد)ة)  لفائدة  هكسارات 

امللودي الحامل)ة)، لبطاقة السعريف 

.D228457 الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5422 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

ذي  اليباني  املسمى  بالعقار  سيجري 

 27/16712 عدد  العقاري  الرسم 

املسواجد بالج اعة الت2ابية الح ام، 

دائرة أكل وس، إقليم خنيفرة، ابسداء 

2221 إلى غاية  24 سبس 22  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2221 أكسوبر   4

وجلب  بئ2  بحفر  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

2.22 هكسار لفائدة السيد)ة) اليباني 

لبطاقة  الحامل)ة)،  اللطيف  عبد 

.V92522 السعريف الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5376 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   2 بلبشي2 

بالج اعة  املسواجد   59/32283

الت2ابية عين كرمة، دائرة عين عرمة، 

تاريخ من  ابسداء  مكناس،   إقليم 

 23 سبس 22 2221 إلى غاية 4 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

الت2خيص بجلب املاء من واد الردم، 

هكسار   4.82 من أجل سقي مساحة 

س ي2ة  العسري   السيد)ة)  لفائدة 

السعريف  لبطاقة  الحامل)ة)، 

.D384535 الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ج/5378  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   2 بلبشي2 

بالج اعة  املسواجد   59/32283

عين  دائرة  كرمة،  عين  الت2ابية 

من  ابسداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 

 4 إلى غاية   2221 سبس 22   23 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2221 أكسوبر 

من  املاء  بجلب  الت2خيص  مشروع 

 7 واد الردم، من أجل سقي مساحة 

الخياط  السيد)ة)  لفائدة  هكسارات 

لبطاقة السعريف  ح يد الحامل)ة)، 

.D138736 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5382 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

 183 الس اش ذي اشهاد ض بعدد 

املسواجد بالج اعة الت2ابية   154 ص 

إقليم تازة،  دائرة تاهلة،  الص يعة، 

 2221 سبس 22   23 تاريخ  من  ابسداء 

2221 بحث علني  أكسوبر   4 إلى غاية 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

3.7634 هكسار لفائدة  سقي مساحة 

السيد)ة) حالق عبد هللا الحامل)ة)، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.Z442142

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5379 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

دار  املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

العقاري عدد  الرسم  ذي   1 فطيس 

بالج اعة  املسواجد   21/51122

تازة،  دائرة  مرزوقة،  باب  الت2ابية 

تاريخ  من  ابسداء  تازة،   إقليم 

4 أكسوبر  2221 إلى غاية  23 سبس 22 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2.7682 

هكسارا لفائدة السيد)ة) الزوالتي عبد 

السالم الحامل)ة)، لبطاقة السعريف 

.R88281 الوطنية

25
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5387 

 2221 أغسطس   31 بساريخ   2221/

الذي سيجري بالعقار املسمى تسوة 

ذي الرسم العقاري عدد 21/45582 

املسواجد بالج اعة الت2ابية كلدمان، 

من  ابسداء  تازة،  إقليم  تازة،  دائرة 

 6 إلى غاية   2221 سبس 22   27 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2221 أكسوبر 

ثقب  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

وجلب املاء منه، من أجل االسسع ال 

بنعلي  السيد)ة)  لفائدة  املنزلي 

لبطاقة السعريف  مح د الحامل)ة)، 

.Z252311 الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5299 

 2221 أغسطس   27 بساريخ   2221/

ملك  املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

P1( العقارية  الرسوم  ذات  الدولة 

 K/11589 و   P3 و   P2 و   K/7253

 P3 و    P  13 و   P12 و   P12  و  

 K/16572  P7و k/12272 و 

تكريرة،  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

من  ابسداء  إقليم إفران،  دائرة أزرو، 

 4 إلى غاية   2221 سبس 22   23 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2221 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بحفر 3 آبار وجلب 

املاء منها، من أجل سقي مساحة 125 

 STE LES السيد)ة)  لفائدة  هكسارا 

 VERGERS DU PALAIS SARL -AU

في شخص م ثلها القانوني.

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5369 

 2221 أغسطس   27 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بويغردن  وفدان  بوغرادين  فدان 

مطلب  شواهد  ذي  غردايل  وفدان 

41/35926 عدد   السحفيظ 

و 41/39659 و41/36228 املسواجد 

دائرة  تازوطة،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   2221 سبس 22   23  تاريخ 

2221 بحث علني في شأن   4 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

3.1694 لفائدة السيد)ة) خيوي عبد 

الرحيم الحامل)ة)، لبطاقة السعريف 

.U134313 الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5384 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  عقد  ذي  ارضيسين  قطعسين 

املسواجد   276 ص   222 بعدد  ض 

دائرة  كيكو،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  بوملان،  إقليم  بوملان، 

غاية إلى   2221 سبس 22   23  تاريخ 

2221 بحث علني في شأن   4 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد)ة)  لفائدة  هكسارات   2.1552

سعيد الع الي وعبد الخالق الع الي 

السعريف  لبطاقة  الحامل)ة)، 

.C452734و C557159 الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5383 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

الذي سيجري على العقار املسمى عين 

 78 طكوش ذي عقد شراء ض بعدد 

املسواجد بالج اعة الت2ابية   119 ص 

مرموشة،  اي وزار  دائرة  املرس، 

تاريخ من  ابسداء  بوملان،   إقليم 

 23 سبس 22 2221 إلى غاية 4 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1.6588 

طاهر  بو  السيد)ة)  لفائدة  هكسارا 

لبطاقة  سعيد ومن معه الحامل)ة)، 

.UA26751 السعريف الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5381 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  عقد  ذي  ملصاندة  املصاندةو 

ض بعدد 312 ص 448 وعقد اشهاد 

وعقد   393 ص   331 بعدد  ض  

 249 ص   178 بعدد   ض   تنازل 

كيكو،  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

ابسداء  بوملان،  إقليم  بوملان،  دائرة 

2221 إلى غاية 23 سبس 22   من تاريخ 

2221 بحث علني في شأن   4 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد)ة)  لفائدة  هكسارات   3.9695

كراش املصطفى الحامل)ة)، لبطاقة 

.CB184811 السعريف الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5382 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  طي  بويني2ز 

بالج اعة  املسواجد   336 ص   255

مرموشة،  دائرة  سرغينة،  الت2ابية 

تاريخ من  ابسداء  بوملان،   إقليم 

 23 سبس 22 2221 إلى غاية 4 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1.2726 

امهاوش  السيد)ة)  لفائدة  هكسارا 

لبطاقة السعريف  مح د الحامل)ة)، 

.CB72482 الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5377 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  الشعيبات 

بالج اعة  املسواجد   67/22225

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الت2ابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

2221 إلى غاية  23 سبس 22  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2221 أكسوبر   4

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   املاء 

ادريس  هكسارات لفائدة السيد)ة)   5

الحدو�سي وس ي2 املرابط الحامل)ة)، 

 D371987 لبطاقة السعريف الوطنية

.NM825225

33
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5397 

 2221 أغسطس   31 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   1-1 بوخرصة 

67/25599 املسواجد بالج اعة  عدد 

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الت2ابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

2221 إلى غاية  24 سبس 22  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2221 أكسوبر   4

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

العزاوي  السيد)ة)  لفائدة  هكسار   1

لبطاقة السعريف  مح د الحامل)ة)، 

.V62862 الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5372 

 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/

الذي سيجري على القطعة املس اة 

تكسانة الواقعة ب زارع دوار الكزروف 

 2221 27 يناير  ذات عقد بيع بساريخ 

املسواجد بالج اعة الت2ابية مص ودة، 

إقليم  وزان،  امزفرون،دائرة  قيادة 

سبس 22   22 تاريخ  من  ابسداء  وزان، 

 2221 سبس 22   32 غاية  إلى   2221

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

السيد)ة)  لفائدة  املنزلي  االسسع ال 

لبطاقة  الحامل)ة)،  بنطاهر  التهامي 

.G16211 السعريف الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5338 
 2221 أغسطس   19 بساريخ   2221/
الذي سيجري على القطعة املس اة  
 DIFAF MEHDIA RESIDENSIEL
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بالج اعة  املسواجد   13/157712
مهدية،  باشوية  مهدية،  الت2ابية 
تاريخ من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 
 6 سبس 22 2221 إلى غاية 16 سبس 22 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
منه، من أجل سقي حديقة مساحتها 
2.82 هكسارا ومأل املسبح لفائدة نقابة 
ضفاف  إلقامة  املشت2كين  املالكين 
مهدية م ثلة في شخص السيدمراد 
السعريف  لبطاقة  الحامل  الجوعاني 

.G146129 الوطنية
58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5368 
 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/
املس ات  البالد  على  سيجري  الذي 
جنان اسعيد الواقعة بدوار اوالد بن 
يحي ذي عقد صدقة ض ن بكناش 
264 صحيفة  29 عدد  األمالك  رقم 
265 بساريخ 19 مارس 2229 املسواجد 
اعزوز،  سيدي  الت2ابية  بالج اعة 
دائرة  القادر،  عبد  موالي  قيادة 
قاسم،  سيدي  إقليم  الغرب،  تالل 
 2221 سبس 22   22 تاريخ  من  ابسداء 
بحث   2221 سبس 22   32 غاية  إلى 
الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 
لفائدة  هكسارا   2.92 سقي مساحة  
السيد )ة) سعيد الس احي ومن معه 
الحامل)ة) لبطاقة السعريف الوطنية 

.GN31167
59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5395 

 2221 سبس 22   1 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على   سيجري  الذي 

الرسم  ذي   432 الكولف  إقامة 

العقاري  عدد 13/115765 املسواجد 

دائرة  القنيطرة،  الت2ابية  بالج اعة 

 ،5 اإلدارية  اوجيه،امللحقة  أوالد 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،  إقليم 

1 أكسوبر  2221 إلى غاية  21 سبس 22 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

حديقة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارا   2.2262 مساحتها  املنزل 

سعيد  الغليمي  )ة)  السيد  لفائدة 

الحامل)ة) لبطاقة السعريف الوطنية 

.G355199

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5396 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

أوالد  املسمى  العقار  على  سيجري 

الساللية  للج اعة  السابع  اسبيطة 

اوالد اسبيطة ذي شهادة اإلسسغالل 

بالج اعة  املسواجد   22/2221 رقم 

إقليم  باشوية عامر،  الت2ابية عامر، 

سبس 22   21 تاريخ  من  ابسداء  سال، 

2221 إلى غاية 1 أكسوبر 2221 بحث 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 1 هكسارا لفائدة السيد 

)ة) السل اع اح د الحامل)ة) لبطاقة 

.A574831 السعريف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5398 
 2221 سبس 22   1 بساريخ   2221/
الج اعي  العقار  على  سيجري  الذي 
املسمى  باملكان  زيسون  اوالد  املدعو 
بحي2ة املسجد ذي شهادة اإلسسغالل  
 2221 أغسطس   9 بساريخ   29 رقم 
سيدي  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 
سيدي  قيادة  الحاج،  بوبكر 
لالمي ونة،  الحاج،دائرة  بوبكر 
تاريخ من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 
 21 سبس 22 2221 إلى غاية 1 أكسوبر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
باملاء  املسجد  تزويد  أجل  من  منه، 
لفائدة السيد )ة) عبد القادر الراحلة 
الحامل)ة) لبطاقة السعريف الوطنية 

.GB145711
62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5393 
/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 
العقار موضوع الرسم  سيجري على 
امل لوك   R/35287 عدد  العقاري 
للج اعة الساللية الدشرة لالمي ونة 
بساريخ  72 عدد  إيجار  عقد   ذي 

 2756 عدد  ملف   2221 يناير   28  
الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 
دائرة  لالمي ونة،  قيادة  لالمي ونة، 
ابسداء  القنيطرة،  إقليم  لالمي ونة، 
2221 إلى غاية  21 سبس 22  من تاريخ 
بحث علني في شأن   2221 أكسوبر   1
أثقاب   3 بإنجاز  الت2خيص  مشروع 
سقي  أجل  من  منها،  املاء  وجلب 
 EBIC AGRI مساحة 84 هكسارا شركة
القانوني  م ثليها  شخص  في   SARL
لبطاقة  الحامل  جدي  مني2  السيد 

.Z212295 السعريف الوطنية
63
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5365 
 2221 أغسطس   32 بساريخ   2221/
املدعو  العقار  على  سيجري  الذي 
أوالد  املسمى  باملكان  الطالب  أوالد 
الساللية  للج اعة  السابع  الطالب 
الحدادة ذي عقد شهادة االسسغالل 
 2221 أغسطس   3 بساريخ   15 رقم 
املسواجد بالج اعة الت2ابية الحدادة، 
دائرة أحواز  قيادة أحواز القنيطرة، 
ابسداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 
2221 إلى غاية  22 سبس 22  من تاريخ 
32 سبس 22 2221 بحث علني في شأن 
مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
1.22 هكسارا لفائدة السيد )ة) ميلود 
السعريف  لبطاقة  الحامل)ة)  رزقاني 

.Z29353 الوطنية
64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5394 
/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 
بالد  املسمى  العقار  على  سيجري 
املسواجد   1 الدوم  حيط  الح ري 
بالج اعة بدوار الطكاكعة ذي رسم 
صحيفة   152 بعدد  ض ن  امللكية 
بساريخ   27 كناش األمالك عدد   168
بالج اعة  2221،املسواجد  أبريل   8
قيادة الخنيشات،  الت2ابية توغيلت، 
قاسم،  سيدي  إقليم  ورغة،  دائرة 
 2221 سبس 22   21 تاريخ  من  ابسداء 
2221 بحث علني  أكسوبر   1 إلى غاية 
بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 
من أجل سقي  منه،  بئ2 وجلب املاء 
لفائدة  هكسارا   3.2226 مساحة 
اعليبنعي�سى  التهامي  السيد)ة) 
الحامل)ة) لبطاقة السعريف الوطنية 

.G36347
65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5399 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

بالد  املسمى  العقار  على  سيجري 

العقاري   الرسم  ذي  ح اني  أوالد 

بالج اعة  املسواجد   R/14482 عدد 

قيادة  العسلوجي،  دار  الت2ابية 

العسلوجي، دائرة بهت، إقليم سيدي 

سبس 22   21 من تاريخ  ابسداء  قاسم، 

2221 إلى غاية 1 أكسوبر 2221 بحث 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا   1.3784 أجل سقي مساحة 

شهيد  الكامل  السيد)ة)  لفائدة 

الحامل)ة) لبطاقة السعريف الوطنية 

.GN53985

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5424 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

ملك  املسمى  العقار  على  سيجري 

الرسم  موضوع   P4 القطعة  الدولة 

ذي اتفاقية   K/1832 العقاري عدد 

رقم  مشروع  الدولة  مع  شراكة 

133338 املسواجد بالج اعة الت2ابية 

إقليم  دائرة عين تاوجدات،  لقصي2، 

الحاجب، ابسداء من تاريخ 24 سبس 22 

2221 إلى غاية 4 أكسوبر 2221 بحث 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكسارات   5 مساحة  سقي 

في   STE SAHIB FRERES شركة 

شخص م ثلها القانوني.

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5421 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

ملك  املسمى  العقار  على  سيجري 

الرسم  موضوع   P2 القطعة  الدولة 

ذي اتفاقية   K/1832 العقاري عدد 

رقم  مشروع  الدولة  مع  شراكة 

133338 املسواجد بالج اعة الت2ابية 

إقليم  دائرة عين تاوجدات،  لقصي2، 

الحاجب، ابسداء من تاريخ 24 سبس 22 

2221 إلى غاية 4 أكسوبر 2221 بحث 

علني في شأن مشروع الت2خيص بحفر 

من أجل سقي  منه،  بئ2 وجلب املاء 

مساحة 2.22 هكسارات لفائدة شركة 

شخص  في   STE SAHIB FRERES

م ثلها القانوني.

68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5425 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

ملك  املسمى  العقار  على  سيجري 

الرسم  موضوع   P3 القطعة  الدولة 

ذي اتفاقية   K/1832 العقاري عدد 

رقم  مشروع  الدولة  مع  شراكة 

133338 املسواجد بالج اعة الت2ابية 

تاوجدات،  عين  دائرة  لقصي2، 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

4 أكسوبر  2221 إلى غاية  24 سبس 22 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب   بإنجاز  الت2خيص 

 3.52 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

 STE SAHIB هكسارات لفائدة شركة 

FRERES في شخص م ثلها القانوني.

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5422 

 2221 سبس 22   1 بساريخ   2221/

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  ذي  الصفراء  كرمة  فدان 

ض ن بعدد  وشراء   11 ض ن بعدد 

الت2ابية  بالج اعة  املسواجد   426

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ من  ابسداء  الخ يسات،   إقليم 

 24 سبس 22 2221 إلى غاية 4 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 3.87 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

برغوث  السيد)ة)  لفائدة  هكسارات 

ادريس الحامل)ة)، لبطاقة السعريف 

.A333891 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5423 

/2221 بساريخ 1 سبس 22 2221 الذي 

سيجري على العقار املسمى ميكائيل 

 16/3292 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

آيت  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  اولحسن،  علي 

تاريخ من  ابسداء   الخ يسات، 

 24 سبس 22 2221 إلى غاية 4 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2 هكسار 

عي�سى الع راتي  السيد)ة)   لفائدة 

الحامل)ة)،  عيادة  املريني�سي  و   

 SH36619 لبطاقة السعريف الوطنية 

.A328516 ورقم
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19010  



19011 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19012  



19013 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19014  



19015 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19016  



19017 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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19019 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19020  



19021 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

2



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19022  



19023 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

3



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19024  

مشروع قرار
 بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي التصفيف املتعلق بتهيئة مدخل مدينة أكادير 
عبر بنسركاو مقطع : حديقة بياترز - مصب واد سوس وبتعيين القطع األرضية املراد

 نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية



19025 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

4



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19026  

مشروع قرار
بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي بتخطيط حدود الطرق العامة لتهيئة مسار طريق

 محور شرق غرب : مقطع الطريق الوطنية رقم 1 : شارع تامونت وبتعيين القطع األرضية
 املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية.
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5
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19033 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19034  



19035 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19036  
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19037 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

10

الالزمة



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19038  

11



19039 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

17



عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19040  



19041 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19042  



19043 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19044  



19045 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

مشروع قرار جماعي تعديلي رقم 85 بتاريخ 7 أكتوبر 2020 ملشروع قرار جماعي رقم 24 بتاريخ 14 فبراير 2020 يق�سي 

بتخطيط وفتح جزء من طريق التهيئة رقم 50 الرابطة بين طريق صاكا وتجزئة املشرق ذات عرض اثنتا عشر مترا )12م) 

وبتعيين العقارات الالزمة إلنجازها
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عدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) الجريدة الرسمية19046  



19047 الجريدة الرسميةعدد 5682 - 14 صفر 1443 )22 سبس 22 2221) 

مشروع قرار جماعي تعديلي رقم 86 بتاريخ 7 أكتوبر 2020 ملشروع قرار جماعي رقم 184 بتاريخ 25 نوفمبر 2019 يق�سي 

بتخطيط حدود الطريق الرابطة بين شارع عبد املومن بن علي وتجزئة السعادة ذات عرض اثنتا عشر )12م) ونزع ملكية 

العقارات الالزمة لذلك
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