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 ..............................................STE NOUVELLES DES HUILLERIES ABDOU20582

 .............................................................................. STE CALIENTE BUILDING20582

 ................................................................................STE ARSAT MABROUKA20582

20582شركة ب 0د  ترانس............................................................................................... 

ر2058شركة س ري ديسب ار.......................................................................................... 

 .................................................................................          STE   TRAMAYOUB2058ر

 .............................................................................................. STE SYAT.M.N1  2058ر

 ...........................................................................STE  GOUGHELT TRAVAUX2058ر

 ...............................................................SOCIETE ETOILE D’OR PRESSING2058ر

 ...................................................................... STE AMENAGEMENT SOUSS 20584

 ................................................................... STE ALWAF SERVICE TRAVAUX20584

 ................................................................................ STE AIT LAMINE TRANS20584

 ...............................................................................STE ABARBACH TRANS   2058420584

 ..........................................................................................STE AUTOMACINE20584

 ...................................................................................................... STE CLANET20585

 .............................................................................. STE BOULEVARD DOREE20585

 .......................................................................................... STE ECORPWORK20585

 ................................................................ STE DOMAINES AMINE ET SAID20585

 .................................................................................... FAMOUNE NATUREL 20585

 ............................................................................................. FOR AD SAHARA20586

 ..................................................................................  STE FACE SUD      20586شركة

 ..............................................................................STE ESSAYH TRANSPORT20586

 .............................................................................................  STE ENNABOUR20586

 .................................................................................. Sté ELKHALAYA SKILLS20586

 ...........................................................................................................FREMBAL20587

 ................................................................................. STE FOREIGN NEGOCE20587

 .....................................................................................................HABITA DOR20587

 ................................................................................GROUPE JARDIN 20587الشركة

 .....................................................................SOCIETE GREEN OS SERVICES20587

 ....................................................................................... STE GOWORK 20588شركة

 ............................................................................................LJL BEN TRADING20588

 ............................................................................................LARESS TRAVAUX20588

 ........................................................................................Ste LAMADAN ELEC20588

 ........................................................................ STE KERRAS TRAVAUX20588شركة

 ..............................................................................NITTAMAAROUF TRANS 20588

 ......................................................................................................NAJI-TRAVEL20589

 ..............................................................................................NAJAH TAZTOT  20589

 ........................................................................................MULTI TRAZYOUM20589

 .......................................................................................................MOBIDENT20589

 ................................................................................................STE. NOUR BIO20589

 ............................................................................................... SOSUPRO AGRI20590

 ............................................................................. SIDI BOUABDELLI TRANS20590

20590شركـة سام تي...................................................................................................... 

 ..............................................................................................ROZA SPA  20590شركة

 ..........................................................................  SUNNY SIDE TRANS  20590شركة

 ...............................................................................................SUD ZINAROM 20590

 ..................................................................SOCIETE  SUD GHARB NEGOCE2059 

 .................................................................................  SOCIETE TASTY TOAST2059 

 .............................................................................................. TALMSTE IMPEX2059 

 ........................................................................................................... Sté VILUA2059 

 ......................................................................TRANSPORT TIMCHOUDINE2059 

 .......................................................... STE TRANSPORT EURO-ALJANOUB20592

 ..................................................................................... TRANS CENTRE SUD 20592

 ...................................................................................... Sté PSG INDUSTRIEL20592

 ..........................................................................................Sté TRADECO SUD20592

 .......................................................................... STE TIMNSSORINE TOURS20592

420592 ر ايم 0 ليي ........................................................................................................ 

 ........................................................................................ SARL » 20592 » س 0ر تاست

ر2059 شركة جن ب املغرب لحفر اربار ......................................................................... 

 ...................................................... STE ARAUCARIA MARBRE SARL ر2059شركة

 ................................................ AMHH IMPORT & EXPORT ر2059الشركة ش م م

 .................................................................................... ABRISIMA SARL ر2059شركة

 .............................................................................................BAHICHOR CARS2059ر

ر2059شركة ايأاترا ........................................................................................................ 
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 ..........................................................STE EL BAKOUCH IMPORT EXPORT2059ر

 ....................STE GEOMETRIC CONSTRUCTION ET TRAVAUX DIVERS20594

20594انــــ ا نـــاتــ ر............................................................................................................. 

 ....................................................................................STE NEGOCE TCHINO20594

 .............................................................................................MARLYSS TRANS20594

 ........................................................................................................MABOUTH20594

 ....................................................................................M&B PRODUCT 20594شركة

 ..................................................................................SOCIETE SOLAR SPACE20594

 ...........................................................................................Société RSM COM20594

 ...........................................................................................YODAM SERVICES20595

 ...................................................................................................STE ALVALUM20595

 ..............................................................................................Société AZBROC20595

 ...........................................................................................COPROMAR 20595شركة

 ............................................................CLUB DE PESCA TARFAYA MARINA20595

 .......................................................................STE BROTHER LEADING CAR20596

 ...................................BARACH DE FORAGE ET TRAVAUX DIVERS 20596شركة

 .........................................................................................DOCTOR SERVICES20596

20596 كـــ رامـــي .............................................................................................................. 

 ................................................................................................STE  FERTIVERT 20596

 .................................................................................... Ste KBM TRANSPORT20596

20596شركة ج ن  ر بريم ر........................................................................................... 

 ......................................................................Sté GROUPE MIDSSE DU THÉ20596

 .........................................................................STE GROS SOUSS TRAVAUX20597

 ...................................................................................................STE MAFEPAL 20597

 .............................................................................OUMM AL QURA COPIE   20597

 .................................................................................... STE SONDA AL AMAL20597

20597رمــــــــــا3 ميرلفت...................................................................................................... 

20597شركة  ر فيزا ....................................................................................................... 

 ...............................................................................................RIMAL PICTURE20597

20598شركـة اكادير ف رن ت غ ماريت م ............................................................................ 

 ..................................................................................................... 2S2I INVEST20598

 ..........................................................STE BRICO  FIRST SERVICES   S A R L20598

 ..................................................................................................NOTEC PECHE20598

 ...........................................................................................................VALYOUR20598

20598شركة فر يتي د مبالج بأكادير.............................................................................. 

 ................. STE CONSORTIUM PHARMACEUTIQUE DE REPARATION20598

 ..............................................................................STE EXTRANJERO TRANS20599

 .................................................................................MADANE GROUP 20599شركة

 .......................................................SOCIETE CENTRE RASAGE ET BEAUTE20599

 ............................................................................... ATLANTIC OCEAN CARS20599

 ....................................................................STE BOULANGERIE LAGFIFATE20599

 ................................................................................ SOCIETE SAHARA LENS20599

 .................................................................................. SOCIETE THIRD VOICE20599

 .................................................................................................................ERGER20599

 .......................................................................................HMAIDOUT TOURS20600

 ...................................................................................................... AGA REISEN20600

 ........................................................................................ATELIER BAYA ATBA20600

 .........................................................................................................SVP GLACE20600

 .............................................................................STE ASMAK TAMDA SARL20600

 .............................................................................. BOVI DOKALA  SARL AU 20600

 .......................... BIR GANDOUZ PRESSING SARL A ASSOCIE UNIQUE20600

 ................................................TOHA BEAUTY SARL A ASSOCIE UNIQUE2060 

 ....................................................................................... ULTRAPHONE SARL2060 

 ....................................................................................... AFRICAIN FLAVOUR2060 

 .............................................................................DETERGENCE INDUSTRIE20602

 ................................................................................................CAFE BIONDAY20602

 ...................................................................................................... SCI LEFEVRE20602

 ................................................................................................CAFE BIONDAY20602

 ....................................................................................LEGHRAIRIE Y INVEST2060ر

 ...........................................................................STE BRICOLAGE TAFILALET2060ر

 ...........................................................................STE BRICOLAGE TAFILALET2060ر

 .......................................................................... STE EASY DESING SARL AU2060ر2060ر

 .................................................................................................................  DERB2060ر

 .......................................................................................BILLIONAIRE IMMO20604

 ..................................................................................................AMTG GROUP2060420604

 .....................................................................................HAOUIBRA SERVICES20604
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 .........................................................................................................BADOMEX20604

 .........................................................................................................MUKARZA20605

 .......................................................................................................SBAI SPORT20605

 ................................................................................. STE NAHDA ECOLOGIE20606

 ...................................................................................................STE BARI OILS20606

 ...................................................................................................RAFA MAROC20606

 ....................................................................................RENT-BUILD SARL AU20606

 ...........................CAFE SARDAOUI ABDELKADER OULED MOHAMED20607

 ...........................................................................................SOCIETE TGR PRO20607

 .............................................................................................ZAF SOLUTIONS20607

 ............................................................................. LUXURIA CONCIERGERIE20607

 ...........................................................................................................OMYA SA20608

 ........................................................................................................OMYA SAFI20608

 ....................................................................................................STE KASAMO20608

 ...........................................................................................DAKHLA LAGUNA20608

 ...........................................................................................DAKHLA LAGUNA20608

 .....................................................SOCIETE EL JAWHARA LITANMIA SARL20609

 ...................................... »STE RADI ET BETEMI IMMOBILIER sigle »SRBI20609

 ............................................................................................................ZAZORA20609

 ..............................................................................................BIVOUAC SAAID20609

 ..............................AFRICA MINING EQUIPEMENT AND SPARE PARTS206 0

 ..............................AFRICA MINING EQUIPEMENT AND SPARE PARTS206 0

 .............................................................................................................HZTECH206 0

 ..............................................................................................BIVOUAC SAAID206 0

 ..............................................................................................BIVOUAC SAAID206 0

0 206م دينة بارك......................................................................................................... 

 ..............................................................................................BOUNOU HUILE206  

  206قاسم بيش........................................................................................................... 

  206قاسم بيش........................................................................................................... 

 .......................................................................................................BR NEGOCE206  

 .................................................................................. TAJ TRADE TEX » T.T.T«206  

 .......................................... FABRICATION ET MONTAGE DES STATIONS206 2

 .................................INTERNATIONAL PIECES DE RECHANGE MAROC206 2

 .......................................................................................................BR NEGOCE206 2

 .................................................................................................................  WHM2061ر

 ...............................................................CAFÉ LA RÉSIDENCE DES GOÛTS2061ر

ر2061ال ميز  باب ............................................................................................................ 

 ..............................................................................................SOCIAL ACT LAB20614

 ..............................................................................................SOCIAL ACT LAB20614

 ..............................................................................................SOCIAL ACT LAB20614

 ..............................................................................................SOCIAL ACT LAB20614

 ..................................................................................BLANQUEFORT IMMO20614

 .............................................................................................................BRIK ML206 5

 ..................................................................................................TEXM MAROC206 5

 ..................................................................................IMMOBILIER LAMSIAH206 5

 .....................................................................................R.H IMPORT-EXPORT206 6

 ......................................................................................RAYAN LUXURY CAR206 6

 ......................................................................................Opportunities hunter206 6

 ......................................................................................Opportunities hunter206 6

 ...............................................................................BOUJEMAOUI TRAVAUX206 7

 .............................................................................................AMAIZNG PRINT206 7

 ..................................................................................... TRANSPORT ZAWAK206 7

 ...............................................................................................HAKIMA TRANS206 7

 .................................................................................SOCIETE K PLATRE PRO206 7

 ............................................................................................MOUNIR PLATRE206 8

 .............................................................................................YUMMY WAFFLE206 8

 .........................................................................................................DRIVE ART206 8

 ...........................................................................STE TRANS TOURABI SARL206 9

 ........................................................................................................BERDTRAN206 9

9 206م دينة بارك......................................................................................................... 

 .............................................................................EL KHAYR DISTRIBUTION206 9

LUNA MODE20620 ل نا م د...................................................................................... 

NORTH VISIBILITY20620 ن رث فيس ب ل طي........................................................... 

 ......................KECH CENTER FOR TRAINING AND COACHING PRIVE20620

 .................................................................................................DAR CHIBANIA2062 

 ................................................................................................................HADOI2062 
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 .........................SOCIETE COMMERCIALE D›OFFRE ET D›EXCELLENCE2062 

 ....................................................................................STE LIGURIA MARBRE2062 

 .................................................................................................................  FAYAL2062 

 ............................................................................STE SAHARA COTSER GBS20622

 ...................................................SOCIETE NOURD SAYED IMMOBILIERE20622

 .....................................................................................BALCON ATLANTICO20622

 ............................................................................STE SAHARA COTSER GBS20622

 ...................................................................................STE LIGURIA MARBRE 20622

 .....................................................................................................FELICE BATTI20622

 ..................................................................................................VIABLE WORK2062ر

 ........................................................................................NAJMAT TASSAOUT2062ر

 .....................................CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE ERRAHMA2062ر

 .........................................................................................KHAWLA GESTION20624

 ............................................................................................CMGP GROUP SA20624

 .............................................................................ATLANTIQUE TRANSDAK20624

 .........................................................................................KHAWLA GESTION20624

 ............................................................................................... STE RED B SARL20625

 ..........................................................LA SOCIETE LA TARTE SUCREE SARL20625

 ....................................................................................LAHLOU EMBALLAGE20625

20625شركة » س 0لين فالي«.......................................................................................... 

 ............................................................................................YAND AVENTURE20626

 ............................................................................DREAM DAY COMPAGNIE20626

 ...................................................................................................RAFA MAROC20626

 ...........................................................................................OPTIQUE LEMTIRI20626

 ............................................................................................YAND AVENTURE20627

 ..........................................................................................................OK IMMO20627

 ..............................................................................................PLAN B SARL AU20627

 ...........................................................................................................CETI CALL20627

 .............................................................................AXIS INSURANCE GROUP20628

 .......................................................................................MJ INTERNATIONAL20628

 ................................................................................................IGNITION DEEP20628

 ....................................................................................................... NEO FOOD20628

 .................................................................................................HAPPY TRAVEL20629

 ..............................................................................................STAR TOYS SARL20629

 FORMATION INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE

 ....................................................................-MANAGEMENT-FIDEM20629

 ..........................................................................................................LARAZAM20629

 ..............................................................................................................RACKIM2060ر

 .....................................................................................ALLFOR MARKETING2060ر

 ..........................................................................................Al Ajyal Elites Privé2060ر

 .................................................................................................HAPPY TRAVEL2061ر

 ...........................................................................STE KOUTOUBIA BRIQUES2061ر

 ......................................................................DEFACTORETAILMA SARL AU2061ر

 ............................................................................................SCULPTURE BOIS2061ر

 .................................................................................................................  PK 252062ر

 ...............................................................................CCHM IMPORT EXPORT2062ر

 ..............................................................................................................RANA. R2062ر

 .....................................LA SOCIETE INTERPRO SOLUTIONS * SARL AU2062ر

 ...............................................................................HPRINT MEDIA SARLAU206رر

 .......................................FRERES SOLIDAIRES DISTRIBUTION NEGOCE206رر

 ................................................................................................ IDEAL PROJECT206رر

 .................................................................................FOURNITURES ESSAAD206رر

 ........................................................................ JADEN BUVOUAC KITESURF2064ر

 ............................................................................... COMPLEXE BOUCHANE2064ر

 ..................................................................................RABHA DISTRIBUTEUR2064ر

 .............................................................................. 5ر206ج ن ل ان خجي م ر ك  ل مأد

 ..................................................................................DOMAINE ERROUKIBI2065ر

 ...........................................................................................BROTHER REALTY2065ر

 ........................................................................MOROCCO JOYFUL TRAVEL2066ر

6ر206غاس  ج ك.......................................................................................................... 

 ............................................................................................................SARINEG2067ر

 ...............................................................................................................SEMAD2067ر

 ................................................................................................NASMA METAL2067ر

 .........................................................................AIT LHOUSSAINE TRAVAUX2068ر

 .......................................................................................................NOVA FRIO2068ر

8ر206لشركة ت لبريس ت ج إندج نيرين........................................................................ 



صفحة صفحة

عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) الجريدة الرسمية20488  

9ر206البركة كابيأا3....................................................................................................... 

 ......................................................................................................MINEBELGA2069ر

 .................................................................................................................ETMEL2069ر

 .............................................................................................B.O.Dر SERVICES20640

20640قاسم بيش........................................................................................................... 

20640م دك 3................................................................................................................ 

 .....................................................................................GALA BEAUTY CLINIC20640

 ..........................................................................................................NETWOLF20641

20641قاسم بيش........................................................................................................... 

 ................................................ON TIME FOR TRADING & INVESTMENT20641

 ...................................................................STE IMMO CASSANO SARL AU20642

20642قاسم بيش........................................................................................................... 

 ..........................................................................................REGENLAB AFRICA20642

20642قاسم بيش........................................................................................................... 

 .........................................................................................STE CHIMERE SARL2064ر

 ................................................................................................NEXT FACTORY2064ر

 ......................................................................................................TRANS FRAJI2064ر

 .......................................................................................... BEN›S DECO & CO2064ر

 .................................................................. STE MEFTAH SUD EST SARL AU20644

 .........................................................................GELOSSIMA RENT SARL AU20644

20644س د افريق ا ا ر ب.............................................................................................. 

 ............................................................................................................CARBOLI20645

20645س د افريق ا ا ر ب.............................................................................................. 

 ...................................................(CONTROL A PRODUCTIONS SARL(AU20645

 ...........................................................................................HAMMO TRUCKS20645

 ..........................................................................................AMA SOIL MAROC20646

 ........................................................................................ELECTRO SERGHINI20646

 ............................................................................................CORBEIL SERVICE20646

 ...................................................................................Transport miniral SARL20647

 .......................................................................................... FERTI EVOLUTION20647

 ..................................................................................................... NADO TECH20647

 ......................................................................................STE ESSADIKI TRAGE20648

 ......................................................................................................GOLD RENT20648

 ...........................................................................................................TRAPERIA20648

 ..................................................................................................OUM SAHARA20648

 ................................................................................................................YUGEN20649

 .............................................................................................PHYTO MENZEH20649

 ................................................................................................. PHYTO WALILI20649

 ................................................................................ THE SEVEN DOORS sarl20649

 ................................................................................................................DIAMA20650

 .................................................................................................................  HIMO20650

 .................................................................................................................  2065ديفلك 

 2065 تل ث ا كرياس  ن.................................................................................................. 

 .........................................................AKNOU ALIMENTATION GÉNÉRALE2065 

 ........................................................................................................ IMMOBOX20652

 .........................................................................................POLE SUD SERVICE20652

 ...................................................................................SNACK SAFI VICTORIA20652

 ....................................................................................................ZARYOU TEX2065ر

 ...................................................................................................CELTA-INVEST2065ر

 ...................................................................................................SIELTEK PRIVE2065ر

 .................................................................................... CHARFA TRANSPORT2065ر

 ........................................................................................................YANECODE20654

 ........................................................................................ IDERSON SERVICES20654

 .................................................................................AMIGOS BARBERSHOP20654

 .............................................................................................SAMAH NEGOCE20654

 .........................................................................................MARINA PRESSING20655

20655رياض م 3 لعا  د................................................................................................ 

20655كرانيت ك نس بت مار ك.................................................................................... 

 .........................................................................INTERNATIONAL MPOWER20655

 .........................................................................................................RBAHI ART20656

 ...............................................................................................FAZWATA INOX20656

20656الت ليي دي تنج بريفي............................................................................................ 

 ........................................................................................ NORTH CAR WASH20656

 SARHANI DE FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION20657

 ................................................................................................................. 20657م ل ف ا 

 .........................................................................................NOUHMED TRANS20657
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 ..........................................................................................................SALHONA20657

 ..........................................................................................................ONZE DIX20658

 ............................................................................................RM HOSPITALITY20658

 .........................................................................................MENARA SUNWAY20658

 ................................................................................SOCIETE SIGNE ET SENS20659

 ............................................................ART D’AMEUBLEMENT OUSSAMA20659

 ..................................................................................GAZ DU NORD OUEST20659

 .............................................................................................Mouamri alliance20659

 ....................................................................................................... BLACK TIRE20659

 .............................................................................SOCIETE ILAICOM TRANS20660

 STE CHOMOUSSA DE SERVICES ET TRAVAUX PUBLICS CSTP SARL

 .................................................................................................SARL AU20660

 ....................................................................................STE CHIHEB SERVICES20660

 ................................................. LA FERMETURE AFRICAINE »L.F.A« SARL20660

 ......................................................................................................ITconnection2066 

 GRAND COMPTOIR MARRAKECH م اد  مراكش  الكبير  املأجر 

 ...............................................................................MATÉRIAUX SARL2066 

 .................................................................................................. TAWSSIL SARL2066 

 ............................................................................................MAROC FIRST LD2066 

 ........................................................................................ PROMOFFICE SARL20662

 ......................................................CENTRE FRANÇOISE BOURDIN PRIVÉ20662

 ............................................................................. PARADIS COUPE VIANDE20662

 .......................................................................................MENARA ASPHALTE20662

 ........................................................................................................BOHATRAV2066ر

 .............................................SOCIETE G.BANI MULTISERVICES SARL AU2066ر

ر2066جزآن درينكس...................................................................................................... 

 ....................................................................................................Heliotechnics20664

 ........................................................................................ STE BH.TR SARL AU20664

 .......................................................................................................CLEANDOR20664

 ......................................................................................................SECURIDOR20665

 .....................................................................................Afed conseil SARL AU20665

 ........................................................................................................MIDOMAK20665

 .......................................................................................BEL ALI RENT AUTO 20665

 ..................................................................................... EL BOUSAKSAKI CAR20666

 ................................................HWNR DE COMMERCE ET D›INDUSTRIE20666

 ...................................................................................................... ILYIAS GRUE20666

 ................................................................................................................loro car20667

 ........................................................................................LEOS - Noomoo Lab20667

20667هبة ط كس.......................................................................................................... 

 .................................................................................................................  V&CQ20667

 .............................................................PRESTIGE-BAH DEVELOPPEMENT20668

 ..........................................................ORHAN AUTOMOTIVE MOROCCO20668

 .................................................................................VERKORS IMMOBILIER20668

 ......................................................................................................HASSIB CAR20669

 ...........................................Sté AUTO ÉCOLE MOHAMED KARAM SARL20669

 .........................................................................................BOUZEKRI ISKANE20669

 .....................................................................................................VERDEORTO20670

 ....................................................................................................»RAHAFNAS«20670

 ............................................................................................STE BOUCHMARI20670

 ..................................................................WORLD TRADE DISTRIBUTION20670

 ............................................................................................CMC BENABOUD2067 

 ........................................................................... TEMAHDITE GREENPLACE2067 

 .............................................................................GERMAROC SOLUTIONS2067 

 ............................................................................................ANIMALE ZAHRA2067 

 .........................................................HOLLY DREAM TRANS & LOGISTICS20672

 ..............................................................................................................BRITALS20672

 ..................................................................................................GARIBALDI TX20672

ر2067الأقن ة الصناع ة ار ر 0 ة ارفريق ة ................................................................ 

 .......................................................................................................EXPEDILYAS2067ر

 ................................................................................KOREA BEAUTY INVEST2067ر

 ...........................................................................................................SOPRATIS20674

 .................................................................................................... ST HOLDING20674

 .....................................................................................................OpExlS SARL20674

 .........................................................................................................MERTOCIS20675

 ....................................CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX ROUTIERS CTR20675

 ..................................................................................................... RAYAN LENS20675
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 ............................................................................................ Inter BenfeL SARL20676

 ............................................................................ FIRST MEDICAL ESTHETIC20676

 ................................................................................................ KITCHEN TECH20676

 ....................................................................................................... EMMA&CO20677

 ....................................................................................................... EMMA&CO20677

 ........................................................................... Sté VISION MAIL SARL AU 20677

 .........................................................................................BENOVA TRAVAUX20677

 .......................................................................................................LOCA D›OR20678

 ..........................................................................................MONTREAL SHOP20678

 .............................................................................NEXPOWER & WATER CO20678

 ................................................................................................... FRE TRAVAUX20679

 ..............................................................................MOGADOR KHADAMAT20679

 .......................................................................................................RIAD 2SMK20679

 ..................................................................HF STRUCTURES & INGENIERIE20680

 ..............................................................................................KANTIK STUDIO20680

 ........................................................................................................BAYA MIRA20680

 ....................................................................................EXTINCT D›INCENDIE20680

 ............................................................................................................ AYIS SNT2068 

 ...............................................................................................KAOUKI LODGE2068 

 2068شركة راك د جيست  ن تل ك م ش.م.م............................................................... 

 .......................................................................................................WAFA EXPO20682

 ..................................................................................................... ESPACE SAIH20682

 ...................................................................................................BETA PROMO20682

 ........................... رConsortium International d›Aviculture » C.I.A.V2068« ش م

 .....................................................................................................ARGANISME2068ر

 .........................................................................................ENGIN NOVA SARL2068ر

 .........................................................................................G.H FINANCE.COM2068ر

 ..................................................................COMPTOIR AGRICOLE CHAHBI2068ر

 .......................................................................................................POINT.KHA20684

 ......................................................................................................AZLABEACH20684

 ....................................................................................................FLEX SERVICE20685

 .................................................................................................................  MCY20685

 ......................................................................................................ICE CORNER20685

 ................................................................................................. IMAGE GREEN 20686

 ................................................................................................DIMA ZELMATI20686

 ................................................................................................................. 20686اب ت ك 

 .........................................................................SOCIETE HADDOUCH AGRI20687

 ........................................................................................................START WAY20687

 .............................................................................................H B MENARA OIL20687

 ....................................................................MOROCCO SAND SEA TOURS20688

 ..................................................................................................... BEST COAST20688

 .........................................................................................AMMOAG- PROJET20688

 ...............................................................................REAL ESTATE EL HOURIA20688

 .............................................................................................JK PRODUCTION20689

 ................................................................................................ULTIPARA »UP«20689

 .....................................................................................................CROWNIUM20689

 ...................................................................................SHOP & WIN MARKET20690

 ..................................................................................................LAMHA PROD20690

20690بير املن  م.............................................................................................................. 

 .......................................................................................SOCIETE OURAHOU20690

 ...................................................................................................KECH LOISIRS2069 

 2069نهاري ت رس.......................................................................................................... 

 .................................................................................................. EL VERDE SUR2069 

 .....................................................................................................RENT & RUN2069 

 ..................................................................................................ORIENT 4YOU20692

 ............................................................THE HOME OF ZAROILI- SARL A.U20692

 ................................................................................................... YACOUT TDN20692

 ............................................................................................ STE K.T LOGISTIC20692

 .................................................................................................VOGANI SHOP2069ر

 .................................................................................................VOGANI SHOP2069ر

 .................................................................................................VOGANI SHOP2069ر

 .................................................................................................VOGANI SHOP2069ر

 .................................................................................................VOGANI SHOP2069ر

 ....................................................CABINET CONSEIL DU NORD SARL AU20694

 .........................................................................................................STE AMKH20694

 ....................................................................................AFKIR DISTRIBUTION20694
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20694شركة تام نات اكدا3.......................................................................................... 

 .................................................................................. KIMO WORK SARL AU20694

 .................................................................................................RADAN TRANS20695

 ..............................................................................................................BELEVIT20695

 ................................................................................... STE SACRE PARA SARL20695

 .......................................................................................I.O.B ÉQUIPEMENTS20696

20696 ج دتكس............................................................................................................. 

 ..........................................................PHARMACIE RESIDENCES ENASSER20696
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 .................................................................................................................  QR1420854
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 .................................................................................................................  QR1220855
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 ......................................................................................................KASBAVERO20855
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 ...............................................................................HAPPYSOULMAGAZINE20857

 ..............................................................................................................FAPLAM20857
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 ..............................................................................................................BSOLAR20858
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 ECOLE D’INGENIEUR EN GENIE DES SYSTEMES INDUTRIELS

 .......................................................................................CASABLANCA20860
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 ..................................................................GRANDS HUILERIES DU NORD20860

 ................................................................................................FOGGIA TRANS20860

 ..................................................................................Société ISHAK VOYAGE2086 

 ...................................................................................................RACHI BERRIS2086 

 2086ماشيناك............................................................................................................... 

 ..............................................................................................SALON MISS FES20862

 .............................................................................................OMAR AL YOSSR20862

 ............................................................................................ SKINOR SARL AU20862

 ........................................................................................................ VININVEST20862

 .................................................................................GRIGER DISTRIBUTION2086ر

 .............................................................................................................B-N PUB2086ر

 ..........................................................................................FIRAS INDUSTRIEL2086ر

 ..........................................................................................FIRAS INDUSTRIEL2086ر

 ..........................................................................................FIRAS INDUSTRIEL20864

 .......................................................................................................... J M LE FER20864

 ...........................................STE BOUAMOUD HOUARI TRANS SARL AU20864

 ..........................................................................................................VERBUNG20864

 ............................................................................................. SIGNIFY MAROC20865

 ...........................................................................................................MEK PRO20865

20865مأجر الن ر............................................................................................................ 

 .................................................................................................CF AFAQ PRIVE20865

 ......................................................................................................VERYMEDIA20866

20866ج نز درينك.......................................................................................................... 

 ....................................................................................PATROX DE TRAVAUX20866

 ...................................................................................................BRICO FLACH20867

 ...............................................................................................................AN PUB20867

 .............................................................................. PERTIA INTERNATIONAL20867

 ............................................................................................................ TECHISO20867

 ...................................... ATLAS YMA DES TRAVAUX DIVERS SARL 20867شركة

 ..................................................................................................MEDYANOUR20868

 ............................................................................................................ TECHISO20868

 ...................................................................................SUPERETTE AOUINATI20868

20868ال فاء لأعمير......................................................................................................... 

 ..................................................................................................ROUGIER CAR20868

 ................................................................................... TAN-NOUR TRADING20869

 ................................................................................................ NICHAN PRESS20869

 ........................................................................................................SODIAMET20869

 ............................................................................................................. IZI CARS20870

 ..........................................................................................SONAZAK« SARL «20870

 ....................................................................................................CJ COMPANY20870

 ........................................................................................IMK DISTRIBUTION2087 

 ..........................................................................................SEFROU CEREALES2087 

 ...................................................................................................BRAND OCTA2087 

 .....................................................................................................BOUDRIPRO20872

 ................................................................................................... RIAD DRISSIA20872

 ................................................................................... PATISSERIE YUM YUM2087ر

 ................................................................................ STE ANNAJAH LILHALIB2087ر

 .........................................................................................................BEST MILK2087ر

 ............................................................................................NATOU SERVICES2087ر

 ....................................................................................... STE TOCA TRAVAUX20874

 ...............................................................................................HAPPY NATURE20874

 .....................................................................................SOCIETEAVENIR SUD20874

20875ت ال بانت غ ش٠م٠م.............................................................................................. 

 ........................................................................................STE NAMORA TRAV20875

 ...........................................................................................AY ARCHI STUDIO20875

 ..................................................................................................... - BRI-BETON20876

20876جاد معطى هللا...................................................................................................... 

 ..................................................................................STE ICHI DE BATIMENT20876

 .................................................................................................................  KD2P20877

 .......................................................................................................... SHAKASO20877

 .............................................................................................ZONE CONFORT20877

 .....................................................................................GALA DISTRIBUTION20877

 ......................................................................................ZAYANE JARDINE FR20878

 ......................................................................................ZAYANE JARDINE FR20878

 ..............................................................................................STE ZALIJ DAHBI20878
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 ..............................................................................................DELSA TRAVAUX20878

 ...................................................................................STE ENNAMAE METAL20879

 ........................................................................................................DOLCE DIA20879

 ........................................................................................................DOLCE DIA20879

 .............................................................................................................VIF STAR20879
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 .........................................................................................GHASSI LOCATION20880

 ...................................................................................................... MARINJECT20880

 .............................................................................................................FILACRO2088 

 ....................................................................................................RASSIL SHOP2088 

 OMNIUM DE DEVELOPPEMENT ET D›INVESTISSEMENT DU»

 .............................................................................SAHARA » ODINSA2088 

 ..........................................................................................STE SARA AGRITEC2088 

 ..........................................................................................................KANBA YS20882

 .............................................................................................................STE CTGI20882

 ..........................................................................................................SIGMATIN20882

ر2088مش در ................................................................................................................ 

 ..........................................................................................................SIGMATIN2088ر

 ...............................................................NIZAR SECOURS ET ASSISTANCE2088ر

 ...........................................................LAFKAIHI VENDRE DE VETEMENTS2088ر

 ..........................................................................................................TREFIMAR20884

 .........................................................................................................TOURJDAL20884

 ...............................................................................BRAHIM PRESTIGE CARS20884

 ........................................................................................ STE AGRI TADDART20885

 .....................................................................................EL HADEF LOCATION20885

 ..........................................................................................................TREFIMAR20885

 ........................................................................................ STE AGRI TADDART20885

 .........................................................................................................SWEETBAY20885

 ....................................................................................STE GROUPE SUD EST20886

 ...........................................................................................................AKM CAR20886
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 .........................................................................................STE ZAYTOUN CAR20886
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 .................................................................................................M.D.B SERVICE20887

 .................................................................................................M.D.B SERVICE20887
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 ............................................................................................................. SOCAIM20888
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 ...................................................................................................SENZAG SARL20888
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 ..........................................................................................FB ARCHITECTURE20889
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 ..................................................................................................... SAT2E20890
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 ......................................................................................................SMD TRADE2091ر
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 ...........................................................................................OMNIA BUSINESS2091ر
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 ................................................................................................... RESTAURANT209 5
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 .......................................................................................CURES ET REMEDES209 5
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 ........................................................................» DE TANGER » HEMT209 6

6 209انرجي تيريزان........................................................................................................ 
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 ...................................................................SAP NORTH WEST AFRICA LTD209 7

 .....................................................................................R.E.E.N CALL CENTER209 7

 .......................................................................................BEST HOUSE LIVING209 7
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 ..............................................................................................CAFE CORAZON209 8

 ....................................................................EXPERT PROCESS SOLUTIONS209 8

 II.  -  إعالنات قضائية

20920املحكمة  الأجارية بالر0اط................................................................................... 

 2092املحكمة الأجارية بمكناس................................................................................... 

 2092املحكمة الأجارية بمراكش................................................................................... 

20922املحكمة الأجارية بفاس....................................................................................... 

20922املحكمة االبأدائ ة بأزيال3................................................................................... 

20922املحكمة االبأدائ ة ب رزازات................................................................................ 

20922املحكمة االبأدائ ة بالجديدة............................................................................... 

20922املحكمة االبأدائ ة ببنسل مان............................................................................. 

ر2092املحكمة االبأدائ ة بالفق ه بن صالح.................................................................. 

20924 املحكمة االبأدائ ة بس دي قاسم...................................................................... 

20925املحكمة االبأدائ ة بتزنيت.................................................................................... 

20925املحكمة  االبأدائ ة بالخميسات.......................................................................... 

20926املحكمة االبأدائ ة بأزر ...................................................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

 .................................................................................. 20927 كالة الح ض املائي لسب   

إعالن بإيداع  نشر مشر ع مرس م يعلن تن املنفعة العامة تق�سي بإحداث 

القطع اررض ة  تيزنيت  0نزع ملك ة  تركان بمدينة  الأأه ل ة  الثان ية 

20929الالزمة  لهذا الغرض................................................................................ 

5565 عدد  الرسم ة  بالجريدة  املنش ر  املرس م  ملشر ع  تعديلي   اسأدراك 

القان ن ة  القضائ ة  باإلعالنات  الخاصة   20 9 ي ن     26 بأاريخ   

كلم م  مدينة  تز يد  العامة  املنفعة  من  تنه  يعلن   اإلدارية  الذي 

باملاء الصالح للشرب : القناة الرابطة بين محطة الدفع    حزان املاء 

0ر000209رمر الجماعة التراب ة كلم م، إقل م كلم م...................................... 



صفحة صفحة

عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) الجريدة الرسمية20504  

 اسأدراك تعديلي جزئي ملشر ع املرس م املنش ر بالجريدة الرسم ة عدد  5569 

القان ن ة  القضائ ة  باإلعالنات  الخاصة   20 9 ي ل     24 بأاريخ   

تكانت  مركز  تز يد  العامة  املنفعة  من  تنه  يعلن   اإلدارية  الذي 

تكانت، التراب ة  الجماعة  للشرب،  الصالح  باملاء  كلم م)   (إقل م 

1ر209 إقل م كلم م............................................................................................ 

العامة  املنفعة  من  تنه  يعلن  مرس م  مشر ع  إيداع  نشر  عن  إعالن 

 48.800 ن.ك  بين  فن ة  منشأة  مكرر  0ناء   4045 رقم  املمر   حذف 

  ن.ك 48.900 من الخط الحديدي الرابط بين الدار الب ضاء  مراكش، 

  0نزع ملك ة القطعة اٍررض ة الالزمة لهذا الغرض بجماعة س دي املكي

2ر209 بإقل م برش د ......................................................................................... 

اسأدراك تعديلي  قع في نشر إعالن عن  ضع  نشر مشر ع مرس م الصادر 

القان ن ة  القضائ ة  اإلدارية  اإلعالنات   نشرة  الرسم ة  بالجريدة 

عدد 74ر5 بأاريخ 28 تكأ 0ر 5 20 يعلن تنه من املنفعة العامة الق ام 

»إمف ت  مقطع  الب ضاء  مراكش  الدار  بين  السكة  تثن ة  بأشغا3 

 صخ ر الرحامنة« بين ن.ك 141.400   145.700 بالجماعة القر ية 

رر209صخ ر الرحامنة...................................................................................... 

86ر5 عدد  الرسم ة  بالجريدة  املنش ر  املرس م  ملشر ع  تعديلي   اسأدراك 

 بأاريخ 20 يناير 6 20  املعلن تنه من املنفعة العامة تق ية تز يد مراكز 

4ر209ب جنيبة - حطان - ب لن ار باملاء الصالح للشرب.................................... 

إعالن عن إيداع  نشر مشر ع قرار يعلن تن املنفعة العامة تق�سي بأخط ط 

 :SAAK 05    SAAK0  الته ئة لأ سعة طرق  العامة  الطرق  حد د 

بجماعة عامر عمالة سال  0أع ين القطع اررض ة  البنايات املراد نزع 

5ر209ملك تها لهذه الغاية  0االحأال3 املؤقت.................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلن ن في م دان اإلشهار القان ني إثبات ه يتهم  السلطات املسندة إليهم.
 ال تأحمل اإلدارة تية مسؤ ل ة ف ما يأعلق بمضم ن اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE D’EXPLOITATION 

DES PORTS - SODEP
شركة مساهمة ذات مجلس رقابة 

 إدارة جماع ة
رتسمالها : 956.000.رر7 درهم

الكائن مقرها االجأماعي ب 75  

شارع محمد الزرقط ني

الدار الب ضاء

السجل الأجاري : 7 56.7 

اسأقالة  تع ين تعضاء جدد ملجلس 

الرقابة  مجلس اإلدارة الجماع ة

الرقابة  املجلس  ملدا الت  تبعا 

الطي انعقد بأاريخ 0ر ي ن    202، 

 28 ي ل    202، تقرر ما يلي :

الس د  اسأقالة  على  املصادقة 

عبد القادر عمارة  الس د مصطفى 
الشرقا ي  خالد  ب خ   الس د 

جما3  باهي  الس د  عاد3   الس د 
رمضان منجلس الرقابة.

تع ين الس د فؤاد بريني عض ا في 

مجلس الرقابة  انأخابه كذلك رئيس 

ملجلس الرقابة.

تع ين الس دة لبنى غالب  الس د 
طارق العر �سي،  الس د مهدي تازي 

 TANGER MED DEV الرقي  شركة 

LOG كأعضاء جدد بمجلس الرقابة.

تع ين الس دة نجاة ساهر مند 0ة 

بمجلس  املغر0 ة  للد لة  دائمة 

الرقابة.

اسأقالة الس د ي سف بناني من 

مجلس اإلدارة الجماع ة.
جل ن  بن  سع د  الس د  تع ين 

اإلدارة  مجلس  في  عض ا  الأ مي 

الجماع ة.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
 29 في  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
سبأمبر  202، تحت رقم 794524.

تم تعديل السجل الأجاري لدى 
في  املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء 
29 سبأمبر  202، تحت رقم 657رر 

من السجل الزمني.
1 P

HANAST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
رتسمالها : 000.000  درهم
مقرها االجأماعي : 0ر زنقة 

ن رماندي، املعاريف الدار الب ضاء
السجل الأجاري : 7257 5

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بم جب 
النظام  سبأمبر  202،  ضع   2
ارسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة 
الخصائص  ذات  شريك  ح د  من 

الأال ة :
مسؤ ل ة  ذات  شركة   : الشكل 

محد دة من شريك  ح د.
االسم : شركة حناسط.

املقاهي  إسأغال3   : الغرض 
 املطاعم.

إنأاج  االنجاز  تصدير،  إسأيراد، 
املشر 0ات  املأك الت  القه ة  في 

الغذائ ة.
في  تصدير  االتجار  اسأيراد 

معدات املقاهي،  املطاعم  املطبخ.
العمل ات  كل  عامة   0صفة 
الصناع ة، الأجارية  املال ة العقارية 
ت  املنق لة التي لها عالقة مباشرة ت  
غير مباشرة بالهدف االجأماعي  كل 
شأنها  من  التي  املماثلة  ارهداف 

املساهمة في تنم ة الشركة.

بالدار  يقع   : االجأماعي  املقر 
الب ضاء 0ر زنقة ن رماندي املعاريف.

املدة : 99 سنة.
السنة املال ة : تبدت من فاتح يناير 

 تنأهي في 1ر ديسمبر من كل سنة.
حدد   : االجأماعي  الرتسما3 
درهم    00.000 رتسما3 الشركة في 
نقدية  حصة    000 إلى  مقسم 
على  للحصة  زعت  درهم    00 ب 
مساهمأه  مقابل  ال ح د  الشريك 

النقدية.
الس دة حنان   : الشريك ال ح د 
شارع    28 ب  القاطنة  اسطايب 

تدارت ب ل  الدار الب ضاء.
: يسير الشركة  ملدة غير  التس ير 
اسطايب  حنان  الس دة  محد دة 
القانة ب 28  شارع تدارت ب ل  الدار 

الب ضاء.
 : الأجاري  بالسجل  التسج ل 
الأجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 
لدى كأابة الضبط باملحكمة الأجارية 
27 سبأمبر  بأاريخ  الب ضاء  للدار 

 202، تحت رقم 7257 5.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء .
للخالصة  الب ان

2 P

شركة كترا كار
ش م م م  

رتسمالها : 00.000  درهم
العن ان الأجاري : بل ك م رقم 26 

ب ب ن ار تابريكت، سال
تبعا للعقد الخاص املسجل بأاريخ 

4 مارس 2020، قرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

سمير  فرحان  الس د  تعين 

كمصفي للشركة.

تعين املقر االجأماعي لحل الشركة 

بل ك م رقم 26 ب ب ن ار تابريكت سال.

 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 

سبأمبر   20 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202، تحت رقم 7422ر.

3 P

SOCIETE  TRANS LAHCEN    

EL MENZEL SAHARA
 S A R L

رتسمالها  : 00.000  درهم
الـمـقـر االجأماعي : جنان ل طة املنز3  

صفر 

تــأســـ ــــــس
بمــقــأــضــى عــقـد عــرفــي خــاص تـم 

تــسـج له بأاريخ 4 تكأ 0ر  202،  تم 

S A R L  تأسيس شركة

 SOCIETE TRANS  : الــتـسـمـ ة 

  LAHCEN EL MENZEL SAHARA

.SARL

غرض الـشــــركــــة : يـأـحـدد م ض ع 

الـشركة في  :

.IMPORT-EXPORT

.NEGOCIANT

ل طة  جنان   : االجأماعي  املقر 

املنز3  صفر .

الشركة  مـدة   : الــشـــــركـة  مدة 

الأأسيس  ي م  من  ابأداءا  سنة   99

النهائي.
فـــي  مـحـدد   : الشركــة  رتسما3 

00000  درهــم.
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بـــأــــس ـير  يـــقـــــ م   : الــمــأــصـــرف 
الــشـركة الس د عطاف عزيز، عطاف  

لحسن، اد يلي حم د.
السنة االجأماع ة  : تبأدئ السنة 
يناير  فاتح  من  للشركة  االجأماع ة 

 تنأهي في 1ر دجنبر.
اإليداع القان ني : لقد تم اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  امللف 
بأاريخ  صفر   بمدينة  االبأدائ ة 

4ءتكأ 0ر  202.
املسيرين

4 P

LAKHDAR AFFAIRES
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
5  سبأمبر  202، تم تأسيس شركة 
املميزات  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

الأال ة :
 LAKHDAR AFFAIRES : التسم ة

.SARL AU
املقر االجأماعي : الرقم  8 تجزئة 

الذهب ة الصخيرات.
الهدف : منعش عقاري، مقا 3 في 

ارشغا3 العامة ت  البناء.
رتس املا3 : 00.000  درهم.

املدة : 99 سنة.
املسير : لخضر ادريس.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
سبأمبر  ر2  ي م  بأمارة  االبأدائ ة 

 202، تحت رقم  92 .
الأجاري  بالسجل  التسج ل  رقم 

4267ر1.
5 P

MEDIARC
SARL AU

راس مالها : 87.200  درهم
مقرها االجأماعي : حي النهضة ر 

مجم عة الشر ق رقم 72 ، الر0اط
الزيادة  الأخف ض في راس املا3

 املراجعة العامة للقان ن ارسا�سي
بأاريخ مؤرخ  قرار   بقم�سى 
الشريك  قرر  سبأمبر  202،  ر1   
ش ذ م   MEDIARC ال ح د لشركة 
م لشريك   احد رتس مالها 87.200  
درهم مقرها االجأماعي بالر0اط، حي 
رقم  الشر ق  مجم عة  ر  النهضة 

72  ما يلي :

الزيادة في رتس ما3 الشركة من 

200.ر2ر.1  إلى  درهم    87.200

درهم  ذلك بإحداث 60ر.11 حصة 

درهم للحصة    00 جديدة من فئة 

ال احدة تكأتب  تدفع جم ع ق متها 
الجاري  الحساب  مع  باملقاصة 

للشريك ال ح د للشركة.

من  الشركة  ما3  راس  خفض 

  87.200 إلى  درهم  200.ر2ر.1 

درهم  ذلك بهدف حذف ما ق مأه 

الخسائر  من  درهم  6.000ر1.1 

غاية إلى  الشركة  على    املتراكمة 

 1ر ديسمبر 2020.

 نت جة لهذه العمل ة تغ ير املادة 
القان ن  من  السادسة  السابعة 

ارسا�سي.

يصبح رتس ما3 الشركة 87.200  

حصة من    872 درهم مقسم على 

ال احدة  للحصة  درهم    00 فئة 

تسندت كلها للشريك ال ح د.

 0الأالي تم تغ ير املادة السادسة 

 السابعة من القان ن ارسا�سي.

قررت  املحضر  لنفس   فقا 

الجمع ة العامة إصالح عام للنظام 

ذلك  عن  ينأج  تن  د ن  ارسا�سي 

إجراء  تجل  من  جديد  تخالقي  كائن 

في  عليها  املنص ص  الأعديالت 

الظ اهر الأال ة :
قان ن  بإصدار   2006 فبراير   14

.05.2 
قان ن  بإصدار  ي ن     20   2

10.24
26 تبريل 9 20، بإصدار القان ن 

. 9.2 

 96.5 القان ن  تعديل  إكما3 

املسؤ ل ة  ذات  بالشركات  املأعلق 

املحد دة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

29 سبأمبر  202، تحت رقم  بأاريخ 
الأجاري  السجل  7877    رقم 

5ر1515.
بمثابة مقأطف  0 ان

6 P

 AVANZIT TECHNOLOGIE
MAROC

S A
رتس مالها : 7.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : ر زنقة زره ن 
الس ي�سي بالر0اط

الزيادة في راس ما3 الشركة من 
7.000.000 درهم إلى 5.000.000  

درهم
العام  الجمع  ملدا الت  طبقا 
 8 بأاريخ  العادة  ف ق  املنعقد 
مساهمي  قرر  تغسطس  202، 
 AVANZIT TECHNOLOGIE شركة 
االجأماعي  مقرها   MAROC SA

بالر0اط ر زنقة زره ن الس ي�سي.
هذه  ما3  رتس  في  الزيادة 
إلى  درهم   7.000.000 من  الشركة 
بإحداث  درهم  ذلك    5.000.000
  00 بق مة  جديد  سهم   80.000
درهم لكل سهم  تنجز هذه العمل ة 
جزئ   8.000.000 قدره  ما  بإدماج 
في رتس ما3  القان ني  من االحأ اط 

الشركة.
 0الأالي تم تغ ير املادة السادسة 
ارسا�سي  القان ن  من   السابعة 
في  محدد  الشركة  رتسما3   تصبح 
إلى  مقسمة  درهم    5.000.000
درهم    00 سهم من فئة    50.000

للحصة.
تع ين  العم م ة  الجمع ة  قررت 
الس د علي نا ي، الس د هشام نا ي 
نج ة  نا ي  الس دة   الس دة سارة 
ثالث  ملدة  مديرين  كأ 3  الأ ل ي 

سن ات.
اإلداري  املجلس  ملدا الت   طبقا 
الجديد املنعقد ي م 8  ي ل    202، 
رئيسا  نا ي  علي  الس د  تع ين  تم 

ملجلس اإلدارة للشركة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
28 سبأمبر  202، تحت رقم  بأاريخ 

0ر1178.
رقم السجل الأجاري 5ر4ر5.

بمثابة مقأطف  0 ان

6P مكرر

EASY GLOBAL BATIMENT

شركة محد دة املسؤ ل ة 

ذات الشريك ال ح د

رتسمالها : 00.000  درهم

املقر االجأماعي : مسأ دع رقم 5 

العمارة 28  املسيرة  0، تمارة

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم  قد  7 سبأمبر  202، 

شركة محد دة املسؤ ل ة.

 EASY GLOBAL  : التسم ة 

.BATIMENT

الصفة القان ن ة : شركة محد دة 

املسؤ ل ة ات الشريك ال ح د.

الهدف االجأماعي : منعش عقاري.

درهم    00.000 راسما3 الشركة 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة ال احدة م زعة    00

بين الشركاء.

  000 عاد3  الب رقادي  الس د 

حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر  1ر   إلى 

ما عدا السنة ار لى تبأدئ من تاريخ 

إلى الأجاري  السجل  في   التسج ل 

 1ر ديسمبر.

 5 : مسأ دع رقم  املقر االجأماعي 

العمارة 28  املسيرة   J   0 تمارة.

التس ير : الس د الب رقادي عاد3 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D656867 رقم

باملحكمة  القان ني  ال ضع  تم 

سبأمبر   29 االبأدائ ة بأمارة بأاريخ 

 202، تحت رقم الأق  د في السحل 

الأجاري عدد 4299ر1.

قصدالنشر

7 P
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 STE OUAA CHOUCH
TRANSPORT

SARL
راس مالها : 0.000  درهم

املقر االجأماعي : رقم 47 حي 
ارندلس الطابق ارر�سي، تازة

تحت جم ع الضمانات القان ن ة 
املسجل  العام  الجمع  محضر  منها 
ر2  ل  م   7812-8451 رقم  تحت 
االتفاق  تم  تغسطس  202، 
 الترا�سي في الجمع العام على ما يلي :
 LA DISSOLUTION ANTICIPEE

.DE LA STE
تع ين املصفي للشركة.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
نقطأين  على  اإلقرار  املصادقة  تم 

تساسيأين.
النقطة ار لى :

 LA DISSOLUTION ANTICIPEE
 DE LA STE DITE OUACHOUCH

.TRANSPORT SARL
النقطة الثان ة :

محمد  جصب  الس د  تع ين  تم 
للشركة مع إعطائه جم ع  كمصفي 
للق ام  القان ن ة  الصالح ات 

بالأصف ة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ   2021/516 رقم  تحت  بأازة 

ر2 سبأمبر  202.
8 P

D&F PRESTIGE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  بالر0اط  سبأمبر  202،   14  
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 
املحد دة بشريك  ح د  التي تحمل 

الخصائص الأال ة :
.D&F PRESTIGE : التسم ة

عالجات   : االجأماعي  الهدف 
تصف ف  الأجم ل،  الأجم ل، 

الشعر، االسأيراد  الأصدير.

املقر االجأماعي : رقم 04 العمارة 6 
زنقة جبل ت 0قا3 تكدا3 الر0اط.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

درهم    00.000  : الراسما3 
فئة  من  حصة    000 غلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
الس دة فاطمة الزهراء   : التس ير 

داري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.
الأجارية  املحكمة   : اإليداع 
بأاريخ   17942 رقم  بالر0اط 

0ر سبأمبر  202.
السجل الأجاري رقم 55007 .

9P مكرر

 DOMAINE TALAT
OUAMANE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2 مارس 2020 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الخصائص 

الأال ة :
 DOMAINE TALAT   : التسم ة 

 .OUAMANE
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 

السادس ااكانيز62- مراكش.
رتسما3 الشركة : 00.000   درهم 
000  حصة  ق مة كل  مقسمة على 

 احدة منها 00  درهم.
م زع على الشكل الأالي :

TAWFIK SEFRIOUI  950 حصة.

ABDELAALI AKABLI 50 حصة.
الهدف : دار الض افة .

املدة : 99 سنة.
: الس د ت ف ق صفري ي  الشركاء 

  الس د عبد العالي اقبلي.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 
غير  ملدة  صفري ي  ت ف ق  الس د  

محد دة.

الجه ي  باملركز  اإليداع  تم 
لالستثمار  بمراكش.

10 P

 SOCIETE  BORJ  AL  MAE
 S.A.R.L  

رتسمالها : 200.000 درهم
املقر االجأماعي : شارع  الجيش  
امللكي  إقامة  فد ى  الشقة  20  

مكناس
السجل الأجاري رقم : 79 52
الرفع من رتسما3 الشركة 

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   , 27 شتنبر  202  املنعقد ي م 
الرفع من رتسما3 الشركة الذي يبلغ 
إلى  مقسمة  درهم   200.000 حال ا 
2000 حصة اجأماع ة من فئة  00  
درهم للحصة، ل صل إلى 5.000 2.  
حصة    0. 50 بإصدار  درهم، 
اجأماع ة جديدة من فئة مائة درهم 
كاملة  مكأتبة  للحصة.  درهم    00
 مدف عة كل ة من خال3 املساهمات 
بنك ا،  املحج زة  النقدية  الفعل ة 
الشهادة  بمقأ�سى  كإيداع  مؤقأا، 
البنك ة املمن حة من طرف »الأجاري 
 فا بنك«  بأاريخ  ر2 سبأمبر  202،  
لألك الغاية طبقا للقان ن الأجاري، 
لدى  القان ن ة  املسطرة  إتمام  حتى 

املحكمة الأجارية بمكناس. 
الجديدة  الحصص  سأخضع 
للشركة  تدمج  ارسا�سي  للقان ن 
املمألكة من  مع الحصص القديمة، 

طرف الشركاء.
 7 6   الفصل  تم تعديل الفصل 
للشركة  فقا  ارسا�سي  القان ن  من 
الشركة،  رتسما3  الرفع من  لعمل ة 
الب انات  جم ع  حال ا   يأضمنان 
الجديدة الخاصة برتسما3 الشركة.

اإلشارة القديمة :   
حدد رتسما3 الشركة في 200.000 
حصة   2000 من  مقسمة   , درهم 
درهم    00 اجأماع ة من فئة مائة 
كاملة  مدف عة  مكأتبة  للحصة، 
 ،2.000 إلى  من    مرقمة  كل ة، 

 م زعة على الشركاء كالأالي :

لديه  عق ل ح يال  مسلم  الس د 
580 حصة. 

لديه  مسلم ح يال  عق ل  الس د 
560 حصة. 

الس د م �سى ح يال 560 حصة. 
الس د محمد الس د 200 حصة.
  00 سرغ ني  ح در  علي  الس د 

حصة.
الحصص  عدد  يسا ي  املجم ع 
االجأماع ة املك نة لرتسما3 الشركة   

2.000 حصة اجأماع ة.
اإلشارة الجديدة :  

في  الشركة  رتسما3  حدد 
من  مقسمة  درهم،    .2 5.000
فئة  من  اجأماع ة  حصة    2. 50
كاملة  مكأتبة  للحصة،  درهم    00
إلى  من    مرقمة  كل ة،   مدف عة 
الشركاء  على  50 .2 ،  م زعة 

كالأالي :
لديه   عق ل ح يال  مسلم  الس د 

ر4.25 حصة.
الس د عق ل مسلم ح يال 7ر0.ر 

حصة.
7ر0.ر  ح يال  م �سى  الس د 

حصة.
  .2 5 الس د  محمد  الس د 

حصة.
 608 سرغ ني  ح در  علي  الس د 

حصة.
الحصص  عدد  يسا ي  املجم ع 
االجأماع ة املك نة لرتسما3 الشركة  

50 .2  حصة اجأماع ة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمكناس 
تحت  تكأ 0ر  202  فاتح  بأاريخ 

العدد الترت بي   صل رقم  50ر4.
رجل االشعار

اإلدارة املشتركة

11 P

ABRAJ NIL
SARL AU

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 ABRAJ NIL املنعقد من طرف شركة
من  تقرر  مارس  202،    5 بأاريخ 

طرف شريكها ال ح د ما يلي :
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تح يل املقر الأجاري إلى العن ان 
الأالي : الطابق السفلي رقم 02 جنان 

البركة 40 ب زن قة.
القان ن  من   04 البند  تغ ير  تم 

ارسا�سي للشركة.
بقسم  القان ني  اإليداع  تم 
بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 
تحت عدد  ي ل    202،    2 بأاريخ 

.6 25
12 P

AGRITAS IRRIGATION
SARL

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 AGRITAS املنعقد من طرف شركة 
بأاريخ  2   IRRIGATION SARL

ي ن    202، تقرر ما يلي :
تف يت الحصص الكاملة التي هي 
 JAMAL EL ASSAL في ح زة الس د 
 AGRITAS شركة  لرتسما3   املك نة 
الس د  لفائدة   IRRIGATION

.MOHAMMED TAHIRI
 JAMAL EL الس د  االسأقالة 
من منصبه كمسير للشركة   ASSAL
 MOHAMMED الس د   0قاء 

TAHIRI كمسير  ح د للشركة.
تم تغ ير الشكل القان ني لشركة 

.SARL AU إلى SARL من
ارسا�سي  القان ن  تح ين  تم 

للشركة.
بالقسم  القان ني  اإليداع  تم 
بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 
رقم  تحت  ي ل    202،    2 بأاريخ 

.6124
13 P

BRAS 24
املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس  ي ل    202،   26 بأاريخ 

شركة تحمل الخصائص الأال ة :
.BRAS 24 : التسم ة

.SARL AU : الشكل القان ني
 NEGOCIANT : الهدف االجأماعي
 GESTION COMMERCIAL -

.TRAVAUX DIVERS

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة.
ت ن فا  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

رقم 8 2، الصخيرات.
التس ير : تم تع ين الس د رض ان 

الخراق كمسير لشركة.
الأجاري  بالسجل  تق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بأمارة تحت رقم 
4195ر1 بأاريخ 5  سبأمبر  202.

14 P

 KSIOUI TRAVAUX
املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس  6 سبأمبر  202،  بأاريخ 

شركة تحمل الخصائص الأال ة :
.KSIOUI TRAVAUX : التسم ة

.SARL : الشكل القان ني
ارشغا3   : االجأماعي  الهدف 

املخألفة  البناء.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة.
د ار لعناية  ر5   : املقر االجأماعي 

4 الأ سعة الصباح الصخيرات.
تم تع ين الس د محمد   : التس ير 

القص  ي كمسير للشركة.
الأجاري  بالسجل  تق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بأمارة تحت رقم 
05ر4ر1 بأاريخ 29 سبأمبر  202.

15 P

STE PLADIVE
SARL AU

رتسمالها : 490.000 درهم
املقر االجأماعي : زا ية ناب لي  اقرا 
إقامة عال ة شقة 24 الطابق 5 

املح ط، حسان، الر0اط
رقم السجل الأجاري : ر9947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط قرر مسير  ي ل    202    2

الشركة ما يلي :
زا ية  إلى  االجأماعي  املقر  تغ ير 
 24 شقة  عال ة  إقامة  ناب لي  تقرا 

الطابق 5 املح ط، حسان، الر0اط.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

27 سبأمبر  202، تحت رقم  بأاريخ 

.  7789

16 P

STE PHARMACIE INNA
SARL AU

بأاريخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

ر ي ن    202، لالسأاذ نج ة صديق 

م ثقة بسال نقل الس د خالد قص ير 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

لفائدة الس د ادم   ،AB2824ر عدد 

لبطاقةالأعريف  الحامل  الكرتي، 

مجم ع   ،AA62597 عدد  ال طن ة 

حق قه االجأماع ة تي 000  سهم في 

 PHARMACIE INNA SARL شركة 

للشر ط  تعاله  فقا  املذك رة   AU

امل ضحة تدناه :

لم  تعاله  املذك رة  الشركة  إن 

تأعاقد تبدا مع التزام خارج امليزان ة 

قرض  ت   ضمان  مثل  العم م ة، 

عقاري ت  قرض عقاري ت  غير ذلك.

ان يأم تحديد رتس ما3 الشركة 

درهم    00.000 بمبلغ  املذك رة 

  00 سهم بق مة    000 مقسمة إلى 

مدف عة بالكامل  مخصصة  درهم، 

للمساهم ال ح د.

تي سند ملك ة  انه لم يأم إنشاء 

ت  شهادة لألسهم املذك رة  ان ملك ة 

هذه االسهم ناتجة فقط عن النظام 

ارسا�سي.

الأناز3  قب له  تم   : الثمن 

تداه  درهم   400.000 ثمن  مقابل 

لبطاقة  الحامل  الكرتي  ادم  الس د 

 AA62597 عدد  ال طن ة  الأعريف 

عبر محاسبة امل ثقة ارسأاذة نج ى 

صديق.

تم اإليداع القان ني لدى محكمة 

بسال تحت رقم 7412ر/2021.
للنشر  الب ان

17 P

 MARRAKECH GOLDEN

RESORT
شركة مساهمة

راسمالها : 6.782.800 درهم

الكائن مقرها بالدار الب ضاء كلم 7 

طريق الر0اط، عين السبع

السجل الأجاري : 177841

الزيادة في رتسما3 الشركة
غير  العامة  الجمع ة  بم جب 

 26 العادية للمساهمين املنعقدة في 

ي ل ة  202، تمت معاينة الزيادة في 

رتسما3 الشركة بمبلغ 217200ر9ر 

مع  املقاصة  طريق  عن  درهم 

على  سائلة  مسأ جبة  مسأحقات 

الذي نأج عنه رفع  ال�سيء  الشركة، 

إلى  درهم   6782.800 من  الرتسما3 

400.000.000 درهم.

للنظام  الأالزمي  الأعديل 

ارسا�سي.

تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 

الضبط لدى املحكمة الأجارية للدار 

سبأمبر  202،   24 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم ر96ر79.

18 P

VINGT CINQ IMMO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 00.000.00  درهم

الكائن مقرها : الدارالب ضاء 01ر، 

زا ية شارع عبد امل من  شارع تن ا3، 

مكأب رقم 5 ، الطابق ار 3

السجل الأجاري : ر5961ر

تف يت حصص الشركة
 تع ين مدبر اقتراني جديد

غير  العامة   الجمع ة  بم جب 

سبأمبر  ر2  العادية املنعقدة بأاريخ 

2 20، تمت معاينة  إقرار ما يلي :

التي  شركة  حصة  ررر  تف يت 

لفائدة   NY INVEST تمألكها شركة 

.LOTIPROM شركة

اسأقالة الس د ياسين نيشان من 

مهامه كمدبر اقتراني للشركة.



20509 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

اري بي  ن رالدين  الس د  تع ين 
اقتران ا  مدبرا  بصفأه  اإلدري�سي 

جديدا غير محددة.
للنظام  الأالزمي  الأعديل 

ارسا�سي.
تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 
الأجارية   املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   29 بأاريخ  للدارالب ضاء 

 202 تحت رقم 794640.
19 P

TRADE MANAGEMENT
شركة مساهمة

رتسمالها : 4.184.800.00ر درهم
الكائن مقرها : الدارالب ضاء كلم 7 

طريق الر0اط، عين السبع 
السجل الأجاري : 176.429
الزيادة في رتسما3 الشركة

غير  العامة   الجمع ة  بم جب 
في   املنعقدة  للمساهمين  العادية 
معاينة  تمت  ي ل    202،    29
بمبلغ  الشركة  رتسما3  في  الزيادة 
طريق  عن  درهم    2 .000.000.00
سائلة  مسأحقات  مع  املقاصة 
ال�سيء  الشركة،  على   مسأ جبة 
الرتسما3    رفع  عنه  نأج  الذي 
إلى  درهم  4.184.800.00ر  من 

155.184.800.00 درهم.
للنظام  الأالزمي  الأعديل 

ارسا�سي.
تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 
الأجارية   املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   24 بأاريخ  للدارالب ضاء 

 202 تحت رقم 964ر79.
20 P

OPTIM IMMOBILIER
شركة مساهمة

رتسمالها : 800.00.ر6.54 درهم
الكائن مقرها : الدارالب ضاء كلم 7 

طريق الر0اط، عين السبع 
السجل الأجاري : 164.099
الزيادة في رتسما3 الشركة

غير  العامة   الجمع ة  بم جب 
في املنعقدة  للمساهمين  العادية 

معاينة  تمت  ي ل    202،   26  

بمبلغ  الشركة  رتسما3  في  الزيادة 

طريق  عن  درهم    57.000.000.00

سائلة  مسأحقات  مع  املقاصة 

ال�سيء  الشركة،  على   مسأ جبة 

الرتسما3    رفع  عنه  نأج  الذي 

إلى    درهم  من800.00.ر6.54 

800.00.ر54.ر16 درهم.

للنظام  الأالزمي  الأعديل 

ارسا�سي.

تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 

الأجارية   املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر   24 بأاريخ  للدارالب ضاء 

 202 تحت رقم 965ر79.

21 P

HIGH LEVEL TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة بشريك  ح د

بمقأ�سى عقد عرفي بسال بأاريخ 
ر1 سبأمبر  202، تم  ضع القان ن 

املسؤ ل ة   ذات  لشركة  ارسا�سي 

ذات  بشريك  ح د،  املحد دة 

الخصائص الأال ة :

 HIGH  : اإلجأماع ة  التسم ة 

.LEVEL TRANS SARL AU

الهدف اإلجأماعي :

نقل البضائع.

خن فرة  عمارة   : اإلجأماعي  املقر 
الصباح  إقامة   14 مجم عة  رقم  

ح.ي.م الر0اط.

املدة اإلجأماع ة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : اإلجأماعي  الرتسما3 
رتسما3 الشركة في مبلغ 00.000.00  

حصة من    000 درهم م زعة على 

درهم للحصة  زعت كما    00 فئة 

يلي :

السالم  عبد  املحمدي  الس د 

000  حصة.

مجم ع الحصص 000  حصة.

من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 

فاتح يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

الس د  تع ين  تم   : التس ير 
املحمدي عبد السالم كمسير للشركة 

ملدة غير محد دة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
بالر0اط  الضبط باملحكمة الأجارية  
تحت رقم  سبأمبر  202   22 بأاريخ 

.  7689
22 P

SDBM AUTO
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
رتس مالها : 00.000  درهما

مقرها اإلجأماعي : عمارة 49، رقم 4، 
حي املنتزه الر0اط

فسخ مسبق
  7 بأاريخ  جماعي  قرار  بم جب 
نسخة  سبأمبر  202،  ضعت 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  منه 
سبأمبر   29 ي م  بالر0اط  الأجارية 
فإن   ،  7898 رقم  تحت   202 
 SDBM AUTO SARL شركة  شركاء 
00.000  درهم  ش.ذ.م.م رتس مالها 
رقم   ،49 عمارة  اإلجأماعي  مقرها 
الر0اط قد قرر فسخ  املنتزه  حي   ،4
الشركةاملذك رة تعاله مسبقا،  ذلك 

ابأداء من7  سبأمبر  202.
الس د إبراه م مساع ف الساكن 

بفرنسا كمصفي للشركة.
باملقر  الشركة  تصف ة  مكان 
حي   ،4 رقم   ،49 عمارة  اإلجأماعي 

املنتزه الر0اط.
بمثابة مقأطف  0 ان

23 P

NEOGES
S.A.R.L
الأأسيس

بم جب عقد عرفي بالر0اط بأاريخ 
فاتح سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 
بالصفات  محد دة،  مسؤ ل ة  ذات 

الأال ة :
التسم ة : ن   جيس.

املقا مة  شارع   : اإلجأماعي  املقر 
 27 الشقة  ب  عمار  ف دا3  إقامة 

املح ط الر0اط الطابق الخامس.

الغرض اإلجأماعي :
 اإلستشارة في التس ير.

املدة : 99 سنة.
درهم   50.000.00  : الرتسما3 
فئة  من  حصة   500 إلى  مقسمة 
00 درهم للحصة ال احدة، اكأأبت 

كالأالي :
الس د نظ م طالب 250حصة.

سادات  تسب نار  الس د 
250حصة.

التس ير : يأ لى تس ير الشركة:
 الس د نظ م طالب.

  الس د تسب نار سادات.
للشركة  القان ني  اإليداع  تم 
 4 ي م  بالر0اط  الأجارية   باملحكمة 
رقم  796    تحت  تكأ 0ر  202 

رقم السجل الأجاري 7 550 .
24 P

STE. DISCALIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  ح د

رتسمالها: 00.000.00  درهم
 مقرها اإلجأماعي : عمارة 0ر، شقة 

8، احمد ال ك لي حسان، 
املسير  الشريك  قرار  إثر  على 
تغسطس  202   2 بأاريخ  ال ح د 
 STE. DISCALIVE SARL لشركة 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة   AU
بشريك  ح د رتسمالها 00.000.00  
درهم  مقرها اإلجأماعي عمارة 0ر، 
حسان،  ال ك لي  احمد   ،8 شقة 

الر0اط تقرر ما يلي :
تغ ير النشاط من :

تجارة عامة .
إصدار  ت زيع.

اسأيراد  تصدير.
إلى مكأبة.

إصدار  ت زيع.
اسأيراد  تصدير.

تغ ير الهدف اإلجأماعي.
عمارة  من  اإلجأماعي  املقر  تغ ير 
0ر، شقة 8، احمد ال ك لي حسان، 
الر0اط إلى تجزئة سع دحجي معم رة 

رقم 9 باب املريسة، سال.
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تغ ير في القان ن املنظم للشركة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بالر0اط  الضبط باملحكمة الأجارية  
تحت رقم  سبأمبر  202   22 بأاريخ 

.  7875
25 P

TRANS ELTOURATE
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم  قد  بالر0اط 
تحمل  املسؤ ل ة  التي  محد دة 

الخصائص الأال ة :
.TRANS ELTOURATE : التسم ة
الصفة  القان ن ة : شركة محد دة 

املسؤ ل ة.
الهدف اإلجأماعي : 

ال طني  الركاب  نقل  مقا 3 
 الد لي.

نقل ارفراد.
نقل البضائع بالس ارات التي تقل 

حم لتها املعأمدة عن 5  طنا.
النقل الحضري.

 60.000.00  : الشركة  رتسما3 
درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

شارع    5 رقم   : اإلجأماعي  املقر 
اربطا3 شقة 4 تكدا3 الر0اط.

التس ير : الس د غ لي زكرياء.
اإليداع  تم   القان ني:  اإليداع 
لدى   الأجاري  بالسجل  القان ني 
 2 بالر0اط بأاريخ  املحكمة الأجارية  
تغسطس  202 تحت رقم 6ر1165 

 رقم السجل الأجاري 881ر15.
26 P

MSL MINERALS
شركة محد دة املسؤ ل ة

رتسمالها : 140.000.00.ر درهم
مقرها اإلجأماعي : 8ر شارع شالة 

إقامة رياض ب الطابق ار 3 شقة ر 
حسان الر0اط

رفع رتسما3 الشركة
بأاريخ عرفي  محضر   بمقأ�سى 

 6  ي ن    202 تقرر ما يلي :

من  الشركة   رتسما3  رفع 

إلى  درهم  140.000.00.ر 

بإصدار  درهم   4.740.000.00

باكأأاب  جديدة  حصة    60.000

درهم    .600.000.00  تمديد 

الجاري  الحساب  مع  باملقاصة 

 الدائم للمساهمين.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الضبط باملحكمة الأجارية  

تحت عدد  28 سبأمبر  202  بأاريخ 

الأجاري  السجل  117845  رقم 

59ر105.
للخالصة  الأذكير

التس ير

27  P

MINE DE CENTRE

شركة محد دة املسؤ ل ة ذات 

شريك  ح د

رتسمالها : 00.000.00  درهم

مقرها اإلجأماعي : 8ر شارع شالة 

إقامة رياض ب الطابق ار 3 شقة ر 

حسان الر0اط

رفع رتسما3 الشركة
  6 بمقأ�سى محضر عرفي بأاريخ 

ي ن    202 تقرر ما يلي :

من  الشركة   رتسما3  رفع 

00.000.00  درهم إلى 0.000.00 5 

حصة جديدة   4100 درهم بإصدار 

 410.000.00 باكأأاب  تمديد 

درهم باملقاصة مع الحساب الجاري 

 الدائم للمساهمين.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الضبط باملحكمة الأجارية  

تحت عدد  28 سبأمبر  202  بأاريخ 

الأجاري  السجل  117844  رقم 

. 26289
للخالصة  الأذكير

التس ير

28 P

ائأمان ة س ف كاس

ش.م.م

SOFIGAS

SARL

رقم 8ر إقامة جنان عال3 شارع طارق بن زياد 

تمارة

مكأب املحاسبة

ساليك
SALIG 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ش.م.م.ش. 

ر  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  ح ث  بالر0اط،  تغسطس  202 

لشركة  الأأسي�سي  القان ن   ضع 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د ش.م.م.ش.  مميزاتها كالأالي :

شركة   : الشكل القان ني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د ش.م.م.ش. .

التسم ة : SALIG سال ك.

الهدف اإلجأماعي :

بقالة بالأقس ط.

ت زيع  تس يق امل اد الغذائ ة.

بصفة عامة كل العمل ات املال ة، 

مباشر  بشكل  املرتبطة  الأجارية 

الشركة  بم ض ع  مباشر  غير  ت  

 كذا العمل ات التي من شأنها تنم ة 

الشركة.

 2 رقم  املحل   : اإلجأماعي  املقر 

العمارة 14 تجزئة ايت بها رقم 14  اد 

الذهب تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اإلجأماعي  الرتسما3 

مقسمة  درهم    00.000.00 مبلغ 

درهم    00 000  حصة من فئة  إلى 

للحصة ال احدة اكأأبت  حررت من 

طرف :

  000 اهر يل  غزالن  الس دة 

حصة.

الس دة غزالن اهر يل   : التس ير 

غير  ملدة  الشركة  مسيرة  تعأبر 

محد دة.

من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 

فاتح يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القان ني 
 6540 رقم  تحت  تمارة  اإلبأدائ ة 

بأاريخ 28 سبأمبر  202 .
عن النسخة  النص

ائأمان ة الك ادي تي ب  سلمى (س ف كاس)

29 P

ائأمان ة س ف كاس

ش.م.م

SOFIGAS

SARL
رقم 8ر إقامة جنان عال3 شارع طارق بن زياد 

تمارة

مكأب املحاسبة

GENERAL INDUSTECH
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ش.م.م.ش. 
 4 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ح ث  بالر0اط،  سبأمبر  202 
لشركة  الأأسي�سي  القان ن   ضع 
الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 
ال ح د ش.م.م.ش.  مميزاتها كالأالي :
شركة   : الشكل القان ني للشركة 
الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د ش.م.م.ش. .
 GENERAL  : التسم ة 

.INDUSTECH
الهدف اإلجأماعي :

مقا 3 تصل ح تد ات املاك نة.
الأجارة باإلسأيراد  الأصدير.

الأجارة.
بصفة عامة كل العمل ات املال ة، 
مباشر  بشكل  املرتبطة  الأجارية 
الشركة  بم ض ع  مباشر  غير  ت  
 كذا العمل ات التي من شأنها تنم ة 

الشركة.
0ر   العمارة   : اإلجأماعي  املقر 
8 شارع م ال ي تحمد ل ك لي  الشقة 

حسان الر0اط.
 مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اإلجأماعي  الرتسما3 
مقسمة  درهم    00.000.00 مبلغ 
درهم    00 000  حصة من فئة  إلى 
اكأأبت  حررت  ال احدة  للحصة 

كلها من طرف :
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الس د عاد3 بالط 000  حصة.
التس ير : الس د عاد3 بالط يعأبر 

مسير الشركة ملدة غير محد دة.
من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القان ني 
 9292 رقم  تحت  بالر0اط  الأجارية 

بأاريخ 29 سبأمبر  202 .
عن النسخة  النص

ائأمان ة الك ادي تي ب  سلمى (س ف كاس)

30 P

LES JARDINS D’AGAFAY
الشركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
 ذات الرتسما3 : 14000.00 درهم

 6 زنقة سب  تكدا3 الر0اط
السجل الأجاري رقم 67807
ICE : 001 719 817 000 005

الحصص  تف يت  لعقد   تبعا 
مارس  202   4 بأاريخ  اإلجأماع ة 
مارس    2 بأاريخ  بالر0اط  املسجل 
 202 تم تف يت 20 حصة من طرف 
إلى  الخط ب  الكريم  عبد  الس د 

الس دة نادية مرزاق.
الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
9 ماي 202  الذي  بأاريخ  العادي 
بأاريخ  بالر0اط  تسج ل محضره  تم 

0ر ي ن    202 تقرر ما يلي :
الحصص  تف يت  قب 3 
من   7  6 الفصل  تغ ير  اإلجأماع ة 

القان ن ارسا�سي.
الفصل 6 : املساهمات :

 2000 العراقي  محمد  الس د   
درهما.

 2000 إدريس  بن  عدنان  الس د 
درهما.

السباعي  ر�سى  العربي  الس د 
2000 درهما.

الس دة نادية مرزاق 4000 درهما.
 2000 السقاط  محمد  الس د 

درهم.
 2000 بلهاشمي  جما3   الس د 

درهما.

اإلجأماعي:  الرتسما3   7 الفصل 
درهم مقسمة   14000.00 محدد في 
إلى 140 حصة ب 00  درهم لل احدة 
إلى  محررة  مخ لة  كل ا  مسجلة 

الشركاء حسب الأقس م الأالي :
الس د محمد العراقي 20 حصة.

ادريس  بن  عدنان  الس د 
20حصة.

 20 الس د العربي ر�سى السباعي 
حصة.

الس دة نادية مرزاق 40 حصة.
الس د محمد السقاط 20 حصة.
 الس د جما3 بلهاشمي 20 حصة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تغسطس   5 ي م  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم  665  .
للنشر  الب ان

31 P

ASSURANCE AL KHALIJ
SARL AU

رقم الأق  د بالسجل الأجاري : 
55ر114

تصف ة الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
ي ل     4 في  املؤرخ  العادي  الغير 

 202، قرر الشريك ال ح د ما يلي :
مع  ار ان  قبل  الشركة  تصف ة 
تع ين الس د عثماني محمد مصفي 

للشركة.
مقر  في  الأصف ة  مكان  تع ين 
ح.ي.م  املنزه  حي   ،1245 الشركة 

الر0اط.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
سبأمبر    7 الأجارية بالر0اط بأاريخ 

 202 تحت رقم 7560  .
32 P

 DIAGBADOU شركة
 IMPORT-EXPORT
ش .م.  م بشريك  ح د

  C2 0 ,48-Gh47  د ار الــك رة
يـعـقـ ب الــمـنص ر الــر0اط

تغ ير املقر االجأماعي
ت س ع النشاط االجأماعي 

العام  الجمع  ملحضر  تبعا   1-
 2 ي م  بالر0اط   املؤرخ  االسأثنائي 
شركة  قرر شركاء   تغسطس 202  
 DIAGBADOU IMPORT-EXPORT
بشريك  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

 ح د  ما يلي : 
من الر0اط  نقل املقر االجأماعي  
تكــدا3    14 شــارع اربـطـا3 شـقـة    5
 Gh47-48, إلى الــر0اط د ار الــك رة  

C2 0 يـعـقـ ب الــمـنص ر. 
إلـى  االجـأماعي  الـنشاط  تــ س ع 

نــقل الـبـضائع للغير.  
بالسجل  تم  القان ني:  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
تحت  سبأمبر 202   6 بالر0اط ي م  

رقم االيداع7ر1172 . 
33 P

LUSSO CAR
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر0اط 
العام  للجمع  ي ل    202   9 بأاريخ 
 LUSSO CARلشركة اإلسأثنائي 
ش.م.م رتسمالها 500.000.00 درهم 

تم ما يلي :
 : تح يل املقر اإلجأماعي للشركة 
5 رقم 2ر10 املسيرة  من شارع ارمل 
ح.ي.م الر0اط إلى حي ارحباس رقم 

4ر س ق الجملة الر0اط.
القان ن  الثاني من  تغ ير الفصل 

ارسا�سي تبعا لذلك.
مكأب  لدى  القان ني:  اإليداع 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  ن فمنبر  202  ي م4 

االيداع7957  .
34 P

STE. CHEZ CAMILLE 
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL DE : 10.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY EL

MENZEH 260 CYM RABAT
N°R.C : 1018ر
IF :رر688رر

تصف ة الشركة
املنعقد  العام  الجمع  إثر  على 
قرر  ماي  202   25 بأاريخ  بالر0اط 

الشركاء ما يلي :

الحل املسبق.

املنزه  حي   : الأصف ة  مقر  تع ين 

260 حي يعق ب املنص ر الر0اط.

املشرقي  صف ة  الس دة  تع ين 

املصف ة للشركة.

باملحكمة  القان ني:  اإليداع 

 28 بأاريخ   بالر0اط  الأجارية 

االيداع  رقم  تحت  سبأمبر 202 

9ر92.

35 P

 STE BENAS COFFEE
  SARL AU

  تك ين شركة محد دة املسؤ ل ة
بمقأ�سى محضر مؤرخ بسال   4 

الق انين  تم  ضع  تكأ 0ر 202 

ارساس ة لشركة محد دة  املسؤ ل ة  

ذات املميزات الأال ة:

الهدف: 

-ب ع البن.

  تعما3 اخرى .

بأجزئة  الكائن  املحل  -املقر: 
املعم رة شارع زريبة إقامة الط اهري 

2  عمارة رقم  0 سال الجديدة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99 -املدة: 

تك ين الشركة. 
بما  املا3  رتس  حدد  املا3:  -رتس 

مقسم  درهم،    00.000,00 قدره 

درهم    00 000  حصة بنسبة  على 
الصند ق  في  لل احدة،  دفعت 

االجأماعي للشركة.

من  املائة  في   5 تؤخذ  -ارر0اح: 

ارر0اح الصاف ة للأأسيس االحأ اطي. 

الحصص : 

  000 فجري  اشرف  الس د    

حصة .

املجم ع 000  حصة .

من  الشركة  تدار   : التس ير 

طرف  الس د اشرف فجري ملدة غير 

محد دة.
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بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
بسال   االبأدائ ة   باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل الأجاري 5ر45ر.

36 P

 CENTRALE D’ACHATS
VEHICULES INDUSTRIELS

CAVI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
رتسمالها : 000.000.  درهم

مقرها اإلجأماعي : 7 فضاء السعادة 
الس ي�سي الر0اط

السجل الأجاري رقم ر0رر12 
الر0اط

الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
  2 بأاريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

تكأ 0ر 2020 تم تقرير ما يلي :
لإلحاطة علما بأف يت :

سهم اململ كة للس د علي   9000
 CITY BUS شركة  لصالح  املط ع 

.TRANSPORT SARL
للس دة  اململ كة  سهم   500
 CITY شركة  لصالح  املط ع  حسناء 

.BUS TRANSPORT SARL
للس دة  اململ كة  سهم   500
 CITY BUS لصالح  املط ع  خناتة 

.TRANSPORT SARL
ذات  شركة  إلى  الشركة  تح 3 
مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د.
ارسا�سي  القان ن  ص اغة  إعادة 

للشركة.
مكأب  لدى  الشركة  تسج ل  تم 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 6  سبأمبر  202 تحت الرقم 

.  7557
  خالصة  0 ان

املسير

37 P

ميدنايت سين انفيست
ش.م.م.ش. 

تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة 
للشريك ال ح د

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
قرر الشريك ال ح د   ،20 9 ماي  ر 
انفيست  سين  م دنايت  لشركة 
ش.م.م.ش.  تأسيس شركة باملعايير 

الأال ة:

محد دة  شركة   : الشكل 

املسؤ ل ة للشريك ال ح د.

الغرض : تقدم الشركة ن ابة عنها، 

إليداع ت  إدارة ار راق املال ة القابلة 

ار راق  في  للأح يل،  املعامالت 

الشركات،  على  الس طرة  ت   املال ة 

الجماعي  االستثمار  تعهدات   إدارة  

في ار راق املال ة القابلة للأح يل.
الأجاري  املحل   : املقر اإلجأماعي 
زنقة احمد تمين   5 بالطابق ارر�سي 

حي الراسين الب ضاء.

سنة   99 في  املدة حددت   : املدة 

بالسجل  الأق  د  تاريخ  من  ابأداء 

الأجاري باملحكمة الأجارية بالب ضاء.

الرتسما3   : الرتسما3  الحصص 

ما  تي  درهم    00.000 في  حدد 

  00 بق مة  حصة    000 مجم عه 

درهم،  زعت على الشكل الأالي :

سعد  محمد  زكري  بن  الس د 

  00.000.00 بق مة  حصة    000

درهم.

تع ين املسير : تم تع ين الس د بن 

زكري محمد سعد املغربي الجنس ة 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

كمسير   BE679617 عدد  تحت 
لفص 3  طبقا  ،  ذلك  للشركة 

له  تعط ت  ارسا�سي  كما  القان ن 

جم ع الصالح ات لتس ير الشركة.

الأ ق عات البنك ة  اإلجأماع ة :

الشركة مألزمة بالأ ق ع الفردي 

محمد  زكري  بن  للس د   ال ح د 

سعد،  تنه له كامل الصالح ات التي 

يخ له له القان ن ارسا�سي للشركة.

القان ني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بأاريخ  بالب ضاء  الأجارية  باملحكمة 

22 ماي 9 20 تحت عدد  7ر1ر70.

38 P

شركة ميدنايت سين انسيفت
ش.م.م.ش. 

تصح ح االسم  تغ ير العن ان 
الشخ�سي للشريك ال ح د

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

الشريك قرر   ،20 9 تكأ 0ر   28

سين  م دنايت  لشركة  ال ح د   
مقرها  ش.م.م.ش. .،  انس فت، 
الأجاري  باملحل  الكائن  االجأماعي، 
5 زنقة احمد تمين  بالطابق االر�سي، 

حي الراسين الب ضاء ما يلي :
تصح ح العن ان  االسم للمسير 
الشريك  للشركة  نفسه  القان ني 

ال ح د كما يلي :
محمد  زكري  الس د   : من  بدال 
اسخا ي  زنقة    7 القاطن  سعد 
حي   5 رقم  الشقة  المندا  اقامة 

الراسين الب ضاء.
بنزكري  الس د   : ب  س ع ض 
باقامة  القاطن  سعد،  محمد 
الرحمان ف ال رj1، شارع عبد الهادي 

ب طالب تنفا الب ضاء.
القان ن  من   4ر  الفصل  تح ين 

االسا�سي.
للشركة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ  بالب ضاء  الأجارية  باملحكمة 
2  ن نبر 9 20، تحت رقم 9885 7.
39 p

 STE LES VIGNES DU
RIVAGES
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة املحد دة
بشريك  ح د
تاسيس شركة

بأاريخ  2  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تاسيس القان ن  سبأمبر  202، 
املسؤ ل ة  ذات  للشركة  االسا�سي 
ال ح د  الشريك  املحد دة  ذات 

تأميز بما يلي :
 LES VIGNES DU  : التسم ة 

RIVAGES  لفين ذيريفاج.
شراء،   : االجأماعي  الهدف 
الغذائ ة  امل اد  جم ع  ب ع  ت زيع 

 املنأجات االستهالك ة.
بالأقس ط  شراء  0 ع  تس يق، 
املالبس  التزيين،  ان اع  لجم ع 

 نجهيزات املناز3.
: 6ر اقامة ف زي  املقر االجأماعي 
شارع م الي     ،4 ريفاج محل رقم 

عبد هللا هره رة تمارة.

املدة : 99 سنة.
في  محدد   : االجأماعي  الراسما3 
  000 الى  مقسم   درهم    00.000
درهم    00 بق مة  اجأماع ة  حصة 
لل احدة مكأتبة كل ا  محررة  مخ لة 
السباعي  ر�سى  ل نة  االنسة  باسم 
 التي تعأبر املسيرة ال ح دة ملدة غير 

محد دة.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
28 سبأمبر  202، تحت رقم  بأاريخ 

9ر65.
للنشر  الب ان

40 P

STE BAMAZI
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة املحد دة
بشريك  ح د
تاسيس شركة

ر2  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع القان ني  تغسطس  202، 
املسؤ ل ة  ذات  للشركة  االسا�سي 
املحد دة  ذات الشريك ال ح د ذات 

الصفات الأال ة :
التسم ة : STE BAMAZI ش.م.م.  

بشريك  ح د.
تشغا3 البناء   : الهدف االجأماعي 
لحساب  البضائع  نقل   الأجهيز، 
العمل ات  كل  عامة  الغير،  0صفة 
املنق لة  املال ة  الصناع ة  الأجارية 
بطريقة  املأعلقة  املنق لة  الغير  ت  
باالنشطة  مباشرة  غير  ت   مباشرة 
املذك رة تعاله ت  من شأنها املساهمة 

في تط ر الشركة.
الجبابرة   2 رقم   : املقر االجأماعي 

زعير الزيأ ن مكناس.
ي م  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
اذا  اال  الأجاري  بالسجل  التسج ل 
تعرضت الشركة للحل املسبق ت  تم 

تمديدها.
راسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 الى  مقسم 
00  درهم للحصة ال احدة كلها من 
نصيب الحاج البشير ازناتي الشريك 

ال ح د.
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املسير : الس د الحاج البشير ازناتي 

الشريك ال ح د  ملدة غير محد دة.

بفاتح  تبدت   : االجأماع ة  السنة 

من  ديسمبر  1ر  ي م  يناير  تنأهي 

اال لى  السنة  ماعدا  السنة  نفس 

تبأدئ من تاريخ التسج ل في السجل 

الأجاري.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

تحت  بمكناس  الأجارية  للمحكمة 

رقم 41ر54.
بمثابة مقأطف  0 ان

41 P

STE SOKENI TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة املحد دة

بشريك  ح د

رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : تجزئة شعبان 2 

رقم 8ر6، الطابق الرابع الشقة رقم 

   العرائش

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  بالعرائش، 

املسؤ ل ة  ذات  للشركة  االسا�سي 

املحد دة  ذات الشريك ال ح د ذات 

امل اصفات الأال ة :

 STE SOKENI TRANS : التسم ة

.SARL AU

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مس ؤل ة محد دة بشريك  ح د.

املقر االجأماعي : تجزئة شعبان 2 

الطابق الرابع الشقة رقم  8ر6  رقم 

   العرائش.

نقل   : الشركة  م ض ع 

املسأخدمين لصالح الغير.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجأماعي  الراسما3 

  00.000 في مبلغ   راسما3 الشركة  

حصة    000 الى  مقسم   درهم 

اجأماع ة بق مة 00  درهم لل احدة 

مكأتبة  بكاملها،  بكاملها  محررة  

 م زعة على الشركاء كالأالي :

  000  ... الطراف  هجر  الس دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بال3  الس د  الى  تسند   : التس ير 

ال طن ة  للبطاقة  الحامل  الطراف، 
.GB115897 رقم

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

باملحكمة االبأدائ ة بالعرائش تحت 
رقم 89ر6 بأاريخ 22 سبأمبر  202.

42 P

STE I.M ARCHI
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة املحد دة

بشريك  ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 27 تجزئة  بسمة، 

ا الد ا ج ه القن طرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202،   ر  بأاريخ  بالقن طرة 

للشركة  االسا�سي  القان ن  تم  ضع 

املحد دة  ذات  املسؤ ل ة  ذات 

امل اصفات  ذات  ال ح د  الشريك 

الأال ة :

  STE I.M ARCHI  : التسم ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مس ؤل ة محد دة بشريك  ح د.

تجزئة    27  : االجأماعي  املقر 

بسمة، ا الد ا ج ه القن طرة

مهندس   : الشركة  م ض ع 

معماري.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجأماعي  الراسما3 
  00.000 في مبلغ   راسما3 الشركة  

حصة    000 الى  مقسم   درهم 

اجأماع ة بق مة 00  درهم لل احدة 

مكأتبة  بكاملها،  بكاملها  محررة  

 م زعة على الشركاء كالأالي :

  000  ... ابتها3  مزديد  االنسة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التس ير : تسند الى االنسة مزديد 

ابتها3.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 

تحت رقم 62461 بأاريخ 28 سبأمبر 

.202 

43 P

 STE M&Z EVENT

CHIRINGUITO PLAGE
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
راسمالها : 00.000  درهم

تف يت حصص اجأماع ة
تع ين مسير جديد

  اضافة عالمة تجارية
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى  

سبأمبر  فاتح  بأاريخ  العادي  الغير 

 M&Z EVENT لشركة   202 

 ،CHIRINGUITO PLAGE SARL

تقرر ما يلي :

املصادقة على تف يت 67  حصة 

00  درهم للحصة  اجأماع ة بق مة 

في ملك الس د محمد االمين الزيزي، 

الزيزي،  الدين  ن ر  الس د  لفائدة 

 تف يت 66  حصة اجأماع ة بق مة 

الس د  ملك  في  للحصة  درهم    00
لفائدة الس د ن ر  ميس بدر الدين، 

حصة    67 الزيزي،  تف يت  الدين 

00  درهم للحصة  اجأماع ة بق مة 

الدين،  بدر  ميس  الس د  ملك  في 

لفائدة الس د فهد ميس.

االمين  محمد  الس د  اسأقالة 

الزيزي من مهام تس يرالشركة  تع ين 

بطاقأه  الدين،  بدر  ميس  الس د 

55ر95رG،  الس د  رقم  ال طن ة 

بطاقأه ال طن ة  ن ر الدين الزيزي، 
رقم 1117رG5 مسيران للشركة ملدة 

غير محد دة.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

 22 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

سبأمبر  202، تحت رقم 95ر88.

44 P

STE AZHARON TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

ذات الشريك ال ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : منطقة حدادة 
تجزئة رقم ر204 شقة رقم 7 

القنطيرة
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
9 تغسطس  202، تم  ضع النظام 
االسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة 
املميزات  ال ح د  الشريك  ذات 

الأال ة:
الشركة تسمى شركة   : التسم ة 
شركة   AZHARON TRAVAUX

محد دة املسؤ ل ة.
مقا 3  بناء،  مقا 3   : امل ض ع 
تاجر م اد البناء،  االعما3 املخألفة، 
مقا 3  الدهان،  تعما3  مقا 3 
االملن  م  تعما3  مقا 3  الجص، 

 الف الذ املقا م للصدا.
تعما3  مقا 3  اللحام،  مقا 3 
النجارة  مقا 3  السباكة  الكهر0اء، 
عامة،  الخشب ة  0صفة   االشغا3 
املال ة   الأجارية،  العمل ات  جم ع 
منق لة  منق لة  غير  الصناع ة 
 املرتبطة مباشرة ت  بشكل غير مباشر 
تعاله  0امكانها  املشارة  باالغراض 

تسه ل ت سع  تط ير الشركة.
مقرها االجأماعي : منطقة حدادة 
 7 رقم  شقة  ر204  رقم  تجزئة 

القن طرة.
الشركة محد دة في   : مدة الح اة 
99 سنة ابنداء من تق  دها بالسجل 

الأجاري.
الشركة  راسما3  حدد   : راسما3 
مقسمة  درهم    00.000 مبلغ  في 
000  حصة اجأماع ة من فئة  على 
خالد  الس د  ملك ة  في  درهم    00

الراشدي.
الس د خالد الراشدي   : التس ير 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
مسيرة  تنصيبه  تم   G5650رر

للشركة لفترة غير محددة.
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الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
في بالقن طرة  االبأدائ ة   للمحكمة 
رقم  تحت  سبأمبر  202،   27  

1ر624.
45 P

 STE SPORTS
MANAGEMENT EXPERTS

SARL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم
 مقرها االجأماعي : رقم 57 زنقة
  اد س س حي زهرة الخميسات

تك ين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بم جب 
2 سبأمبر  202، تم  االمضاء بأاريخ 

االتفاق على ما يلي :
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تك ين 

املحد دة تحت املميزات الأال ة :
 STE SPORTS  : التسم ة 
.MANAGEMENT EXPERTS SARL
في  :  س ط  االجأماعي  الهدف 
عمل ات االنشطة الرياض ة  الفن ة.

البناء  مفا ضات  تعما3 
املخألفة.

املقر االجأماعي :  رقم 57 زنقة  اد 
س س حي زهرة الخميسات.

 99 في  محددة   : الزم نة  املدة 
سنة تبأدئ من ي م تسج ل الشركة 
تفك كيها  ماعدا  الأجاري  بالسجل 

املسبق ا  تمديد املدة.
الشركة  الشركاء  مد   : الراسما3 

بما يلي :
بمبلغ  العرب  عز  بلكبير  الس د 

50.000 درهم.
مصطفى  الكرج مة  الس د 

الفكاك بمبلغ 50.000 درهم.
التس ير : الشركة مسيرة من طرف 
الس د بلكبير عز العرب الذي يق م 
تجزئة ر0 عة حي ال حدة   75 ب ف ال 

2 الخميسات.
املال ة  السنة   : املال ة  السنة 
في يناير  تنأهي  فاتح   تبأدتمن 

 1ر ديسمبر.
في سأنأهي  عمل ة  سنة   ا 3 

 1ر ديسمبر لسنة  202.

من   %5 تخصم   : تقس م ارر0اح 
تر0اح الشركة كاحأ اط قان ني.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالخميسات   االبأدائ ة   باملحكمة 
بأاريخ 24 سبأمبر  202، تحت رقم 

69ر29.
46 P

STE JOLIE SPEED TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 20.000  درهم
مقرها االجأماعي : 86 زنقة 224 

مجم عة 6 الطابق اال 3 القن طرة 
السجل الأجاري رقم : 7449ر
ملخص محضر الجمع العام 

االسأثنائي للشركة
االسأثنائي  العام  الجمع  اطار  في 
لشركة JOLIE SPEED TRANS شركة 
املنعقد  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 
بأاريخ 14 سبأمبر  202، الكائنة 86 
الطابق اال 3   6 مجم عة   224 زنقة 
تدا 3 مساهم ا الشركة  القن طرة، 

باالجماع على ما يلي :
قراءة تقرير التس ير الذي قام به 

املسير.
سابقة  بصفة  الشركة  تصف ة 

ال انها.
تع ين الس د علي عك دة املسؤ 3 
باملقر  الأصف ة  تحديد مقرها  عن 
 224 زنقة   86  : للشركة  االجأماع 
مجم عة 6 الطابق اال 3 القن طرة .

تم االيداع القان ني للشركة لدى 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  كأابة 
سبأمبر  202،   27 في  بالقن طرة 

تحت رقم 2ر884.
47 P

STE BC ACCORD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 47 زنقة عمر  بن 
العاص، اقامة اسماع ل مكأب رقم 

4  القن طرة 
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم  ضع القان ن االسا�سي 
املحد دة  املسؤ زل ة  ذات  لشركة 
امل اصفات  ذات  بشريك  ح د 

الأال ة :
 STE BC ACCORD  : التسم ة 

.SARL AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
زنقة عمر    47   : املقر االجأماعي 
اقامة اسماع ل مكأب  بن العاص، 

رقم 4  القن طرة .
في  االستشارة   : الشركة  م ض ع 

التس ير.
رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
الس د تحمد جال3 الدين بنينير 

000  حصة.
املدة : 99 سنة.

تسند الى الس د تحمد   : التس ير 
جال3 الدين بنينير.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم 62459 بأاريخ 28 سبأمبر 

.202 
48 P

STE STARBURG
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 47 زنقة عمر  بن 
العاص، اقامة اسماع ل مكأب رقم 

4  القن طرة 
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  بالقن طرة، 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحد دة  ذات امل اصفات الأال ة :
 STE STARBURG  : التسم ة 

. SARL
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

زنقة عمر    47   : املقر االجأماعي 
اقامة اسماع ل مكأب  بن العاص، 

رقم 4  القن طرة .
م ض ع الشركة : مسأغل مقهى.

رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
الس د اسامة كصير 500 حصة.
الس د هشام بناني 500  حصة.

املدة : 99 سنة.
: تسند الى الس د تسامة  التس ير 

كصير  الس د هشام بناني.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم 62421 بأاريخ 27 سبأمبر 

.202 
49 P

 STE TAFOURART
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 47 زنقة عمر  بن 
العاص، اقامة اسماع ل مكأب رقم 

4  القن طرة 
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم  ضع القان ن االسا�سي 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  لشركة 
امل اصفات  ذات  بشريك  ح د 

الأال ة :
 STE TAFOURART  : التسم ة 

.DISTRIBUTION  SARL AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
زنقة عمر    47   : املقر االجأماعي 
اقامة اسماع ل مكأب  بن العاص، 

رقم 4  القن طرة .
بالجملة  بائع   : الشركة  م ض ع 

للم اه املعدن ة، امل اه الغازية.
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 EAUX FACTICES ET
.LIMONADES

رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
الس د بدر لطرش 000  حصة.

املدة : 99 سنة.
بدر  الس د  الى  تسند   : التس ير 

لطرش.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم 62475 بأاريخ 28 سبأمبر 

.202 
50 P

STE AJ BEST CENTRE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 52 زنقة عمر  بن 
العاص  طارق بن زياد، اقامة م نا 

مكأب رقم     القن طرة 
 القن طرة 

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم  ضع القان ن االسا�سي 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  لشركة 
امل اصفات  ذات  بشريك  ح د 

الأال ة :
 STE AJ BEST CENTRE : التسم ة

.SARL AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
زنقة عمر    52  : املقر االجأماعي 
اقامة  زياد،  بن  العاص  طارق  بن 

م نا مكأب رقم     القن طرة .
اتصا3  مركز   : الشركة  م ض ع 

..CALL CENTER هاتفي
رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :

الس د عبد الغني االنصاري.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم ر6245 بأاريخ 27 سبأمبر 

.202 
51 P

 STE RAJAB DE TRAVAUX ET
PROMOTION IMMOBILIER

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
راسمالها : 0.000  درهم

مقرها االجأماعي : 057  القصبة 
القن طرة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر  ر1  ي م  املنعقد  االسأثنائي 
ذات  الشركة  شركاء  قرر   202 
د   »رجب  املحد دة  املسؤ ل ة 
درهم    00.000 راسمالها  طراف « 
 الكائن مقرها االجأماعي بالقن طرة 
057  القصبة، الحل املبكر للشركة 
تصف تها  تايخه،  0الأالي  من   ذلك 

 ديا.
الس د  العام  الجمع  عين  كما 
كمصفي  شريف  محمد  جب ري 
ال اسعة  السلط  للشركة  منحه 
النهاء العمل ات الجارية للشركة، ب ع 

تص 3 الشركة  تأدية دي نها.
باملقر  الأصف ة  مقر  حدد 
االجأماعي للشركة  الى هذا العن ان 
ال ثائق  الكأابات  جم ع  ترسل 

املأعلقة بالأصف ة.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
29 سبأمبر  202،  بالقن طرة بأاريخ 

تحت رقم ر8847.
52 P

 STE LES RESIDENCES
SALAHEDDINE

شركة ذات مس ؤل ة محد دة
بشريك  ح د

مقرها االجأماعي : تجزئة الحدادة، 
طريق مهدية رقم 2070 مكأب

 رقم 4 القن طرة
السجل الأجاري رقم : ر124ر

تح يل املقر االجأماعي 
الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 LES لشركة  العادي  الغير  العام 
 RESIDENCES SALAHEDDINE

تقرر ما يلي :
املقر  تح يل  على  املصادقة 
العن ان  من  للشركة  االجأماعي 
القديم : رقم  7 مكأب رقم ر املغرب 

العربي القن طرة.
تجزئة   : الجديد  العن ان  الى 
 2070 رقم  مهدية  طريق  الحدادة 

مكأب رقم 4 القن طرة.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ  بالقن طرة   االبأدائ ة 
رقم  تحت  سبأمبر  202،   27

.88428
53 P

STE JOYS AB6
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي :  0ر شارع االمام 
علي مكأب رقم 2 القن طرة 

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  بالقن طرة، 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  بشريك  ح د  املحد دة  

امل اصفات الأال ة :
 STE JOYS AB6 SARL : التسم ة

. AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
املقر االجأماعي :  0ر شارع االمام 

علي مكأب رقم 2 القن طرة.
 NEGOCIANT,  : م ض ع الشركة
 MARCHAND DE PRODUITS
 ALIMENTAIRES ET EXPLOITANT

.DE RESTAURANT
رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :

الس د امين تبسيس 000  حصة.
املدة : 99 سنة.

تمين  الس د  الى  تسند   : التس ير 
تبسيس.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة، تحت 
تكأ 0ر  فاتح  بأاريخ    62497 رقم 

.202 
54 P

STE COSMYCHICA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 26 زنقة ابي 
زرعة، عمارة A اقامة الرض ان 

مكأب رقم 7  القن طرة 
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  بالقن طرة، 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  بشريك  ح د  املحد دة  

امل اصفات الأال ة :
 STECOSMYCHICA  : التسم ة 

. SARL AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
ابي  زنقة   26   : االجأماعي  املقر 
الرض ان  اقامة   A عمارة  زرعة، 

مكأب رقم 7  القن طرة. 
م اد  ب ع     : الشركة  م ض ع 

الأجم ل بالأقس ط.
رتسما3  حدد   : الشركة  راسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 الى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
الس د منير بصري 000  حصة.

املدة : 99 سنة.
منير  الس د  الى  تسند   : التس ير 

بصري.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم ر6248 بأاريخ  29 سبأمبر  

.202 

55 P
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 STE CITY CENTRE
DEVELOPER

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
راسمالها : 400.000 درهم

مقرها االجأماعي : حي الرياض شارع 
النخ ل محل رقم 7  بل ك H رقم 5

الر0اط
السجل الأجاري رقم : 69079

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط بأاريخ ر2 تغسطس  202، 
قرر الجمع العام االسأثنائي للشركة 

في ما يلي :
حل الشركة املسماة س تي سنتر 

ديفلبر ش.م.م.
تع ين محمد سعد بن جل ن زهر 
كمصف للشركة بأاريخ ر2 تغسطس 

.202 
تحديد مقر الأصف ة : حي الرياض 
 H املجم عة    7 النخ ل رقم  شارع 

رقم 5.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم رر1175.
56 P

STE PARTSLIM
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

مقرها االجأماعي : 0  زنقة ا الد فرج 
قطعة نباب ة حي الس ي�سي الر0اط

حل الشركة قبل اال ان
على اثر مدا الت الجمع ة العامة 
املنعقدة  للشركة  االسأثنائ ة 
فقد قرر ا  ي ل    202،  ر2  بأاريخ 

املساهمين ما يلي :
حل الشركة قبل اال ان.

 MARIE الس دة  تع ين 
كمصف ة   CATHRINE GUILIANI

للشركة.
بمقرها  الأصف ة  مقر  تحديد 

االجأماعي.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم   قد 
بالر0اط  الأجارية  للمحكمة  الضبط 
بأاريخ 0ر سبأمبر  202، تحت رقم 

0ر1179.
من تجل االسأخالص  الب ان

املسير

57 P

 STE NAJIAS
 ENTERTAINMENT

SARL AU
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع املغرب 
العربي حي املح ط ب عمارة ج هرة 

املدن ة عمارة الر0اط
في  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202،  ر2  بأاريخ  الر0اط 
قد تم تاسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة بشريك  ح د  خصائصها 

على النح  الأالي :
بر    : االجأماع ة  التسم ة 

سيسط م سيرفيس.
مشغل مركز   : الهدف االجأماعي 

اتصا3.
راسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 الى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
 .. س دي صالح الدين بنمنص ر 

000  حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأاسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

اال لى نبندئ من تاريخ التسج ل.
ج هرة  عمارة   : االجأماعي  املقر 
املغرب  شارع  »ب«،  عمارة  املدينة 

العربي حي املح ط، الر0اط.
الدين  صالح  س دي   : املسير 
ال طن ة  للبطاقة  حامل  بنمنص ر 

.A 6760  رقم
رقم الأق  د بالسجل الأجاري : تم 
االيداع القان ني لدى كأابة الضبط 
تحت  بالر0اط،  الأجارية  باملحكمة 

رقم 155047 الر0اط.
58 P

BLACK CLOVER
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم  بسال  سبأمبر  202   6
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

ش.م.م بامل اصفات الأال ة :

 BLACK CLOVER  : التسم ة 
SARL

الهدف االجأماعي :
تس يق الف اكه  الخضر ات.

الشراء  الب ع  الأ زيع  الأجارة 
امل اد  جم ع  لجم ع  عام  بشكل 

املنأجات الغذائ ة.
سال  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
 2 رقم  محل     7 رقم  الجديدة 

الحصين سال الجديدة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسمة على 000  حصة لكل  احدة 

00  درهم.
مسير الشركة : الس د عبد املنعم 

بن احمان، لفترة غير محد دة.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القان ني 
27 سبأمبر  202 تحت  بسال بأاريخ 

رقم 7475ر.
59 P

R.S.I SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
24 تغسطس  202 بسال تم تأسيس 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

ش.م.م بامل اصفات الأال ة :
R.S.I SERVICE SARL : التسم ة

الهدف االجأماعي :
تشغا3 النظافة  البستنة.

زهرة  إقامة   : االجأماعي  املقر 
مح ط   7 شقة   2 عمارة   2 الرحمان 

لع ايدة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسمة على 000  حصة لكل  احدة 

00  درهم.
: الس د رش د ايت  مسير الشركة 

حاني، لفترة غير محد دة.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القان ني 
27 سبأمبر  202 تحت  بسال بأاريخ 

رقم 7457ر.
60 P

SOCIETE SUD LUBRIFIANT
SARL
تعديل

للجمع  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 SUD لشركة  العادي  غير  العام 
بأاريخ  LUBRIFIANT SARL 

26 ي ل    202 بسال تقرر ما يلي :
الشركة  رتسما3  في  الزيادة 
بإضافة 400.000 درهم من الحساب 
الجاري لشركاء إلى 00.000  ل صبح 

500.000 درهم.
تعديل املادة 6، 7  8.

تعديل القان ن ارسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم   : القان ني  اإليداع 
سبأمبر  ر2  بأاريخ  االبأدائ ة بسال، 

 202 تحت رقم 7461ر.
61 P

LUTECE SCHOOL PRIVE
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة بشريك  ح د

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بسال تم تأسيس  سبأمبر  202    0
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 
بامل اصفات  ش.م.م.  بشريك  ح د 

الأال ة :
 LUTECE SCHOOL  : التسم ة 

PRIVE S.A.R.L AU
الهدف االجأماعي : 

الأعل م الخاص، الدعم املدر�سي، 
اللغات، الأ اصل  تدريب املدر0ين.

شارع   69  : االجأماعي  املقر 
 2 طابق   4 رقم  ب عب د  عبدالرح م 

حي اندلس سال.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسمة على 000  حصة لكل  احدة 

00 درهم.
مهدي  الس د   : الشركة  مسير 

الشريف، لفترة غير محد دة.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القان ني 
بسال بأاريخ 27/09/2021 تحت رقم 

7477ر.
62 P
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MERVEIL INVEST
SARL AU
RC 61851

العن ان : ملأقى شارع معم رة
 زنقة م الي عبد الرحمان إقامة 

البركة مكأب C-2 القن طرة
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد  بمقأ�سى   تم 
شركة  تأسيس  ي ن    202،   14
ذات مسؤ ل ة محد دة بالخصائص 

الأال ة :
 MERVEIL INVEST  : التسم ة 

SARL AU
: مقا 3 تعما3  الهدف االجأماعي 

ت  إنشاءات مأن عة.
شارع  ملأقى   : االجأماعي  املقر 
معم رة  زنقة م الي عبد الرحمان 

إقامة البركة مكأب C-2 القن طرة.
  00.000  : االجأماعي  الرتسما3 

درهم.
س م   تيت  تع ين  تم   : التس ير 

سع د مسير قان ني للشركة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة االبأدائ ة ملدينة 
القن طرة بأاريخ 2  تغسطس  202 

تحت رقم  85 6.
63 P

كولد سيم
شركة محد دة املسؤ ل ة

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع م الي
عبد الرحمان إقامة البركة

مكأب C-1 القن طرة
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
ماي  202  1ر  بأاريخ  املنعقد 
لشركة »ك لد س م« شركة محد دة 

املسؤ ل ة ذات الشريك ال ح د.
إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 
إقامة  الرحمان  عبد  م الي  شارع 

البركة مكأب  0 - س القن طرة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس  فاتح  بأاريخ  بالقن طرة 

 202 تحت رقم 49649.
64 P

 STE ABAYAD SK
TRANSFERT
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بم جب 
ر1 سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 
بشريك  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

 ح د في امل اصفات الأال ة :
 STE ABAYAD SK  : التسم ة 

TRANSFERT SARL AU
الهدف االجأماعي : سداد السلف 
ت  القر ض ت  اإليرادات ت  املدف عات 

ت  صند ق الضمان ت  الضمان.
املقر االجأماعي : حي السالم 2 رقم 

142 ت فلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ الأأسيس.
الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  
درهم    00 من  اجأماع ة  حصة 

للحصة االجأماع ة.
  000 حف ظة  اعبايد  الس دة 

حصة اجأماع ة.
الس دة  ع نت   : الشركة  تس ير 
مع  للشركة  مسيرة  حف ظة  اعبايد 

جم ع الصالح ات.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
ت فلت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر   22 بأاريخ    0 5 تحت رقم 

.202 
للنسخ  الب ان

ال ك ل
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ص ك  يست ش.م.م
  ملأقى شارع محمد الدي ري  جما3 الدين 

ارفغاني، شقة رقم 2، القن طرة
سجل تجاري رقم ر2598 القن طرة

PROMO OUALI
شركة محد دة املسؤ ل ة

في ط ر الأصف ة
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : القن طرة، عند 
»س دي  علي - ش.م.م« 0  مفترق 

شارع يعق ب املنص ر  محمد القري 
مكأب رقم 4

سجل تجاري رقم 40045 - 
القن طرة

حل مسبق للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تم  يناير  202   29 بأاريخ  املنعقد 

تقرير ما يلي :

من  الحل املسبق للشركة ابأداء 

تاريخه  تصف تها  ديا ؛

العزيز،  الس د  علي عبد  تع ين 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم FA  0970 كمصفي للشركة.

ارص 3  تصف ة  لأحق ق   ذلك 

الدي ن ؛

بالعن ان  الأصف ة  مقر  تحديد 

الأالي : القن طرة، عند »س دي  علي 

مفترق شارع يعق ب    0 ش.م.م«   -

املنص ر  محمد القري مكأب رقم 4.

تم اإليداع القان ني بكأابة ضبط 

بالقن طرة،  االبأدائ ة  املحكمة 

بأاريخ 5 تغسطس  202، تحت رقم 

.8788 
للخالصة  الأذكير

املسير
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COVOITURAGE MAROC
السجل الأجاري : 154877  

الصفة القان ن ة : شركة محد دة 

املسؤ ل ة 

تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة 
بمقأ�سى القان ن ارسا�سي املؤرخ 

تأسيس  تقرر   01/10/2020 بأاريخ 

 COVOITURAGE شركة تحمل اسم

املسؤ ل ة  محد دة   MAROC

خاص تها كالأالي :

 COVOITURAGE  : التسم ة 

MAROC شركة محد دة املسؤ ل ة.

الشركة تمارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب  خارجه.

تقن ة  حل 3  تط ير  تس يق 

املعل مات.

تط ير  تس يق تطب قات الهاتف 

املحم 3.

اإللكتر ن ة  امل اقع  إنشاء 

 منصات تكن ل ج ا املعل مات.

ب ع الخدمات عبر اإلنترنت.

إنشاء  ح ازة  تأجير  تأجير  إدارة 

الأجارية  تأجيرها  ارص 3  جم ع 

 ترك بها  تشغ لها لجم ع املؤسسات 

ب احد املأعلقة  الأجارية    ارص 3 

 ت  تكثر من ارنشطة ارخرى املحددة.

تخذ ت  ح ازة ت  اسأغال3 ت  نقل 

االختراع  العمل ات  0راتت  جم ع 

املأعلقة بهذه ارنشطة.

املشاركة املباشرة ت  غير املباشرة 

للشركة في جم ع املعامالت املال ة ت  

العقارية ت  ار راق املال ة  في جم ع 

الصناع ة  ت   الأجارية  املؤسسات 

التي قد تك ن مرتبطة بغرض الشركة 

ت  تي غرض مشابه ت  ذي صلة.

الشركة  مقر   : االجأماعي  املقر 

شارع    5  : الأالي  العن ان  في  حدد 

االبطا3 شقة رقم 4 تكدا3 - الر0اط.

املدة القان ن ة : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 ملدة 

الأأسيس النهائي لها.
رتسما3   : االجأماعي  الرتسما3 

الشركة حدد في مبلغ 0.000ر درهم 

قسمت إلى 00ر حصة من 00  درهم 

لكل حصة دفع كل ا  يمثل مساهمة 

من  الشركة  لفائدة  نقدا  تنجزت 

طرف :

 9.000 مشين  اسماع ل  الس د 

درهم.

 2 .000 مهدي  اهرا ي  الس د 

درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

 تخصص كلها للشركة.

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 

الحي  ب  القاطن  مشين  اسماع ل 
الجديد، بل ك 9، رقم 500، ت فلت، 

بأاريخ   مزداد  الجنس ة  مغربي 

ب الخميسات حامل   10/10/1990

.XA99657 للبطاقة ال طن ة رقم

بالسجل  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر0اط تحت رقم 154877.
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GALERIE D’AFFAIRES شركة
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
قد  بالر0اط  سبأمبر  202    0
مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  محد دة  التي 

الأال ة :
 GALERIE شركة   : التسم ة 

D’AFFAIRES
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
مستثمر   : االجأماعي  الهدف 

عقارات   س ط املعامالت.
  00.000  : الشركة  رتسما3 

درهم.
املدة : 99 سنة.

التس ير : نع مة بن بريك.
بالسجل  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
السجل  رقم  0أاريخ  تحت  بالر0اط 

الأجاري رقم : ر15505.
68 P

 BUREAU D’ETUDES
 TECHNIQUE CAPITALE

ETUDES PROJETS
SARL AU

املؤرخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم  سبأمبر  202    7 ب 
ذات  املحد دة  املسؤ ل ة  شركة 
تحمل  ال ح د  التي  الشريك 

الخصائص الأال ة :
 BUREAU D’ETUDES : التسم ة
 TECHNIQUE CAPITALE ETUDES

PROJETS SARL AU
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د.
مكأب   : االجأماعي  الهدف 

دراسات هندسة  استشارة  0ناء.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    00 إلى  مقسمة 

00 درهم للحصة ال احدة :

  00 الس د بن اسماع ل محمد 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
التس ير : بن اسماع ل محمد.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
 . 55089

لدى  القان ني  امللف  إيداع  تم 
املحكمة الأجارية بالر0اط تحت رقم 

9401 بأاريخ 5 تكأ 0ر  202.
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COMAFLEG
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
قد  بالر0اط.  سبأمبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  املحد دة  التي 

الأال ة :
COMAFLEG SARL : التسم ة

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
املسؤ ل ة املحد دة.

الهدف االجأماعي :
يق م  الذي  ال س ط  ت   الأاجر 
(ف اكه  باالسأيراد  الأصدير 
غذائ ة   خضر ات  منأجات 

 زراع ة).
مقا 3 في نقل البضائع.

درهم    00.000  : املا3  رتس 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة كما يلي :
 250 بكر  محمد  فارس  الس د 

حصة اجأماع ة.
حصة   250 الس د مسرار محمد 

اجأماع ة.
حصة   250 مهي  القنت  الس د 

اجأماع ة.
 250 بشر  تحمد  فارس  الس د 

حصة اجأماع ة.

املجم ع : 000  حصة اجأماع ة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
زنقة  اد   ،4  : االجأماعي  املقر 
 ،7 الشقة رقم  الطابق الثالث،  زيز، 

تكدا3، الر0اط.

: تسير الشركة من طرف  التس ير 

بشر  الس د  تحمد  فارس  الس د 

القنت مهدي.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

القان ني  797   باملحكمة الأجارية 
بالر0اط تحت رقم السجل الأجاري 

. 55025
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M.N.S.H. H PROMO شركة
ش.م.م

حي لعرا�سي، الناض ر

تأسيس الشركة
بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202  ضع    5 بأاريخ 

محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :

 M.N.S.H. H شركة   : التسم ة 

PROMO ش.م.م.

منعش   : االجأماعي  الغرض 

عقاري.

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 

الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

لعرا�سي،  حي   : االجأماعي  املقر 

الناض ر.
رتسما3 الشركة : 500.000 درهم 

مقسم إلى 5000 حصة من فئة 00  

درهم.

من  الشركة  تسير   : التس ير 

طرف الس د العثماني محمد الس د 

العثماني نافع الس د العثماني حسين 

حف ظ  الس د  العثماني  الس د 

العثماني سالم.

الشركاء :
العثماني محمد 000  حصة.

العثماني نافع 000  حصة.
العثماني حسين 000  حصة.
لعثماني حف ظ 000  حصة.
العثماني سالم 000  حصة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 
ر2 سبأمبر  202 تحت رقم 988ر.
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3D DENTAL ART شركة
ش.م.م

شارع طه حسين، رقم 27، الناض ر
تأسيس الشركة

بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ل    202  ضع القان ن   8 بأاريخ 
ارسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة :
D DENTALر  شركة   : التسم ة 

ART ش.م.م.
تصن ع   : االجأماعي  الغرض 
لالسأخدام  ارد ات  املسألزمات 

الطبي  طب ارسنان.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجأماعي : شارع طه حسين، 

رقم 27، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د املاحي اسامة.
الشركاء :

املاحي اسامة 000  حصة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 
5 تغسطس  202 تحت رقم 649ر.
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ZALL TRANS شركة
ش.م.م

شارع تب  القاسم الشابي، رقم 2
الناض ر

تأسيس الشركة
بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202  ضع    6 بأاريخ 
محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :
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 ZALL TRANS شركة   : التسم ة 
ش.م.م.

نقل   : االجأماعي  الغرض 
ارشخاص لحساب الغير.

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجأماعي : شارع تب  القاسم 

الشابي، رقم 2، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د زل غ ياسين.
الشركاء :

زل غ ياسين 000  حصة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فاتح  بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 5ر40.
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OROBUK شركة
ش.م.م

بني س دا3 ل طا، رقم 79، الناض ر
تأسيس الشركة

بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  202  ضع    8 بأاريخ 
محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :
 OROBUK شركة   : التسم ة 

ش.م.م.
مقا لة   : االجأماعي  الغرض 

ارشغا3 العامة  البناء.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجأماعي : بني س دا3 ل طا، 

رقم 79، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د يدير ادريس.
الشركاء :

يدير ادريس 000  حصة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 2 سبأمبر 

 202 تحت رقم 860ر.
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YID CARS شركة
ش.م.م

شارع املسيرة، رقم 70ر، الناض ر
تأسيس الشركة

بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  202  ضع    8 بأاريخ 
محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :
 YID CARS شركة   : التسم ة 

ش.م.م.
تس يق   : االجأماعي  الغرض 

اإلعالنات  االتصاالت.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املسيرة،  شارع   : االجأماعي  املقر 

رقم 70ر، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د يدير ال اس.
الشركاء :

يدير ال اس 000  حصة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ بالناض ر   االبأدائ ة 
27 سبأمبر  202 تحت رقم 4000.
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ADAM & SILIA FOOD شركة
ش.م.م

د ار اج هرتن رقم رر1 فرخانة
الناض ر

تأسيس الشركة
بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع  سبأمبر  202   24 بأاريخ 
محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :
 ADAM & SILIA التسم ة : شركة

FOOD ش.م.م.

اسأيراد   : االجأماعي  الغرض 
الغدائ ة  منأجات  امل اد   تصدير 

الص انة.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
د ار اج هرتن،   : املقر االجأماعي 

رقم رر1، فرخانة، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 
الس د اغربي عماد  الس د اقشيش 

م ل د.
الشركاء :

اغربي عماد 500 حصة.
اقشيش م ل د 500 حصة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ بالناض ر   االبأدائ ة 
28 سبأمبر  202 تحت رقم 4015.
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CILCILA IMMO شركة
ش.م.م

شارع ارمير س دي محمد رقم  9
الناض ر

تأسيس الشركة
بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ 6  فبراير  202  ضع القان ن 
ارسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة :
 CILCILA شركة   : التسم ة 

IMMO ش.م.م.
منعش   : االجأماعي  الغرض 

عقاري.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
ارمير  شارع   : االجأماعي  املقر 

س دي محمد، رقم  9، الناض ر.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.
من  الشركة  تسير   : التس ير 
طرف الس د امل سا ي ان ار  الس د 
الصمد  الس د  عبد  امل سا ي 

امل سا ي مصطفى.

الشركاء :

امل سا ي ان ار 2500 حصة.

 2500 الصمد  عبد  امل سا ي 

حصة.

امل سا ي مصطفى 500  حصة.

الرا ي ام نة 2500 حصة.

  000 الدين  صالح  امل سا ي 

حصة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالناض ر   االبأدائ ة 

9  مارس  202 تحت رقم 595.
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AKS PROMO شركة
ش.م.م

تجزئة العمران، رقم 022ر، سل ان 

الناض ر

تأسيس الشركة
بالناض ر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  ضع  ي ل    202   6 بأاريخ 

محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة :

 AKS PROMO شركة : التسم ة 

ش.م.م.

منعش   : االجأماعي  الغرض 

عقاري.

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 

الأجارية  العقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

: تجزئة العمران،  املقر االجأماعي 

رقم 022ر، سل ان ، الناض ر.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د بنأال محمد.

الشركاء :

بنأال محمد 000  حصة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل     8 بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 22 2.
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CONSOUAB
ش.م.م ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 5.ر ك ل متر طريق 
س دي يحي الزعير مرس الخير تمارة

بأمارة  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
للجمع  تغسطس  202  1ر  بأاريخ 
العام الغير عادي لشركة »ك نس اب« 
ش.م.م ذات الشريك ال ح د مقرها 
االجأماعي 5.ر ك ل متر طريق س دي 

يحي الزعير مرس الخير تمارة.
تم اإلقرار بارغلب ة على ما يلي :

بمبلغ  املا3  رتس  في  الزيادة 
من  لحمله  درهم  ذلك   990.000
  .000.000 إلى  درهم    00.000
0000  حصة  مقابل إصدار  درهم، 
للحصة  درهم    00 بق مة  جديدة 
الزيادة  هذه  تمت  ال احدة  قد 
الجاري  الحساب  إدماج  طريق  عن 
للشريك ال ح د  0الأالي تعديل املادة 
من القان ن ارسا�سي للشركة   7  6
 0ذلك يصبح مبلغ رتسما3 الشركة 

000.000.  درهم.
تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ  2ر1177  رقم  تحت  بالر0اط 

ر2 سبأمبر  202.
79 P

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES

 50000MEKNES

AUTO KAMILA
SARL-AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي : 5 ، 
زنقة تلمسان، إقامة غ أة - 50000 

مكناس
رقم الأق  د في السجل

الأجاري 46755
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 8  تغسطس  202.

تم تح يل املقر االجأماعي الحالي 
زنقة تلمسان إقامة    5 للشركة من 

 E41 غ أة - 50000 مكناس إلى عمارة

مأجر رقم   تجزئة رياض الزيأ ن ب 

حي مرجان - 50000 مكناس.

الأال ة  ارنشطة  إضافة  تمت 

مطالة  الحالي  الشركة  نشاط  إلى 

الأصدير  تع ض  التي  الس ارات 

 االسأيراد.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس بأاريخ فاتح تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 46ر4.
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بري إيموبيليي
ش.م.م

رتسمالها : 2.660.000ر درهم

مقرها االجأماعي : الر0اط، تكدا3

54، زنقة تانس فت، شقة رقم  

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

من  حرر  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

م ثق  هاللي،  سع د  ارسأاذ  طرف 

ي ل    202،    0  8 بالر0اط بأاريخ 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  املحد دة  التي 

الأال ة :

إيم 0 ليي«  »بري   : التسم ة 

ش.م.م.

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

الهدف االجأماعي :

املخصصة  اررا�سي  تط ير  0 ع 

للبناء.

تن اعه  بكل  العقاري  اإلنعاش 

اررا�سي تجزئة  عمل ات    خاصة 

 ت  بناء محالت للسكن،  االسأعما3 
املنهي، الأجاري، الس احي، ت  اإلداري 

من تجل الب ع ت  الكراء.

املبادلة  البناء،  الكراء،  الشراء، 

 الب ع الكلي ت  الجزئي لجم ع اررا�سي 

 العقارات  الحق ق العقارية.

جم ع  اسأغال3  تس ير  إيجار، 

املنق لة  غير  املمألكات  الحق ق 

املنق لة.

طريق  عن  امللك ة  حق ق  اقأناء 

ت   االرتباط  ت   الدمج  ت   املساهمة 

شراء ارسهم ت  السندات ري شركة 

ت  شركة لها غرض مماثل ت  ذي صلة.

شراء، ب ع، تأجير العقارات.

البناء  اإلصالح  الأجديد  إعادة  

جم ع  تط ير  عام  الأأه ل  بشكل 

العقارات املنق لة  غير املنق لة.

الضر رية  ارم ا3  اقتراض 

للشركة  االجأماعي  الهدف  لأحق ق 

 إخضاعها لكل الضمانات الضر رية 

إلنهاء تلك القر ض.

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 

القارة  الصناع ة،  الأجارية، 

تأعلق  التي   املأحركة،  املال ة 

بشكل مباشر ت  غير مباشر بالهدف 

االجأماعي للشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ الأأسيس.

الر0اط، تكدا3،   : املقر االجأماعي 
54، زنقة تانس فت، شقة رقم  .

رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 

الشركة في مبلغ 2.660.000ر درهم، 

حصة من   214760  ه  مقسم إلى 

م زعة  لل احدة  درهم    00 فئة 

كالأالي :

00رر16  الس د عاد3 بن كيران 

حصة.

 8 650 كيران  بن  نادية  الس دة 

حصة.

 8 650 الس دة ام نة بن كيران 

حصة.

املجم ع : 26600ر حصة.

بنكيران  نادية  الس دة  تعأبر 

املسيرة للشركة  ملدة غير محد دة.

تم تق  د الشركة املذك رة تعاله 
الأجاري  بالسجل  الضبط  بكأابة 

بالر0اط، تحت رقم ر15496.
للنشر  اإليداع

مكأب ارسأاذ سع د هاللي
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 TOUILI ARCHITECTURE ET

DESIGN
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  تغسطس  202    2 في  بالر0اط 

 ضع القان ن ارسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د.

 TOUILI  : التسم ة 

ARCHITECTURE ET DESIGN

مهندس   : االجأماعي  الهدف 

معماري.
الشقة  0ر  رقم   : املقر االجأماعي 
8 زنقة م الي احمد ل ك لي الر0اط - 

حسان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تق  دها بالسجل الأجاري.
درهم    00.000  : رتسمالها 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.

للشركة  كمسير  عين   : التس ير 

غير  ملدة  الط يلي  تنس  الس د 

محد دة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سبأمبر  202   28 ي م 

.  7852
بمثابة مقأطف  0 ان

 TOUILI ARCHITECTURE ET DESIGN

SARLAU
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 GENERAL الشركة

CONTRACT
ش.م.م ذات شريك  احد
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : الدارالب ضاء

2  زنقة صبري ب جمعة الطابق 

اال 3 شقة 6

تصف ة شركة محد دة املسؤ ل ة 
ذات شريك  احد

بأاريخ  عرفي  عقد  بم جب 

21/09/2021 سجل بالدار الب ضاء 

تحت سجل 09/2021/ر2  في تاريخ 
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ر55ر4  بأداء  تمر   577 7 اإليداع   

امضاء  تم   DV  857 اسأخالص 

ال ح د  مسير  الشريك  محضر 

رش د  الحف اني  الس د  الشركة 

 الذي يأضمن القرارات الأال ة :

 GENERAL الشركة  تصف ة 

شريك  ذات  ش.م.م   CONTRACT

 احد.

رش د   الحف اني  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة املذك رة.
مقأطف لإلشهار

رش د الحف اني
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 MOUIMEN

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها االجأماعي قدره 0.000    

درهم

املقر االجأماعي : 5  شارع االبطا3، 

رقم 4، تكدا3 الر0اط

تأسيس
بعقد خاص تم ت ق عه في   

ً
عمال

تأسيس  تم  تغسطس  202،  ر2 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة تأمثل 

خصائصها ف ما يلي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤ ل ة محد دة.

 MOUIMEN التسم ة: 

CONSTRUCTION

غرض الشركة   : تهداف الشركة 

في كل من املغرب  الخارج :

اإلدارة  االشتراك،  االسأح اذ، 

 الب ع بأي شكل من ارشكا3، لجم ع 

جم ع  في  املال ة  ارسهم  ار راق 

منشأة  قان ن ة،  ت جهات  الشركات 

مغر0 ة ت  تجنب ة ؛  ت  ق د اإلنشاء، 
العقاري  التر يج  اسأيراد  تصدير؛ 

ح ازة  املسبق؛  الأصن ع   الس احي؛ 

املبن ة العقارات  جم ع    إدارة 

حالتها  في  بناؤها  0 عها  املزمع  ت     

،الشراء،  الخدمة  البناء  بعد  ت  

اررض تقس م  الأجزئة،  الب ع، 

تجزئة  عمل ة  إجراءات  العارية ؛   

جم ع  تشي د  العارية ؛  اررا�سي 

الأجاري،  لالسأخدام  املباني 

هذه  السكني  تشغ ل  ت   الصناعي 

املباني إما عن طريق اإليجار ت  بأي 

طريقة تخرى  على  جه الخص ص 

تقس مها بالط ابق  0الشقق بقصد 

 1-02 رقم  الظهير  إطار  في  ب عها 

 (2002 25 رجب (ر تكأ 0ر  مؤرخ في 

املأعلق   18-00 بإصدار القان ن رقم 

للمباني  املشتركة  امللك ة  ب ضع 

املبن ة ؛ شركة تعما3 البناء الهندسة 

املدن ة  ارشغا3 العامة ت  الخاصة 

في  بما  الحرف  تن اع  جم ع  تحت 

الصح ة،  السباكة  (الكهر0اء،  ذلك 

الخشب،  النجارة املعدن ة  ارملن  م، 

ترك ب  طاقم العمل،  الزجاج،  طالء 

بجم ع  مأعلقة  شركة  املصاعد ؛ 

تقديم  ؛  الأك  ف  الأبريد  تعما3 

االستشارة للشركات في إطار غرضها 

صلة؛  0صفة  ذي  نشاط  تي  ا  

املنق لة العمل ات  جم ع   عامة، 

ت  العقارية ت  الصناع ة ت  الأجارية 

مباشر بشكل  املأعلقة  املال ة   ت  

ت  غير مباشر بهذا الغرض ت  غرض 

مشابه ت  مرتبط به ت  التي قد تك ن 

ت  ذات طب عة  الغرض  لهذا  مف دة 

تسهل تط يرها.

شارع    5  : االجأماعي  املقر 

اربطا3، رقم 4، تكدا3 الر0اط.

املدة : تم تحديد مدة الشركة 99 

السجل  في  تاريخ تسج لها  سنة من 

الأجاري.

للشركة  جلب  تم   : املساهمات 

مساهمات باملبالغ النقدية الأال ة : 

 5.000 الس د كما3 م مين مبلغ 

درهم.

الس د كنف دي فأحي مبلغ 5.000 

درهم.

في املجم ع : 0.000  درهم.

تم تحديد   : الرتسما3 االجأماعي 
درهم،    0.000 بمبلغ  املا3  رتس 
متسا ي  سهم    00 إلى  مقسمة 
للسهم،  درهم    00 اسم ة  بق مة 
مكأتب بها بالكامل من قبل الشركاء، 
مدف عة بالكامل  مخصصة للشركاء 
بما يتناسب مع مساهمات كل منهم، 

 هم :
سهم   50 إلى الس د كما3 م مين 

إجأماعي.
50 سهم  إلى الس د كنف دي فأح 

إجأماعي.
تي في املجم ع 00  سهم اجأماعي.
يأم  فصاعًدا،  اآلن  من   : املسير 
غير  لفترة  الشركة  إدارة  تس ير 

محد دة فقط من طرف : 
الس د فأحي كنف دي، من م ال د 
1ر ديسمبر 980  في ت ل ن بفرنسا، 
رقم  الفرن�سي  السفر  ج از   حامل 
 Rue des 6   يعيش في   DZ51401

abeilles 06510 Carros, France
الأق  د  رقم   : القان ني  اإليداع 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بالر0اط 09 55 .
من تجل الألخ ص  النشر

التس ير
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COMMUNAUTO
SARL A.U

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة بمساهم  ح د

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تكأ 0ر   5 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 
لقد تم تأسيس شركة ذات   ،2020
بمساهم  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

 من خصائصها :
 COMMUNAUTO التسم ة: 

SARL A.U
خدمات   : االجأماعي  الهدف 

مشاركة الس ارات.
بناية  امل من  عبد  شارع   : املقر 
تتري م رقم 75ر تجزئة مناز3 امل م ن 

90ر20 الدار الب ضاء.
املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما3 

0.000  درهم.

الشركة تسير من طرف   : املسير 

الس د جان فرانس ا شاريت.

املحكمة  في  القان ني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

التسج ل : 1ر5169.
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PROGUERMA
 SARL

تأسيس شركة ش.ذ.م.م
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

09/2021/ر1 تم تأسيس الشركة.

PROGUERMA SARL : االسم

التر يج   : االجأماعي  الهدف 

العقاري.

املقر االجأماعي : العمارة 58 شقة 

رA شارع  اد سب  تكدا3 الر0اط.
مقداره   : الشركة  رتسما3 

   000 إلى  مقسم  درهم    00.000

حصة  كل  مقدار  اجأماع ة  حصة 

00  درهم.

  200 اشق ق  الزاه ة  الس دة 

حصة اجأماع ة.

800 حصة  الس د كرمح مصدق 

اجأماع ة.

املدة. 99 عاما.

الزاه ة  الس دة  تعأبر   : التس ير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  اشق ق 

محددة.
الجه ي  باملكأب  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالر0اط  لالستثمار 

السجل  رقم  تحت   24/09/2021

الأجاري 154965.
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CHERRY WELLNESS 
SARL AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

09/07/2021 تم تأسيس الشركة.

 CHERRY WELLNESS  : االسم 

 .SARL AU



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20522

تصن ع   : االجأماعي  الهدف 

الص دالن ة  تس يقها  املنأجات 

 ت زيعها  تصديرها.

املقر االجأماعي : العمارة 58 شقة 

رA شارع  اد سب  تكدا3 الر0اط.
مقداره   : الشركة  رتسما3 

   000 إلى  مقسم  درهم    00.000

حصة  كل  مقدار  اجأماع ة  حصة 

00  درهم.

  000 الس د VERMA LALIT ب 

حصة اجأماع ة.

املدة. 99 عاما.

 Mr. الس د  يعأبر    : التس ير 

ملدة  للشركة  مسير   VERMA LALIT

غير محددة.
الجه ي  باملكأب  اإليداع  تم 

بأاريخ   بالر0اط  لالستثمار 

السجل  رقم  تحت   21/09/2021

الأجاري 154747. 
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SABINET
SARL

تمديد النشاط الأجاري
غير  العام  الجمع  عقد  بعد 

بأاريخ   SABINET SARL العادي 

27/05/2021 امل ج دة باملقر الأالي : 

الط ب  م الي  القن طرة  طريق  سال 

الشقة   .  رقم    عمارة  العل ي 

تقررما يلي :

ت س ع نشا ط الشركة.

داخل  املر�سى  تمديد  نقل 

املستشف ات  الع ادات.

الأجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

بالر0اط بأاريخ 06/09/20210 تحت 

09ر7ر. 
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شركة أفريليك
ش.م.م

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تكأ 0ر   29 ي مه  املنعقد  العادي 

2 20 تقرر ما يلي :

الشركة  رتسما3  رفع  تأك د 

عن    .000.000 إلى   500.000 من 
طريق املقاصة مع الحساب الجاري 

للشريك ال ح د باإلضافة إلى تعديل 

القان ن ارسا�سي.

تم اإليداع القان ني بكأابة ضبط 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   20 2 ن فمبر    5 ي مه 

.5  066
قصد مقأطف  0 ان
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE HEMODIAL
SARL au

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  احد

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع   20/09/2021 في 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

ذات  بشريك  احد  املحد دة 

الخصائص الأال ة : 

STE HEMODIAL : التسم ة

الهدف : مصحة لأصف ة الكلي.
املقر االجأماعي : 8  زنقة ج ن ف 

الشقة 0  حمرية مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املــدة 

الأأسيس  ي م  من  ابأداء  سنة   99

حالة الحل املسبق  النهائي باسأثناء 

الأمديد املنص ص عل ه في هذه  ت  

الق انين.

حدد   : االجأماعي  الرتسما3 

  00.000 في  االجأماعي  الرتسما3 

حصة من    000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 00  درهم للحصة ال احدة.

الس دة  الشركة  تدير   : اإلدارة 
مسيرة  ح دة   االشهب  بن  زينب 

للشركة   شريكة  ح دة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

.05/10/2021

 السجل الأجاري رقم 99ر54.

90 P

 DELAWARE GROUPE

BUSINESS
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

الب ضاء  بالدار  سبأمبر  202،   14

مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 DELAWARE GROUPE محد دة 

BUSINESS  التي تحمل الخصائص 

الأال ة :

الهدف االجأماعي : الأجارة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة ال احدة م زعة    00

بين الشركاء على الشكل الأالي :

الس د رس ان رش د 500 حصة.

الس د املسكين رش د 250 حصة.

 250 املصطفى  شالش  الس د 

حصة.

املقر االجأماعي : 5، شارع عبد هللا 

5 طابق  بلدا ن  عمارة  ياسين   بن 
رقم 5 الدار الب ضاء.

رش د  شالش  رس ان   : املسير 

املصطفى.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.56 857

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  القان ني 

سبأمبر  202  ر2  بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 727ر79.

91 P

ZENO TRANS
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

الب ضاء  بالدار  ي ن    202،   2 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محد دة ZENO TRANS  التي تحمل 

الخصائص الأال ة :

الهدف االجأماعي :

نقل البضائع.

تشغا3 مأن عة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة ال احدة م زعة    00

بين الشركاء على الشكل الأالي :

  000 طارق  ب عراب  الس د 
حصة.

مباركة  حي   : االجأماعي  املقر 
ار 3  الطابق   5 رقم   8 مجم عة 

س دي البرن �سي الدار الب ضاء.
املسير الفردي : ب عراب طارق.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
75ر512.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  القان ني 
تغسطس  202  ر  بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 788769.
92 P

STE LOTIBAT
 SARL 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع سيب يه، 
حرشة كامبير، جرس ف

املصادقة على تف يت الحصص 
االجأماع ة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر  فاتح  في  املؤرخ  االسأثنائي 
بأاريخ  بجرس ف    202  املسجل 
 OR2576/ 27 سبأمبر  202 تحت رقم

 RE277 تقرر ما يلي :
الحصص  تف يت  على  املصادقة 
من   9  7  0الأالي تم تغ ير الفصلين 

القان ن ارسا�سي للشركة كما يلي :
الفصل 7 : املساهمات

البرني�سي خل د 000. 5 درهم ؛
 49.000 الرحمان  عبد  البرني�سي 

درهم ؛
املجم ع 00.000  درهم.

الفصل 9 : الحصص
البرني�سي خل د 0 5 حصة ؛

 490 الرحمان  عبد  البرني�سي 
حصة ؛

املجم ع 000  حصة.
تم اإليداع القان ني بكأابة الضبط 
بجرس ف  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم  بأاريخ فاتح تكأ 0ر  202 

.2021-1168 
93 P
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STE IMOMAB
SARL

شركة ام ماب
السجل الأجاري : 25ر4ر1

الشكل القان ني للشركة : شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

املقر االجأماعي للشركة : تجزئة  2 
 شارع محمد الزرقط ني، شقة 

رقم 5، حي النهضة، تمارة
بأاريخ  العرفي  العقد   بمقأ�سى 
بأاريخ  سبأمبر  202  املسجل  ر1 
تأسست الشركة  سبأمبر  202   2 

ذات امل اصفات اآلت ة :
 : للشركة  االجأماع ة  التسم ة 

ام ماب.
شركة   : الشكل القان ني للشركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة.
 : للشركة  االجأماعي  الهدف 

التر يج العقاري.
املقر االجأماعي للشركة : تجزئة  2، 
شارع محمد الزرقط ني، شقة رقم 5، 

حي النهضة، تمارة.
رتس املا3 الشركة : حدد رتس املا3 
الشركة في 00.000  درهم مقسمة إلى 
000  حصة من فئة 00  محررة كل ا 

 مفرقة على كل من :
 500 بنبراه م  محمد  الس د 

حصة ؛
الس د تن ار بنبراه م 500 حصة.

الشركة  تس ير  تسند   : التس ير 
للس د محمد بنبراه م  تن ار بنبراه م.
الشركة  إمضاء  تسند   : اإلمضاء 
للس د محمد بنبراه م ت  تن ار بنبراه م.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 
يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 
السجل   6559 رقم  تحت   202 

الأجاري 25ر4ر1.
94 P

 STE SRBT SARL AU
 RDC N°112 HAY EL

 MADRASSA TIFLET- SIDI ALLAL
EL BAHRAOUI

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
28 سبأمبر  202 تم إقرار ما يلي :

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحمل  املحد دة  التي 

الأال ة :
.SRBT : التسم ة

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
املسؤ ل ة املحد دة بشريك  احد.

الهدف االجأماعي : تشغا3 الطرق 
الحضرية.

  .000.000  : الشركة  رتسما3 
درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

املقر االجأماعي : الطابق السفلي، 
رقم 2  ، حي املدرسة، س دي عال3 

البحرا ي.
القادر  عبد  الس د   : التس ير 

الرامي.
تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بت فلت  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم رر2.
95 P

STE ABF HOUSE
SARL AU

شركة ت ب ف ها س
السجل الأجاري : 11ر4ر1

الشكل القان ني للشركة : شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د
املقر االجأماعي للشركة : تجزئة  2 

 شارع محمد الزرقط ني، شقة 
رقم 5، حي النهضة، تمارة

بأاريخ  العرفي  العقد   بمقأ�سى 
بأاريخ  سبأمبر  202  املسجل   27
شركة  تأسست  سبأمبر  202   28

ذات امل اصفات اآلت ة :
 : للشركة  االجأماع ة   التسم ة 

ت ب ف ها س.
شركة   : الشكل القان ني للشركة 
ذات  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الشريك ال احد.
 : للشركة  االجأماعي  الهدف 

التر يج العقاري.
تجزئة   : للشركة  االجأماعي  املقر 
شقة  الزرقط ني،  محمد  شارع   2 

رقم 5، حي النهضة، تمارة.

رتس  حدد   : الشركة  املا3  رتس 

درهم    00.000 في  الشركة  املا3 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  محررة كل ا على :

  000 بنبراه م  تن ار  الس د 

حصة.

الشركة  تس ير  تسند   : التس ير 

للس د تن ار بنبراه م.

الشركة  إمضاء  تسند   : اإلمضاء 

للس د تن ار بنبراه م.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   4 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

السجل  رقم  655  تحت   202 

الأجاري 11ر4ر1.

96 P

STE SOGETRAMA EXPORT
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

ي ل    202 تمت   20 املنعقد بأاريخ 

م افقة املسير ال ح د على اسأمرارية 

نشاط الشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

سبأمبر   29 الأجارية بالر0اط بأاريخ 

 202 تحت رقم 7872  .
ملخص من تجل النشر

97 P

STE HI OPTIQUE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

RC N° 2725ر

حل الشركة
عقد عرفي حرر بسال  بمقأ�سى  

تبريل  202 قرر الجمع العام  في 24 

 HI OPTIQUE لشركة  االسأثنائي 

الشريك  ذات  ش.م.م   SARL AU

درهم،    00.000 رتسمالها  ال ح د، 

 ، 2 رقم  املحل  في  الرئي�سي  مقرها 

كريمة،  تجزئة   82 ارر�سي  الطابق 

شارع م الي رش د، مارت ل، ما يلي :

الفسخ املسبق  تصف ة الشركة.

املحل  الأصف ة  مقر  تحديد 

تجزئة   82 الطابق ارر�سي   ، 2 رقم 

كريمة، شارع م الي رش د، مارت ل.

هشام  بنهنزاز  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة بد ن مقابل.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

تط ان  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 8 ي ن    202 تحت رقم 1404.

98 P

RS IMMO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة  ذات الشريك ال ح د

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

7  سبأمبر  202 تم تأسيس القان ن 

املسؤ ل ة  ذات  للشركة  ارسا�سي 

ال ح د،  الشريك  املحد دة  ذات 

تأميز بما يلي :

التسم ة : RS IMMO إرإس إيم .

الهدف االجأماعي : 

كراء شقق مجهزة ؛

لب ع  كراء  مكأب  اسأغال3 

العقارات ؛

مخألف ارشغا3  البناء.

زنقة سب ،   6  : املقر االجأماعي 

شقة رقم 2 ، تكدا3، الر0اط.

املدة : 99 سنة.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسما3 

  000 درهم مقسم إلى    .000.000

000  درهم  حصة اجأماع ة بق مة 

بالكامل  ربعها  مكأتبة  لل احدة 

محرر تي بمبلغ 250.000 درهم.

ر�سى  العربي  الس د   : املسير 

للشركة  ال ح د  املسير  ه   السباعي 

 ذلك ملدة غير محد دة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  سبأمبر  202   29 بأاريخ 

.  7966

99 P
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شركة نيا أليم
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  احد
STE NYA ALUM SARL AU

تحت عقد مؤرخ ر سبأمبر  202 
حررت الق انين لشركة ذات الخصائص 

الأال ة :
شركة ن ا تل م شركة   : التسم ة 
 STE NYA ذات املسؤ ل ة املحد دة 

.ALUM SARL
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
غرض الشركة :
تشغا3 تخرى ؛

نجارة ارل م ن  م  الخشب.
زيأ نة،  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

رقم 6ر، الخميسات.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

كلها مقسمة على الشكل الأالي :
حبيب  ي سف 000  حصة بق مة 

00  درهم لكل حصة.
للس د حبيب  ي سف،   : التس ير 
.Xالحامل للبطاقة ال طن ة رقم 86755ر
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالخميسات   االبأدائ ة 

20 سبأمبر  202 تحت رقم 470.
100 P

AZOULDIS
SARL D’AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°541 ANGLE

 RUE ATTOUQANE ET RUE
 ACHADI HAY EL MENZEH

 CITE YAACOUB EL MANSOUR,
RABTA

للمساهمين  الجمع ي  القرار 
 2020 املؤرخ بالر0اط في 0ر ديسمبر 
ذات  ش.م.م   AZOULDIS لشركة 

شريك  ح د قرر ما يلي :
للشركة  االجأماعي  الهدف  تغ ير 

إلى : ب ع امل اد الغذائ ة بالأقس ط.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط تحت رقم 114621 

بأاريخ    ماي  202.
101 P

SECURSET 
SARL AU

رتسمالها : 200.000 درهم
مقرها : ر شارع ارشعري، الشقة 2 

باب مراكش، تكدا3، الر0اط
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I
22 سبأمبر  202 تم  بالر0اط بأاريخ 
املسؤ ل ة  محد دة  شركة  تأسيس 

تأميز  ال ح د  التي  الشريك  ذات 
بالخصائص الأال ة :

.SECURSET SARL AU : التسم ة -  
شارع  ر   : االجأماعي  املقر   -  2
مراكش،  باب   ،2 الشقة  ارشعري، 

تكدا3، الر0اط.
تهدف   : االجأماعي  الهدف   - ر 
الخارج،  في  كما  املغرب  في  الشركة 
تطراف  لحساب  ت   لحسابها  س اء 

آخرين إلى :
الحراسة.

الحراسة  ارمن  املراقبة  جم ع 
املأعلقة  الخدمات  تقديم  تنشطة 

بهذا النشاط.
العامة  الحراسة  املراقبة 
املنق لة  غير  للممألكات   الخاصة 
املنق لة  سالمة الناس فيها  كذلك 

املناطق املعرضة للمخاطر.
الأعاقد من الباطن  االستثمارات 
في رتس املا3 في جم ع الشركات التي 

لها هدف مشابه ت  مرتبط.
تخذ ت  ح ازة ت  اسأغال3 ت  نقل 
االختراع  العمل ات  0راءات  جم ع 

املأعلقة بهذه ارنشطة.
املعامالت  جم ع  عامة،   0صفة 
الأجارية  الصناع ة  املال ة  املنق لة 
مباشر  بشكل  املرتبطة    العقارية، 
املذك رة  بارش اء  مباشر  غير  ت  
تعاله ت  التي يحأمل تن تساعد على 

تحق قها  تط يرها.
درهم   200.000  : الرتسما3   -  4
حصة اجأماع ة   2000 مقسمة إلى 
كلها  ال احدة  للحصة  درهم    00

للس د عزيز سطال ي.

5 - التس ير : يسير الشركة ملدة غير 

محد دة الس د عزيز سطال ي.

6 - السنة االجأماع ة : تبأدئ من 

ديسمبر من  1ر  فاتح يناير  تنأهي في 

كل سنة ما عدا السنة ار لى تبأدئ 

من تاريخ التسج ل.

7 - ارر0اح : بعد االقأطاع االدخار 

الباقي  ي زع  االحأ اطي  القان ني، 

على الشريك ال ح د  فقا ملقأض ات 

القان ن ارسا�سي للشركة.

الشركة  تسج ل  تم  -  قد   II

بالسجل الأجاري لدى كأابة الضبط 

بأاريخ  بالر0اط  الأجارية   باملحكمة 

4 تكأ 0ر  202، تحت رقم 9 80  .
من تجل االسأغال3  النشر

الس د عزيز سطال س

102 P

KLOMEX
 شركة محد دة املسؤ ل ة 

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

 املقر االجأماعي : الكام ل ا 
رقم   م4    م2  الطابق 

السفلي، حي الرياض، الر0اط

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

االسأثنائي لشركة KLOMEX شركة 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

سبأمبر   8 بأاريخ  املنعقد  ال ح د 

 202 تم إقرار :

حذف النشاط الأالي للشركة :

الحديدية  الصناعات  في  مقا 3 

(الصناعات املعدن ة).

إضافة النشاط الأالي للشركة :

منعش عقاري.

 0الأالي يصبح نشاط الشركة :

منعش عقاري ؛

تصن ع م اد البناء ؛

(الخشب ة  ارد ات  تصن ع 

 الحديدية).

للشركة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالر0اط  الأجارية   باملحكمة 

27 سبأمبر  202 تحت رقم  7 9.

103 P

اسأيثاق ة م م زا

مكأب قان ني للمحاسبة

الأحكم الأجاري الد لي  ال ساطة

الطابق ار 3، إقامة بال ر زا، رقم ر، القن طرة

الهاتف : 92 65 7ر 7ر05

سابا تور

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك منفرد

رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : 59 إقامة م الي 

عبد العزيز، شارع م الي عبد العزيز، 

القن طرة

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة بشريك منفرد

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة بأاريخ 9  تغسطس  202 

 املسجل بأاريخ 6 تغسطس  202 تم 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك منفرد بميزاتها الأال ة :

التسم ة : سابا ت ر ش.ذ.م.م.ش.م.

الدرجات،  جم ع  كراء   : الهدف 

كراء الدراجات بجم ع تن اعها.

إقامة م الي   59  : املقر االجأماعي 

عبد العزيز، شارع م الي عبد العزيز، 

القن طرة.

املدة : 99 سنة.

الرتسما3 : حدد في مبلغ 00.000  

من  حصة    000 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكأتبة    00 فئة 

 مؤداة بكاملها  م زعة على املساهم 

املنفرد.

عزيز،  تبر رة  الس د   : التس ير 

 مغربي، مزداد بأاريخ 26 تكأ 0ر 978  

عين  املحمدي،  الحي  السبع،  بعين 

السبع ملدة غير محد دة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.

التسج ل تم باملحكمة االبأدائ ة 

بأاريخ   بالقن طرة تحت رقم  6222 

7 سبأمبر  202.
لإلشارة  الأنب ه

104 P
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اسأيثاق ة م م زا

مكأب قان ني للمحاسبة

الأحكم الأجاري الد لي  ال ساطة

الطابق ار 3، إقامة بال ر زا، رقم ر، القن طرة

الهاتف : 92 65 7ر 7ر05

فدوى ترانس

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك منفرد

رتسمالها : 00.000  درهم

 مقرها االجأماعي : بل ك ف 

رقم  8 ، ا الد ا ج ه، القن طرة

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة بشريك منفرد

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202  بأاريخ     بالقن طرة 

 املسجل بأاريخ    سبأمبر  202 تم 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك منفرد بميزاتها الأال ة :

ترانس  فد ى   : التسم ة 

ش.ذ.م.م.ش.م.

ال طني  ارم ا3  تح يل   : الهدف 

 الد لي، تغ ير ارم ا3.

املقر االجأماعي : بل ك ف رقم  8 ، 

ا الد ا ج ه، القن طرة.

املدة : 99 سنة.

الرتسما3 : حدد في مبلغ 00.000  

من  حصة    000 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكأتبة    00 فئة 

 مؤداة بكاملها  م زعة على املساهم 

املنفرد.

فد ى،  به ج  الس دة   : التس ير 

تغسطس   5 بأاريخ  مزدادة  مغر0 ة، 

سال ملدة  املريسة،  باب  بسال    987

غير محد دة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.

التسج ل تم باملحكمة االبأدائ ة 

بأاريخ   62471  بالقن طرة تحت رقم 

28 سبأمبر  202.
لإلشارة  الأنب ه

105 P

LAAYOUNE CHICKEN
SARL

تعديالت قان ن ة
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 LAAYOUNE CHICKEN ملساهمي 
املحد دة،  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
درهم    00.000 رتسمالها  البالغ 
بطرفاية،  االجأماعي  مقرها   الكائن 
جماعة الد رة كن دلف، بد ن رقم، 

تقرر ما يلي :
تف يت مجم ع حصص 500 حصة 
احمد ا الجماني لفائدة حمديتي ب دا.

للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
من شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  لشركة 

ملساهم  احد.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع  ن 
تحت  تكأ 0ر  202  فاتح   بأاريخ 

رقم 079ر/2021.
106 P

EZEA SERVICES
SARL

تعديالت قان ن ة
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
شركة   EZEA SERVICES ملساهمي 
البالغ  املحد دة،  املسؤ ل ة  ذات 
درهم  الكائن    00.000 رتسمالها 
مقرها االجأماعي بالحي الحسني زنقة 
تب  فراس الحمداني، عمارة 6 شقة ر 

الع  ن، تقرر ما يلي :
حل مبكر للشركة ؛

مكان  املصفي  تحديد  تع ين 
الأصف ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع  ن 
تحت  تكأ 0ر  202  فاتح   بأاريخ 

رقم 080ر/2021.
107 P

                      HELPIUM SERVICES
تأسيس شركة 

بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
ق انين  تم  ضع  سبأمبر  202   27

الشركة ذات املميزات الأال ة :

                      HELPIUM SERVICES : التسم ة
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 
الشريك  املحد دة  ذات  املسؤ ل ة 

ال ح د.
يأعلق نشاط الشركة   : امل ض ع 

س اء باملغرب ت  خارجه : 
الأجارية  ارنشطة  جم ع 
الصناع ة املالح ة  الخدمات، تجارة 

عامة، تشغا3 مخألفة.
ال حدة  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بل ك F رقم  55 الع  ن.
الرتسما3 : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 إلى  درهم مقسمة 
تحمد  ملك  في  لل احدة    00 فئة 

حافظي.
الس د   تس ير من طرف   : اإلدارة 

تحمد حافظي.
بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع  ن 
تحت رقم  سبأمبر  202   29 بأاريخ 
رقم  تجاري  سجل  058/2021ر 

8275ر.
108 P

                      GROUPE CONSTRUIM
تأسيس شركة 

فاتح  بأاريخ   العرفي  للعقد  تبعا 
ق انين  تم  ضع  تكأ 0ر  202 

الشركة ذات املميزات الأال ة :
 GROUPE  : التسم ة 

.CONSTRUIM
ذات  شركة   : القان ني   الشكل   
الشريك  املحد دة  ذات  املسؤ ل ة 

ال احد.
الشركة  نشاط  يأعلق   : امل ض ع 

س اء باملغرب ت  خارجه : 
تشغا3  بالبناء  املأعلقة  جم ع 

مخألفة.
املقر الرئي�سي : ر كلم طريق امل ناء 

الع  ن.
الرتسما3 : حدد في مبلغ 00.000  
درهم مقسمة إلى 000  حصة من فئة 
00   لل احدة في ملك  س داتي جما3.
الس د   تس ير من طرف     : اإلدارة 

س داتي جما3.

بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع  ن 

تحت رقم  بأاريخ فاتح تكأ 0ر  202 

رقم  تجاري  سجل  081/2021ر 

21ر8ر.

109 P

M&B MAR 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
بأـاريخ 27 سبأمبر  202 تـم  ضـع 

قـانـ ن منظـم لشـركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة   ذات املمـيزات الأـال ة : 

ذات   M&B MAR التسمـ ة: 

املسؤ ل ة املحد دة.

بالجملة  ارسماك  ب ع   : الهـدف 

البحري،  الص د   الأقس ط، 

االسأيراد  الأصدير.

مبلغ  في  حدد   : الرتسما3   

  000 00.000   درهم مقسمة إلى  

لل احدة  درهم    00 حصة من فئة 

م زعة كاآلتي :

الس د بيرة محمد 500 حصة ؛

الس د بيرة البشير 500 حصة.

:  مشر ع مدينة  املـقر االجـأماعـي 

ال فاق رقم 758 الع  ن.

تم تع ين الس دين بيرة   : اإلدارة 

محمد  0يرة البشير كمسيرين للشركة 

اعأماد  تم  كما  محددة  غير  ملدة 

االمضاء املنفصل لهما.

االيداع القان ني : تـم بكـأابة الضـبط 

بـأاريخ  باملحكمة االبأـدائ ة بالـع ـ ن 

29 سبأمبر  202 تحـت رقـم 8277ر.   

110 P

 STE GLOBAL INVEST

DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تم إنشاء  سبأمبر  202    20

بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د بالخصائص الأال ة : 
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 GLOBAL INVEST  : التسم ة 
.DAKHLA

الشركة  هدف  يأعلق   : النشاط 
باملغرب  0الخارج ب :

شراء  0 ع  العقاري،  اإلنعاش 
العقارات على حالها، البناء  الأأجير.
املقر االجأماعي: الرقم 408 عمارة 
سم ة شارع ال الء الشقة 2 الداخلة. 
99  سنة ابأدءا من تاريخ   : املدة 

الأأسيس.
  0000 : حدد في مبلغ  رتس املا3 
درهم مقسم إلى  00  حصة من فئة 

00  درهم لل احدة.
ت زيع رتس املا3 :

 KHENGLEE YONI LY الس د 
00  حصة.

الس د  تع ين  تم   : التس ير 
كمسير   KHENGLEE YONI LY

للشركة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير  تنأهي في 1ر دجنبر.
باملحكمة  تم   : القان ني  اإليداع 
بأاريخ  الذهب  ب اد   االبأدائ ة 
29 سبأمبر  202 تحت رقم 1586/2021 
 0السجل الأجاري تحت رقم رر194.
111 P

STE SORADAK 
شركة الأضامن

رتسمالها : 00.000  درهم
 املقر االجأماعي : حي الحسني، 

رقم 222 ، الداخلة
تصف ة النهائ ة للشركة

العام االسأثنائي  الجمع  بم جب 
للشركة  سبأمبر  202   14 بأاريخ 
 STE SORADAK املسماة  الأضامن 
مقرها  درهم،    00.000 رتسمالها 
 ، 222 رقم  الحسني  حي  بالداخلة، 

قرر الشركاء ما يلي :
  - تصف ة نهائ ة للشركة.

لهر ت  الس د محمد  تع ين   -  2
كمصفي للشركة.

حي   : الأالي  العن ان  تحديد  تم 
222  بالداخلة كمكان  الحسني رقم 

لأصف ة الشركة.
القان ني  اإليداع  تم  -  قد  ر 
الداخلة  اد  االبأدائ ة  باملحكمة 
سبأمبر  202،  0ر  بأاريخ  الذهب 

تحت رقم  59 .
112 P

AFRICAN GAMING EMPIRE
SARL A AU

إعالن عن تأسيس
املسجل   العرفي  العقد  بمقأ�سى 
20 سبأمبر  202 تم  بالر0اط بأاريخ 
ذات   ضع النظام ارسا�سي لشركة  
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
ال احد بم جب املقأض ات الأال ة :

 AFRICAN GAMING  : التسم ة 
ذات  شركة    EMPIRE SARL A AU
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال احد.
امل ض ع :

اتصا3 الالعبين باملغرب ؛
ادارة ارحداث  امللأق ات ؛

ب ع املنأجات املشأقة  امللحقة ؛
الرعاية  اإلعالن ؛

املسابقة ؛
بين  املرافقة  الأعا ن  فريق 

الالعبين ؛
جم ع ارنشطة املأعلقة بارلعاب.
ر ض  تقامة   : االجأماعي  املقر 
ارندلس عمارة غرناطة شقة رقم  0 

الطائرات الر0اط.
  00  000 ب  يقدر   : الرتسما3 
حصة تقدر    000 درهم مجزتة إلى 
ت زيعها  تم  درهم    00 ب  ال احدة 

على الشكل الأالي :
  000 تنيس  كريم  بناني  الس د 

حصة.
الشركة مسيرة   : التس ير  اإلدارة 
تنيس  كريم  بناني  الس د  طرف  من 

ملدة غير محد دة.
تسج له  تم   : القان ني  اإليداع 
املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 
الأجارية بالر0اط تحت عدد ر11787 

بأاريخ 29 سبأمبر  202.
113 P

EDIT CONCEPT SERVICE
بأاريخ 8  فبراير  202 قرر الجمع 
 EDIT CONCEPT لشركة  العام 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   SERVICE
درهم    0.000 املا3  برتس  محد دة 
  00 00  حصة من فئة  مقسمة إلى 
ال احدة  املسجلة  للحصة  درهم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بالر0اط تحت رقم 28609  :

صالح  للس د  سهم   20 تف يت 
منصف  الس د  إلى  ايج مي  الدين 

الحداق.
للشركة  القان ني  الشكل  تح يل 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى 

لشخص  احد.
الأجارية  باملحكمة  امللف   ضع 
بالر0اط بأاريخ 7  فبراير  202 تحت 

رقم 829   .
114 P

CERAM TECH
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  ضع  بأمارة،  سبأمبر  202   20
تحمل  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

الخصائص الأال ة :
 CERAM TECH SARL : التسم ة

.AU
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة لشخص  احد.
بدلة  تجزاء  ت   تجهزة   : الهدف 

ارسنان (صانع 3).
رتس املا3 : 60.000 درهم مقسمة 
درهم    00 حصة من فئة   600 إلى 
للحصة ال احدة م زعة على الشكل 

الأالي :
مريم كر مي 60.000 درهم.

الأأسيس  من  سنة   99  : املدة 
النهائي.

من فاتح يناير إلى   :  السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة، ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املقر االجأماعي : رقم 8 العمارة 7  

بل ك ر إقامة الريف ر، تمارة.
املسيرة : مريم كر مي.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
19ر4ر1.

115 P

شركة بنعبد الجليل ترونسبور
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
ذات رتسما3 : 00.000  درهم

املقر االجأماعي : رقم 2-ر1 بحي 
الهدى - تكادير

  - طبقا ملقأض ات الجمع العام 
اإلسأثنائي املؤرخ في 27 سبأمبر  202، 
الجل ل تر نسب ر تم  بنعبد  لشركة 

املصادقة على ما يلي :
ممل كة  حصة    000 تف يت 
للس د بنعبد الجل ل عبد الرزاق إلى 

الس د ط يلب رش د.
رش د  ط يلب  الس د  تع ين 
إسأقالة  بعد  للشركة  كمسيرجديد 
املسير السابق الس د بنعبد الجل ل 

عبد الرزاق.
تعديل امل اد 6، 7  6ر  من النظام 

ارسا�سي.
تسئلة مخألفة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202   5 بأاريخ 

. 0669 
بمثابة مقأطف  0 ان

املسير

116 P

EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE:

 FORMATION COMPTABLE, JURIDIQUE
&FISCAL

 ETUDE DE PROJET-CONSTITUTION DE
SOCIETES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 SERVICE OUJDA
EQUIPEMENT

ش م م ش  
من مسير شركة 

رتسما3 : 90.000  درهم
 E املـــقـر االجأماعي:  رقم 24 مجم عة

حي النهضة  تازة
- تـــــــازة-

تشط ب 
بأـاريخ  عرفي  عقـد   بم جـب 
الشريك  قرر  تغسطس  202   24
محمد   العسري  الس د  ال ح د 

تصف ة حل الشركة.
بكأـابة  القـان نـي  اإليداع  تـم 
بأـازة  االبأـدائ ة  باملحكمـة  الضبط 
تحـت رقـم ر9ر بأـاريخ 9 ي ل    202.

بمثابة مقأطـف   ب ـان

117 P
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 BERLONI LUXURY 
                      FOURNITURES
بأاريخ  املؤرخ  العقد   بم جب 
قرر الجمع العام  فاتح ي ل    202 

ما يلي :
تح يل املقر االجأماعي من عمارة 
تحمد  م الي  زنقة   ،8 الشقة  0ر، 
شارع  رر،  إلى رقم  حسان  ال ك لي، 
محمد السادس، الس ي�سي، الر0اط.
الأعديل الشامل للقان ن ارسا�سي.
اإليداع القان ني : لقد تم اإليداع 
لدى املحكمة الأجارية بالر0اط بأاريخ 
ر تغسطس  202 تحت رقم 7041.

118 P

GCH HOSPITALITY
اعأماد عالمة 

بم جب القرارات املؤرخة في   -  I
الشريك  فإن  تغسطس  202،   25
لتسم ة  الحاملة  للشركة  ال ح د 
ذات  شركة   GCH HOSPITALITY
بشريك  احد،  محد دة  مسؤ ل ة 
الكائن  درهم،    00.000 رسمالها 
شارع   ،265 الب ضاء  بالدار  مقرها 
الزرقط ني، رقم 92، السجل الأجاري 

الدار الب ضاء ر51094 قد :
 DOMO عالمة  اعأماد  قرر   -   

.HOTEL
2 - عد3 تالزم ا الفصل الثاني من 

النظام ارسا�سي.
القان ني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 
للدار الب ضاء بأاريخ 6  سبأمبر  202 

تحت رقم 792848.
املدبر

119 P

EUPHOR
الحل املسبق
تع ين مصف

تحديد مقر الأصف ة
نهاية مهام املدبر 

بم جب القرارات املؤرخة في   -  I
الشريك  فإن  تغسطس  202،  1ر 
لتسم ة الحاملة  للشركة  ال ح د 

مسؤ ل ة  ذات  شركة   EUPHOR  

رسمالها  بشريك  احد،  محد دة 

50.000 درهم، الكائن مقرها بالر0اط 

شارع  النرجس،  مجم عة  (الأقدم)، 
الأجاري  السجل  6ر،  رقم  الح ز، 

الر0اط 79ر92 قد :

للشركة  املسبق  الحل  قرر   -   

ابأداء من ي مه.

2 - عين بصفأه مصف ا :

 Rémi ت هاي ن  ريمي  الس د 

OHAYON، الساكن ب ف لي (فرنسا) 

2 ، زنقة كر ا بابأيست 9800ر.

بمقر  الأصف ة  مقر  حدد   - ر 

الشركة.

4 - عاين نهاية مهام املدبر الس د 

.Rémi OHAYON ريمي ت هاي ن

القان ني  باإليداع  الق ام  تم   -  II

بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 

سبأمبر  202    6 بأاريخ  للر0اط 

تحت رقم ر11750.
املصفي   

120 P

NB FONCIERE
اسأمرارية الشركة 

املؤرخة  القرارات  بم جب   -  I

الشريك  فإن  ي ن    202،   29 في 

 NB ال ح د للشركة الحاملة لتسم ة

مسؤ ل ة  ذات  شركة   FONCIERE

رسمالها  بشريك  احد،  محد دة 

مقرها  الكائن  درهم،    00.000

بالر0اط (الس ي�سي) ر، زنقة القا�سي 

السجل  الصنهاجي،  حمادي  ابن 

قرر  قد  7585ر1  الر0اط  الأجاري 

 86 للمادة  تطب قا  الشركة  اسأمرار 

من القان ن رقم 5.96.

القان ني  باإليداع  الق ام  تم   -  II

بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 

للر0اط بأاريخ 6  سبأمبر  202 تحت 

رقم 7502  .
املدبر

121 P

PERF4MANCE
اسأقالة مدبر

تعديالت تالزم ة نظام ة 
في  املؤرخ  القرار  بم جب   -  I
الشريك  فإن  ي ل    202،   20
لتسم ة  الحاملة  للشركة  ال ح د 
ذات  شركة   PERF4MANCE
بشريك  احد،  محد دة  مسؤ ل ة 
الكائن  درهم،    00.000 رسمالها 
شارع ارميرة اللة   ،5 مقرها بالر0اط 
الر0اط  الأجاري  السجل  مريم، 

ر600ر1 قد :
كريم  الس د  اسأقالة  سجل 

خأ ش من مهامه كمدبر.
2 - عد3 تالزم ا الفصلين 5   27 

من النظام ارسا�سي.
القان ني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 
للر0اط بأاريخ 6  سبأمبر  202 تحت 

رقم  750  .
املدبر

122 P

MOROCCOSINO PHARMA
تعديل غرض الشركة

اعأماد تسم ة جديدة 
العادية  العامة  الجمع ة  إن   -  I
فاتح  في  املنعقدة  العادية   غير 
الحاملة  للشركة  سبأمبر  202 
 MOROCCOSINO لتسم ة 
PHARMA شركة مساهمة رتسمالها 
مقرها  الكائن  درهم،    0.000.000
شارع الحسن   ، 57 الب ضاء  بالدار 
(السجل  الخامس  الطابق  الثاني، 
الأجاري الدار الب ضاء 495717) قد 

قررت :
  - تعديل غرض الشركة لأمكين 
املشاريع  جم ع  إنجاز  من  الشركة 
الصناع ة، املأاجرة في جم ع ارمالك 
 كذا ت لي املشاركات في جم ع الشركات 

امل ج دة ت  في ط ر الأك ين.
 BAB CONSORTIUM 2 - اعأماد

كتسم ة جديدة للشركة.
ر - تعديل الفصلين الثاني  الثالث 

من النظام ارسا�سي نت جة لذلك.

القان ني  باإليداع  الق ام  تم   -  II

بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 

للدار الب ضاء بأاريخ  2 سبأمبر  202 

تحت رقم ر29ر79.
مجلس اإلدارة

123 P

HMSH
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 

   سبأمبر  202 بالر0اط تم تأسيس 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة تحمل 

الخصائص الأال ة :

.HMSH : التسم ة

الهدف : االتجار، اإليراد  الأصدير.

شارع   ، 5  : الأجاري  العن ان 

اربطا3، شقة 4، تكدا3، الر0اط.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 

في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  

حصة بق مة 00  درهم للحصة.

التس ير : تم تع ين الس د محسن 

صالح ناصر حسين الحارثي  الس د 

الحارثي  حسين  سالم  صالح  حارث 

كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 

باملحكمة الأجارية بالر0اط تحت رقم 

154971 بأاريخ 29 سبأمبر  202.

124 P

RABAT BETON
SARL

بأاريخ فاتح سبأمبر  202  0م جب 

عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل 
قرر  سبأمبر  202   6 بالر0اط بأاريخ 

الشريك ال ح د ما يلي :

تف يت الس د عاد3 بنعم ش 3 

بالشركة  يملكها  التي  حصة   7000

  00 لفائدة الس د علي بنعم ش ب 

درهم للحصة ال احدة.
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للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
من شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
ذات  شركة  إلى  بشريك  احد 

املسؤ ل ة املحد دة.
بنعم ش  عاد3  الس د  اسأقالة 
الس د  الشركة  تع ين  تس ير  من 
عاد3 بنعم ش  الس د علي بنعم ش 

كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة.
من    5  7  ،6 البند  ،  تعديل 

قان ن الشركة.
تم اإليداع القان ني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالر0اط بأاريخ 
ر2 سبأمبر  202 تحت رقم 7755  .
125 P

 LAITERIE FROMAGERIE 
LA CHAROLAISE

SARL
بأاريخ  2 سبأمبر  202  0م جب 
عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل 
بالر0اط بأاريخ 24 سبأمبر  202 قرر 

الشركاء ما يلي :
الفار�سي  رش د  الس د  اسأقالة 
الس د  الشركة  تع ين  تس ير  من 
سمير عباد كمسير للشركة ملدة غير 

محد دة.
تم اإليداع القان ني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالر0اط بأاريخ 
29 سبأمبر  202 تحت رقم 7909  .
126 P

INTRINSEQUE
SARL AU

ي ل    202  0م جب   6 بأاريخ 
عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل 
قرر  ي ل    202   20 بالر0اط بأاريخ 

الشريك ال ح د ما يلي :
العن ان  إلى  الشركة  مقر  تح يل 
الأالي : شاطئ ج هرة، بل ك ج، رقم 6  

ف ال إيمان، الصخيرات، تمارة.
تعديل البند 4 من قان ن الشركة.
تم اإليداع القان ني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالر0اط بأاريخ 
29 سبأمبر  202 تحت رقم 7899  .
127 P

JET CONTRACTORS
شركة مجه لة االسم

رتسمالها : 148.619 درهم

مقرها االجأماعي : 78، املنطقة 

الصناع ة الأقدم، الر0اط
رقم السجل الأجاري 1ر4ر5 الر0اط

  - بمقأ�سى الجمع العام العادي 

املنعقد بأاريخ 1ر ماي  202 الساعة 

5.00  تقرر ما يلي :

محمد  الس د  تجديد  اليات 

عاد3 الرتابي  الس د عمر عبد القادر 

الأدال ي  الس د محمد تمين بن حل مة 

 AR CORPORATION SARL  شركة 

الرتابي  عاد3  محمد  بالس د  ممثلة 

كأعضاء مجلس اإلدارة ملدة ر سن ات 

تنأهي في نهاية اجأماع الجمع العام 

للمصادقة على  للمساهمين  العادي 

في  املنته ة  املال ة  للسنة  الحسابات 

1ر ديسمبر ر202.

من  ترح لة  نج ب  الس د  تع ين 

م ال د 2  تكأ 0ر 975  بالقن طرة، 

على  الحاصل  الجنس ة،  مغربي 

 E491828 رقم  ال طن ة  البطاقة 

عض ا ملجلس اإلدارة ملدة ر سن ات 

العام  الجمع  اجأماع  بعد  تنأهي 

للمصادقة على  للمساهمين  العادي 

في  املنته ة  املال ة  للسنة  الحسابات 

1ر ديسمبر ر202.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202   4 بأاريخ 

.  80 8
خالصة  0 ان

املدير العام

128 P

ELASKO NEGOCE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الب ضاء مسجل ي م 28 ماي  202، 
تم  ضع القان ن  6ر28ر  تحت رقم 

ارسا�سي للشركة  مميزاتها كالأالي :

 ELASKO NEGOCE  : التسم ة 

.SARL
شارع   56 رقم   : االجأماعي  املقر 

الال ياق ت  مصطفى املعاني الطابق 

. 

املدة : 99 سنة.

 PROMOTEUR املزا 3  النشاط 

.IMMOBILIER
درهم    0.000  : رتسما3 الشركة 

مقسمة كالأالي :

احمد رض ان : 5.000 درهم.

خديجة حسني 5.000 درهم.

احمد رض ان بطاقة   : املسير ن 

 BK125819 ال طن ة  الأعريف 

الأعريف  بطاقة  حسني  خديجة 

.AB51ال طن ة 116ر
رقم السجل الأجاري : 506889.

ي ن    202    5 الأصريح  تاريخ 

تحت رقم 22050.

129 P

عقد تسيري حر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تعطت  9  ماي  202، 

مقرها  الكائن  املغرب  إنيرجي  ت ال 
زينيت  الب ضاء  بالدار  االجأماعي 

م ل ن  م عمارة رقم 7 س دي معر ف 

التس ير  الأ ف ق على ص غة  تجزئة 

معأصم،  حم د  الس د  إلى  الحر 

لب ع  عبارة عن محطة  تجاريا  اصال 

 ت زيع ال ق د  الزي ت تدعى محطة 

ببرش د،  برش د  الكائنة   200 

 املسجل بالسجل الأجاري باملحكمة 

تحت رقم  االبأدائ ة بالدار الب ضاء 

الأحل لي،  ذلك  السجل  من    79

ملدة سنة على سب ل الأجر0ة تبأدئ 

ماي  1ر  إلى  من فاتح ي ن    202، 

.2022

هذا  بفسخ  اإلنذار  يأم  لم   إذا 

املدة  هذه  انتهاء  قبل  شهرا  العقد 

ب اسطة رسالة مضم نة مع االشعار 

بالأ صل فإنه يأم تجديد العقد ملدة 

سنة قابلة للأجديد كل سنة.

ح ث يق م الس د هشام معأصم 

لفائدتها  تحت  الحر  بالتس ير 

مسؤ ل أه ال ح دة.

 24 في  املؤرخ  العقد  تن  في حين 

الس د  مع  امل قع   2009 تغسطس 

حم د معأصم قد تم فسخه باتفاق 

مع هذا ارخير.

130 P

عقد تسيري حر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تعطت شركة ت ال  29 ي ن    202، 

إنيرجي املغرب الكائن مقرها االجأماعي 

بالدار الب ضاء زينيت م ل ن  م عمارة 

رقم 7 س دي معر ف تجزئة الأ ف ق 

على ص غة التس ير الحر إلى الس دة 

شارع  الكائنة،  بنبراه م  ص ف ا 

تجزئة   ،7200 كلم  السادس  محمد 

اصال  الر0اط،  الس ي�سي  السفراء، 

تجاريا عبارة عن محطة لب ع  ت زيع 

باب  محطة  تدعى  ال ق د  الزي ت 

لعل ،  باب  بساحة  لعل ،  الكائنة 

الر0اط،  املسجل بالسجل الأجاري 

تحت  بالر0اط  االبأدائ ة  باملحكمة 

الأحل لي،  السجل  من  760ر  رقم 

 ذلك ملدة سنة على سب ل الأجر0ة 

تبأدئ من فاتح ي ل    202، إلى 0ر 

ي ن   2022.

هذا  بفسخ  اإلنذار  يأم  لم   إذا 

املدة  هذه  انتهاء  قبل  شهرا  العقد 

ب اسطة رسالة مضم نة مع االشعار 

بالأ صل فإنه يأم تجديد العقد ملدة 

سنة قابلة للأجديد كل سنة.

ص ف ا  الس دة  تق م  ح ث 

لفائدتها  الحر  بالتس ير  بنبراه م 

 تحت مسؤ ل أه ال ح دة.

في  املؤرخ  العقد  تن  حين  في 

الس د  مع  امل قع    976 7  فبراير 

احمد بنبراه م قد تم فسخه ب فاة 

مع هذا ارخير.

131 P
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فسخ عقد تسيير حر
في  املؤرخ  الحر  التس ير  عقد  إن 
بين  ير0ط  الذي   20 7 7  ي ل   
املسمات  املغرب  ت يل  ل ب ا  شركة 
املغرب،  الس د  إنيرجي  ت ال  حال ا 
يأعلق  ال رديغي  الذي  مصطفى 
الخدمة  ملحطة  الأجاري  بارصل 
املسماة  ال ق د  الزي ت  لأ زيع 
طريق  بسال،  الكائن  »ب رقراق« 
القن طرة، قد تم فسخه باتفاق بين 
املبرم  الفسخ  لعقد  تبعا  الطرفين 

بأاريخ فاتح ي ن    202.
132 P

PLOME
SARL AU

تعديالت بالشركة
 500 الشركة  حصص  تف يت 
حصة من الس د عثمان ب زيان إلى 

الس د محمد ب ل مة.
اسأقالة الس د عثمان ب زيان من 
تس ير الشركة  تع ين الس د محمد 

ب ل مة مسيرا  ح دا للشركة.
للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك  ح د.
االجأماعي  النشاط  ت س ع 

للشركة ل صبح رصاص  تاجر.
اإليداع االن ني باملحكمة الأجارية 

:D  7608 بالر0اط تحت رقم
133 P

 
PRESTIGE CORNER

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  ي ل    202،   14 بأاريخ  الر0اط 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

لشريك  ح د.
.PRESTIGE CORNER : التسم ة

الهدف االجأماعي :
كراء تغراض ارثات الحفالت.

االسأيراد  الب ع.
تجارة عامة.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي إي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

ر اق   4 هللا  إقامة ماشاء   : املقر 
رقم   محل رقم 6 ، ال فاق تمارة.

املسير : الس دة منا3 خرميز.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

09ر4ر1.

134 P

STE DIARE ACTIF
ش م م ش  

راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي :  5، مكرر شارع 

م الي عبد العزيز إقامة ارمل مكأب 
رقم 7 القن طرة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الأأسي�سي بأاريخ 22 سبأمبر  202، 

لشركة  تسا�سي  نظام  تم  ضع 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د ذات املميزات الأال ة :

الشكل القان ني : شركة محد دة 

املسؤ ل ة ذات الشريك ال ح د.

الهدف االجأماعي : مقا 3 تسقف 

ت  جبص، قطع مأن عة.

 STE DIARE ACTIF  : التسم ة 

.SARL AU

مكرر شارع   5  : املقر االجأماعي 

م الي عبد العزيز إقامة ارمل مكأب 
رقم 7.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تق  دها بالسجل الأجاري.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسما3 

  000 إلى  مقسمة  درهم    00.000

للحصة  درهم    00 فئة  من  حصة 

ال احدة جم عها محررة  م زعة على 

الشكل الأالي :

الس د  ملك ة  في  حصة    000

م نير دهبي.

منير  الشركة  ع نت   : التس ير 

دهبي كمسير لها ملدة غير محد دة.

القان ني  لالحأ اط   %5  : ارر0اح 

 الباقي ينقل.

1ر  فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

ديسمبر.

بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
بالقن طرة تحت رقم السجل الأجاري 

62549 بأاريخ 5 تكأ 0ر  202.

135 P

BPI MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 0.000  درهم

مقرها االجأماعي : 9 2 شارع 

الزرقط ني سكن البردعي،

الد ر ار 3، شقة رقم 00 20-  

الدار الب ضاء

السجل الأجاري :  8272 

للمساهم  قرارات  محضر  حسب 

تغسطس  202،    2 ال ح د بأاريخ 

تقرر ما يلي :
من  الشركة  ما3  رتس  زيادة 

خال3 مقاصة دي ن مع نة  مماثلة 

 2.589.800  مسأحقة الدفع بمبلغ 

درهم لتزداد بمبلغ من 0.000  درهم 

إلى 2.599.800 درهم.

االعتراف بإتمام زيادة رتس املا3.

الشركة  ما3  رتس  تخف ض 

املتراكمة  الخسائر  بامأصاص 

لزيادته  درهم   2589800 البالغة 

  0000 إلى  درهم   2.599800 بمبلغ 

درهم.

إلتمام  املمن حة  الصالح ات 

االجراءات القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 88 795.

136 P

BPI MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 0.000  درهم

مقرها االجأماعي : مكأب 54، مبنى 

41، مساكن رياض تنفا شارع عمر 

 CFC الخ امـ كازا املدينة املال ة

الدار الب ضاء

السجل الأجاري :  8272 

الغير  القرارات  ملحضر   فقا 

الصادر  الح د  للشريك  العادية 

بأاريخ 6 سبأمبر  202، تقرر ما يلي :

 BPI لشركة  سهم    00 ب ع 

GROUP  هي شركة مساهمة مبسطة 

 COMBRAILLE شركة  لصالح 

شركة  DEVELOPPEMENT  هي 

الس د  يمثلها  مبسطة،  مساهمة 

 LAURENT JEAN PIERRE

 CLAUDE MARIE PFEIFFER

تجسد بم جب عقد نقل مؤرخ في 6 

 BPI مبرم بين شركة  سبأمبر  202، 

 COMBRAILLE GROUP  شركة 

:DEVELOPEMENT

تعديل املقابلة للنظام ارسا�سي.

إلتمام  الصالح ة  تف يض 

اإلجراءات القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 795279.
قصد النشر  اإلعالن

137 P

ANFA RETAIL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 00.000ر درهم

مقرها االجأماعي : 0  شارع م �سى 

بن نصير، الطابق السادس شقة    

غ تي ه، الدار الب ضاء

السجل الأجاري : 58017ر

بالدار الب ضاء

بناء على محضر الجمع العام الغير 

تغسطس  202،    6 العادي بأاريخ 

تقرر ما يلي :
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من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

الطابق  نصير  بن  م �سى  شارع    0

الدار  غ تي ه  شقة   ،  السادس 

الب ضاء إلى العن ان الأالي : 49 شارع 

الدار  معاريف  ر  رقم  بركات  احمد 

الب ضاء.
زيادة رتس ما3 الشركة من خال3 

النقدية  املؤكدة  الدي ن  تع يض 

درهم    .700.000  املسأحقة بمبلغ 

إلى  درهم  00.000ر  بمبلغ  لتزداد 

2.000.000 درهم.

الأأكد من زيادة رتس املا3.

الأأكد من الأ زيع الجديد لرتس 

املا3.

ص اغة  املقابل  إعادة  الأعديل 

النظام ارسا�سي للشركة.

للق ام  الصالح ات  إعطاء 

باإلجراءات القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 795205.
قصد النشر  اإلعالن

138 P

MOUTEA MORCHID
شركة مساهمة

رتسمالها : 20.000.000 درهم

قرها االجأماعي : 0  زنقة زيد ابن 
رفاعي املعاريف، الدار الب ضاء

السجل الأجاري : ر7599ر

بناء على محضر الجمع العام غير 
قرر  ي ل    202،   5 بأاريخ  العادي 

 MOUTEA شركة  في  املساهم ن 

مساهمة  شركة   MORCHID  هي 

ما يلي :

اإلدارة  مجلس  تقرير  قراءة 

 امل افقة عل ه.

حسابات  مدقق  تقرير  قراءة 

املساهمات  امل افقة عل ه.
زيادة رتس املا3 بمساهمة ع ن ة 

بهدف  درهم    .500.000 بمبلغ 
إلى  درهم   20.000.000 من  رفعه 

500.000. 2 درهم.

ملجلس  تمنح  التي  الصالح ات 
است فاد  مالحظة  تجل  من  اإلدارة 
رتس  السابق  زيادة  الشرط 
الأعديالت  في  قدما  املا3  امل�سي 

 اإلصالح ات املقابلة لل ائح.
إلتمام  املمن حة  الصالح ات 

اإلجراءات القان ن ة.
إدارة  مجلس  ملحضر   فقا 

8  تغسطس  202، تقرر ما يلي :
الشرط  باست فاء  االعتراف 
لزيادة  النهائي  السابق  االست فاء 
رتس املا3 التي قررها الجمع العام غير 

العادي في 5 ي ل    202.
مراجعة النظام ارسا�سي.

اإلجراءات  اسأكما3  صالح ات 
القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 795206.
قصد النشر  اإلعالن

139 P

ABATTOIR SKHIRAT
SARL

تأسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تم  سبأمبر  202،   20 االسأثنائي 

 ضع القان ن ارسا�سي للشركة.
امل ض ع االجأماعي :

سب ل  على  الشركة  من  الغرض 
الحصر ه  النشاطين الأال ين :

يقصد  بأن اعها،  امل ا�سي  دبح 
قأل  إلى  تهدف  خدمة  بلذبح 
انأاج  في  املسأخدمة  الح  انات 
يأتي  حتى  عليها  اللح م  الحفاظ 
من  رسم ا  يستثنى  لجلبها  العمالء 
تس يقي  نشاط  تي  الشركة  غرض 

للح  انات الح ة ت  املدب حة.
املأعلقة  اسأيراد امل اد  املعدات 

بنشاط الذبح.
 ABATTOIR SKHIRAT  : االسم 
املسؤ ل ة  ذات  شركة   SARL

املحد دة.
املقر االجأماعي : تجزئة املسأقبل 

عمارة 46 الشقة رقم 6 الصخيرات.

 14.400.000  : الشركة  رتسما3 
حصة    000 إلى  مقسمة  درهم 
لل احدة  درهم    00 اجأماع ة 

مسجلة  محررة.
املدة : 99 سنة.

التس ير : عمر الع اد.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تسج ل  تم  كما  بأمارة  االبأدائ ة 
الشركة بالسجل الأجاري تحت رقم 

41ر4ر1.
قصد النشر  اإلعالن

140 P

JAZAMY MED
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

بناء على عقد عرفثي تعلن القان ن 
ارسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة 

ذات املميزات الأال ة :
 JAZAMY MED SARL  : االسم 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة.
في  بالجملة  الأجارة   : امل ض ع 
املنأجات شبه الطب ة  مسأحضرات 

الأجم ل  املكمالت الغذائ ة.
الطب ة  بالجملة  امل اد  الأجارة 

 الجراح ة  العلم ة.
الأجارة بالجملة ملعدات مخأبرات 

الأحال ل الطب ة.
املقر االجأماعي : رقم 666 املغرب 

العربي بل ك د القن طرة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
الرتسما3 : 00.000  درهم مك ن 
من 000  حصة ق مة كل  احدة منها 

00  درهم.
الس د ج اد س ك ك 00ر حصة.
الس د م الي اسع د الز يت 00ر 

حصة.
الس د زايد اهبي 00ر حصة.

الس دة عفاف نظام 00  حصة.
تس ير الشركة  إدارتها   : التس ير 
الس د ج اد س ك ك  تحت تصرف 
للشركة  ارسا�سي  للقان ن  طبقا 
الكاملة  ذلك ملدة غير  مع السلطة 

محد دة.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 
إلى 1ر ديسبمر.

اإليداع  تنجز   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  القان ني 

بالقن طرة بأاريخ 5 تكأ 0ر  202.
تحت السجل الأجاري 62527.

141 P

EXOLINA GROUP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
في  ر تغسطس  202،  املسجل 
بالر0اط  2  تغسطس  202، 
الخصائص  ذات  الشركة  تأسست 

الأال ة :
مسؤ ل ة  ذات  شركة   : الشكل 

محد دة.
االسم : EXOLINA GROUP ذات 

املسؤ ل ة املحد دة.
الهدف االجأماعي : تقديم الطعام 

بسعر تابت.
  .200.000  : الشركة  رتسما3 
حصة    2000 إلى  مقسمة  درهم، 
00  درهم للحصة  اجأماع ة بق مة 

م زعة كما يلي :
 2400 الس د ص رة عبد املج د 

حصة.
الس د بناني مر ان 2400 حصة.
الس د ص رة خل ل 4800 حصة.
الس د ص رة جال3 2400 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 
الأجاري  مركز   5 كلم  السادس 

السفراء الس ي�سي الر0اط.
عبد  ص رة  الس د   : التس ير 

املج د.
الس د بناني مر ان.
الس د ص رة خل ل.
الس د ص رة جال3.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.154807

142 P
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OLEALU
SARL AU

تصف ة شركة
العادي  العام  الجمع  بمقأ�سى 

املنعقد بأاريخ 14 ي ل    202.
تصف ة  ال ح د  الشريك  قرر 
ذات  شركة   OLEALU شركة 
بشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 ذات الرتسما3 االجأماعي 
الكائن  االجأماعي  درهم  مقرها 
زنقة اللة    2 جهة ايب در م  بفاس، 

تم نة شقة 2  الطابق 6.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  فاتح  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202، تحت رقم 5/021رر4.
للنشر  الب ان

143 P

 ALUTECH
SARL AU

تصف ة شركة
العادي  العام  الجمع  بمقأ�سى 

املنعقد بأاريخ 14 ي ل    202.
تصف ة  ال ح د  الشريك  قرر 
ذات  شركة   ALUTECH شركة 
بشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 ذات الرتسما3 االجأماعي 
الكائن  االجأماعي  درهم  مقرها 
زنقة اللة    2 جهة ايب در م  بفاس، 

تم نة شقة 2  الطابق 6.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  فاتح  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت عدد 6/021رر4.
للنشر  الب ان

144 P

FL INDUSTRIA
شركة محد دة املسؤ ل ة

من شريك  احد
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع الحسن 
الثاني عمارة 6 حسن 2 مركز 

ارعما3 مكأب رقم  5، القن طرة
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة بأاريخ 24 سبأمبر  202، 
لشركة  ارسا�سي  القان ن  حرر 
محد دة املسؤ ل ة من شريك  احد، 

تحمل امل اصفات الأال ة :

.FL INDUSTRIA : التسم ة
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

 الخارج.
(شركة  الكهر0ائ ة  املعدات 

مصنعة).
لجم ع  الشراء  الب ع  الأصن ع 

ارجهزة املنزل ة.
االسأيراد  الأصدير لجم ع امل اد 

 الل ازم املأعلقة باالنأاج.
في  املنفعة  ت   املشاركة  تخذ 
املأعلقة  الشركات  املقا الت  جم ع 

بارهداف املذك رة.
العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 
لها  التي  العقارية  غير  ت   العقارية 
ارتباط مباشر ت  غير مباشر بارهداف 
السالفة الذكر ت  قادرة تن تيسر نم  

الشركة.
الحسن  شارع   : االجأماعي  املقر 
الثاني عمارة 6 حسن 2 مركز ارعما3 

مكأب رقم  5، القن طرة.
املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  راس املا3 االجأماعي 
املا3 في مبلغ 00.000  درهم مقسمة 
درهم    00 حصة بق مة    000 على 
للحصة ال احدة مخصصة للشريك 

ال ح د.
ف اللي  مسكاني  العربي  الس د 

000  حصة.
املجم ع : 000  حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسير.

الف اللي  املسكاني  العربي  الس د 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 8رA7401 جنس ة مغر0 ة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.
إلنشاء   %5 تقأطع   : ارر0اح 
القان ني  يخصص  االحأ اطي  املا3 
الفائض حسب قرار الشريك ال ح د.
مبلغ  إيداع  تم   : الحصص 
00.000  درهم في صند ق الشركة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  القان ني 
تكأ 0ر  202،   4 بأاريخ  بالقن طرة 
بالسجل  الشركة  تسج ل   تم 

الأجاري تحت رقم  6250.

145 P

CHARAFDDINE
SARL

AU CAPITAL DE 200.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE

 BOULEVARD ANZARANE ET
 BOULEVARD MOUKAWAMA
SOUK ELARBAA DU GHARB

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
5 20، تم إعالن  7  تبريل  املؤرخ في 
عن  فاة مسير للشركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د الس د 
ال رثة  طرف  من  محمد  جب ل  
مل كة  العب دي  الشرع ين  هم 
 درية القاسم ة  تم نة دب ل   نادية 
جب ل   الب راري  جب ل   صفاء 
تبنائها القاصرين  ن ابة عن  فاطمة، 
هم ابتسام جب ل   مصطفى جب ل  
جب ل   قد  جب ل   محمد   ي سف 
تم بعد ذلك تع ين الس د امل ل دي 
جب ل  مسير للشركة  زيادة رتسما3 
من  بدال   200.000 إلى  الشركة 

00.000  درهم.
 تح يل الشكل القان ني للشركة 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 
ذات الشريك ال ح د إلى شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة.
9 20 بمقأ�سى   0أاريخ 7  تبريل 
الجمع العام االسأثنائي تم إعالن عن 
م ل دي  الس د  الشركة  مسير   فاة 
الشرع ين  ال رثة  طرف  من  جب ل  
 قد تنازلت الس دة فاطمة الب راري 
تصالة عن نفسها  ن ابة عن ت الدها 
القاصرين عن كامل حق قهم اإلرث ة 
الشركاء  ال رثة  لباقي  الشركة  في 
تقس م  تم  الشركة  قد  في  الجدد 

الحصص ب نهم :
الرتسما3 :

حسن جب ل  8   حصة.
ادريس جب ل  8   حصة.

العب دي مل كة  76 حصة.
درية القاسم ة 255 حصة.

تم نة جب ل  229 حصة.
نادية جب ل  229 حصة.

السعدية جب ل  58 حصة.
عائشة جب ل  58 حصة.

فاطمة جب ل  58 حصة.
جب ل   رحمة 58 حصة.
طام  جب ل  58 حصة.
املجم ع : 2000 حصة.

امل ارد :
حسن جب ل  800   حصة.
ادريس جب ل  800   حصة.

العب دي مل كة 00 76 حصة.
درية القاسم ة 5500 حصة.
تم نة جب ل  22900 حصة.
نادية جب ل  22900 حصة.

السعدية جب ل  5800 حصة.
عائشة جب ل  5800 حصة.
فاطمة جب ل  5800 حصة.

طام  جب ل  5800 حصة.
املجم ع : 200.000 حصة.

 تع ين الس د حسن جب ل  مسير 
للشركة.

 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 
الغرب  ارربعاء  بس ق  االبأدائ ة 
28 سبأمبر  202، تحت رقم  بأاريخ 

.584
146 P

AL KHARIQUNS
S.A.R.L

مأجر رقم 62 حي القدس تابريكت 
سال

تعديل
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
ي ل    202  املسجل بمصلحة    9
التسج ل بالر0اط في 9  ي ل    202 

تحت رقم 0661ر.
 AL شركة  في  املساهم ن  قرر 

.KHARIQUNS SARL
املصادقة على الحسبات النهائ ة 

لأصف ة الشركة السابقة ر انها.

حل الشركة رسباب مأعددة.
السباعي  زينب  الس دة  تع ين 
بإغالق  تصف ة  كمكلفة  اإلدري�سي 

الشركة.
مأجر  للأصف ة  اإلجأماعي  املقر 

رقم 62 حي القدس تابريكت سال.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة اإلبأدائ ة ملدينة 
6  سبأمبر  202 تحت  بأاريخ  سال 

رقم 7407ر.

147 P
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UTX TECHNOLOGY
 N°65ر SECTEUR HAY AL
 FIRDAOUS T/141 RDC

TAMARA
تعديالت

بمقأ�سى محضر قرارات الشريك 
في  ال ح د بأاريخ فاتح ي ن    202 
شركة UTX TECHNOLOGY  شركة 
بشريك  ملحد دة  املسؤ ل ة  ذات 
 ح د، رتسمالها 00.000.00  درهم، 

تقرر : 
نقل املقر اإلجأماعي للشركة من 
عمير  فا3  لد  شارع  زا ية  ب/2ر 
إلى  الر0اط  تكدا3  بهت،   زنقة  اد 
 RDC قطاع حي الفرد س  65ر  رقم 

T/141، تمارة.
تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالر0اط ي م 14 سبأمبر  202 تحت 

رقم 117444.
148 P

كاب طا3

25، شارع شجرة القدس، حي الرياض، الر0اط

  GENERATION NOUVELLE
DE CONSTRUCTION

 PAR ABREVIATION GENOC
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 2200.000.00
DHS

RC N° 10085ر
الذي  العام  الجمع  بمقأ�سى 
تمت  سبأمبر  202،   2 عقد بأاريخ 

املصادقة على ما يلي :
ر،  من  اإلجأماعي  املقر  تغ ير 
 ،9 الشقة  بل ك ت،  زنقة الحنصالي، 
باند نغ،  زنقة  إلى  الر0اط  القبيبات 
املح ط   27 الشقة رقم   ،20 العمارة 

الر0اط.
4 من   بهذا فقد تم تعديل البند 

القان ن ارسا�سي للشركة.
باملركز  القان ني  اإليداع  تم 
الجه ي لإلستثمار لجهة الر0اط ي م 
الأجاري  تكأ 0ر  202  0السجل   4
للمحكمة الأجارية بالر0اط تحت رقم 

ر11799.
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كاب طا3
25، شارع شجرة القدس، حي الرياض، الر0اط

VOX ALTO
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
RC N°6 99 

الذي  العام  الجمع  بمقأ�سى 
6  سبأمبر  202، تمت  عقد بأاريخ 

املصادقة على ما يلي :
 ، 0 من  اإلجأماعي  املقر  تغ ير 
زنقة ن 0ال ا، قطاع 7 ، حي الرياض، 
2 زنقة تر مان،  القبيبات الر0اط إلى 
الر0اط. الرياض  مأجر حي  د،   82
من   4 البند  تعديل  تم  فقد   بهذا 

القان ن ارسا�سي للشركة.
باملركز  القان ني  اإليداع  تم 
الجه ي لإلستثمار لجهة الر0اط ي م 
الأجاري  تكأ 0ر  202  0السجل   4
للمحكمة الأجارية بالر0اط تحت رقم 

.  7997
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إتمان ة تسفار ك نساي
شقة رقم 4 جنان النهضة   الر0اط

الهاتف : 7.72.97.60ر05
الهاتف النقا3 : 7رر0662744

INOVALEARN
SARL AU 

رتسما3 : 00.000.00  درهم
العن ان : 41 زنقة  اد زيز رقم 4 

تكدا3 الر0اط
تغ يرات في الشركة

اإلسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 INOVALEARN SARL AU لشركة 
قرر  ي ن    202  0ر  املنعقد بأاريخ 
ارعضاء  0اإلجماع الأغ يرات الأال ة: 

ب ع حصص  إعادة الأ زيع :
قررت  الجمع  هذا  خال3  من 
نصف  ب ع  تمزا3  ام مة  الس دة 
باغ 3  مريم  الس دة  إلى  تسهمها 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  (الحاملة 
تصبحت  ارخيرة  هذه   (A1ر568ر
شريكة  مساعدة مسيرة بنسبة 50% 

من ارسهم.
الجديد  الأ زيع  فإن   0الأالي 

لألسهم بعد هذا الب ع ه  كما يلي :

من   50% تمزا3  ام مة  الس دة 
تسهم الشركة 50.000.00 درهم.

من   50% باغ 3  مريم  الس دة 
تسهم الشركة 50.000.00 درهم.

تسهم  من    00%  : املجم ع 
الشركة 00.000.00  درهم.

مساعدة  مسيرة  تع ين 
COGERANTE جديدة.

قرر الجمع العام اإلسأثنائي تع ين 
الس دة مريم باغ 3 الحاملة للبطاقة 
مسيرة   (A1ر568ر رقم  ال طن ة 

مساعدة COGERANTE للشركة.
للشركة:  تعديل الشكل القان ني  
الشكل  تصبح  ارسهم،  ب ع  بعد 
SARL (شركة ذات  القان ني للشركة 
 SARL من  بدال  مسؤ ل ةمحد دة) 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة   AU

ذات شريك  ح د).
ارسا�سي  القان ن  تحديث 
الأعديالت  مراعاة  مع  للشركة: 

الجديدة للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط ي م 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 5ر1180.
للب ان
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إتمان ة تسفار ك نساي

شقة رقم 4 جنان النهضة   الر0اط

الهاتف : 7.72.97.60ر05

الهاتف النقا3 : 7رر0662744

 ATLAS BAADI
AMENAGEMENT

SARL
رتسما3 : 00.000.00  درهم

العن ان : إقامة جنان النهضة عمارة 
4 شقة 7 حي النهضة   إضافي 

الر0اط
تغ يرات في الشركة

اإلسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 ATLAS BAADI لشركة 
املنعقد   AMENAGEMENT SARL
بأاريخ 8 سبأمبر  202 قرر ارعضاء 

 0اإلجماع الأغ ير الأالي :
قرر   : الأجاري  اإلسم  تغ ير 
الجمع العام اإلسأثنائي للشركة من 
 ATLAS BAADI AMENAGEMENT
 ATLAS CONCEPT ET إلى   SARL

.AMENAGEMENT SARL

تحديث القان ن ارسا�سي للشركة 
الجديدة  الأعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط ي م 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 4ر1180.
للب ان
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.46

STE. JAYAS TRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 ADRESSE : CITE NJIMA N°21ر

SOUL EL ARBAA
RC : 26849

إجأماع ة  ب ع  عق د  بمقأ�سى 
 محضر جمع عام اسأثنائي للشركة 
سبأمبر  202  املسجلة  ر  بأاريخ 

بأاريخ 7 سبأمبر  202 تقرر ما يلي :
باع   : إجأماع ة  حصص  ب ع 
حصة    00 ال عق بي  الس د حك م 

بق مة 00  درهم للحصة .
200حصة   الس د زهير ال عق بي 
درهم للحصة في شركة    00 بق مة 
لفائدة الس د كما3   JAYAS TRANS
الأغ يرات  تمت  ال عق بي  عل ه 

الأال ة بالقان ن ارسا�سي للشركة.
جد 3 رقم 6  7 امل ارد  رتسما3 :
مبلغ  قدره  للشركة   رد 
إلى  مقسمة  درهم    00.000.00
  00 قسمة إجأماع ة بق مة    000

درهم للحصة م زعة كالأالي :
ال عق بي  حك م  الس د 
حصة   400 درهم تمثل   40.000.00

إجأماع ة. 
الس د زهير ال عق بي 0.000.00ر 

درهم تمثل 00ر حصة إجأماع ة.
ال عق بي  كما3  الس د 
حصة  00ر  درهم تمثل  0.000.00ر 

إجأماع ة.
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درهم    00.000.00  : مجم ع 

000  حصة إجأماع ة.

الس د  تع ين  تسم ة  تقرر  كما 

 GB92596 حك م ال عق بي بطاقأه 

مسير للشركة.

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
لس ق  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر    6 بأاريخ  الغرب  ارربعاء 

 202 تحت عدد 2021/441.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.46

STE. CHAILAK TRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 ADRESSE : DOUAR KHLOTE

 SIDI ALLAL TAZI SOUK EL

ARBAA

RC : 2799ر

 24 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202  املسجل بس ق تربعاء 

الغرب بأاريخ 27 سبأمبر  202  ضع 

 CHAILAK القان ن ارسا�سي لشركة 

تأسيس  يلي  ما  تم  ح ث   TRANS

لشركة تحمل الخصائص الأال ة :

.CHAILAK TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
  00.000.00 حددفي   : راس املا3 

قسمة    000 إلى  مقسمة  درهم 

إجأماع ة من فئة 00  درهم لفائدة:

 500 السعدي  سع د  الس د 

حصة.

 الس د ش لق كريم 500 حصة.

الهدف :

نقل املسأخدمين.

الخلط  د ار   : اإلجأماعي  املقر 

تربعاء  س ق  الأازي  عال3  س دي 

الغرب.

املدة : 99 سنة.

التس ير : عين الس د ش لق كريم 
.GB2مسير للشركة بطاقأه 44ر1ر

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
بس ق  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
5 تكأ 0ر  202  تربعاء الغرب بأاريخ 
الترت بي  بالسجل   590 عدد  تحت 

 99ر27 بالسجل الأحل لي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.7.90.29.78ر
GSM : 06.61.25.96.46

STE. GHAFCOM
غفك م
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 ADRESS : MOULAY

 BOUSSELHAM CENTRE SOUK
EL ARBAA
RC : 25815

عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  للشركة  اسأثنائي 
سبأمبر  202   املسجل بس ق   20
سبأمبر   22 بأاريخ  الغرب  ارربعاء 

 202  قرر ما يلي :
رفع   : الشركة  رتسما3  رفع 
  00.000.00 من  الشركة  رتسما3 
درهم   600.000.00 إلى  درهم 
عن  درهم   500.000.00 بزيادة 
حصة جديدة   5000 اكأأاب  طريق 
لفائدة  للحصة  درهم    00 بق مة 
نقدية قدرها  بق مة  الشركة  شركاء 

500.000.00 درهم.
 0الأالي تم تغ ير جد 3 رقم 6  7 

بالقان ن ارسا�سي للشركة كما يلي :
جد 3 6 : امل ارد.

مبلغ  قدره  للشركة   رد 
600.000.00 درهم .

محمد  الغر0ا ي  الس د 
540.000.00 درهم.

ي سف  الغر0ا ي  الس د 
60.000.00 درهم.

املجم ع : 6.000.000.00 درهم.

: قسم رتسما3  7 رتسما3  جد 3 
إجأماع ة  حصة   6.000.000 إلى 

بق مة 00  درهم للحصة لفائدة : 
 540 الجل لي  السع د  الس د 

حصة إجأماع ة.
 600 بلهاشمي  رش دة  الس دة 

حصة إجأماع ة.
املجم ع : 6000 حصة إجأماع ة.
بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
لس ق  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر   29 بأاريخ  الغرب  ارربعاء 

 202 تحت عدد 2021/466.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.7.90.29.78ر
GSM : 06.61.25.96.46

STE. SADIKLUXE TRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 ADRESS : DOUAR MCHAITEN
 SDER LALLA MIMOUNA SOUK

EL ARBAA
RC : 2787ر

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
سبأمبر  202  املسجل بس ق   22  
القان ن  ر2  ضع  بأاريخ  تربعاء 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
 SADIKLUXE TRANS محد دة  

ح ث تم   ما يلي :
تأسيس شركة تحمل الخصائص 

الأال ة :
.SADIKLUXE TRANS : التسم ة
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
رتس املا3 : حدد في 00.000.00  
قسمة    000 إلى  مقسمة  درهم 
إجأماع ة من فئة 00  درهم لفائدة:
 500 الصديق  الهبري  الس د 

حصة.
 الس د جب ر نج م 500 حصة.

الهدف :
نقل املسأخدمين.

امغ طن  د ار   : اإلجأماعي  املقر 
السدر لالم م نة س ق تربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.
الصديق  الس د  عين   : التس ير 
الهبري  الس د نج م جب ر مسيرين 

للشركة.
بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
بس ق  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر   28 بأاريخ  الغرب  تربعاء 
بالسجل   579 عدد  تحت   202 

الترت بي  87ر27 بالسجل الأحل لي.
157 P

AMINE PAIN
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر0اط 
تأسيس  تم  ي ل    202   6 بأاريخ 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة.
.AMINE PAIN : التسم ة

الهدف اإلجأماعي :
ب ع تن اع الخبز.

تصن ع  0 ع املعجنات.
صنع  0 ع الحل يات.

ب ع منأ جات ارلبان.
عالقة  لها  مخألفة   منأ جات 

بهذا النشاط.
  00.000.00  : الشركة  رتسما3 
حصة من    000 إلى  درهم مقسمة 
ال احدة  للحصة  درهم    00 فئة 
الشكل  على  الشركاء  بين  م زعة 

الأالي:
حصة   500 الس د جامع البكري 

من فئة 00  درهم.
 500 الصالحي  ر0 عة  الس دة 

حصة من فئة 00  درهم.
من  ابأداء  99سنة   : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املقر: تجزئة غ ثة رقم 7 تمارة.

املسير : الس دجامع البكري.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
4161ر1 باملحكمة اإلبأدائ ة بأمارة.
158 P 
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 شركة رواق أغشيتيكتيغ

 آند كونسيلتينغ
ش.م.م 

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها اإلجأماعي : رقم 6ر1 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

ك ماتراف   تمارة

بمقأ�سى  محضر مؤرخ ب  م 24 

الغير  للجمع العام   تغسطس  202 

تغش ت كأ غ  ر اق  لشركة  العادي  

ذات  ش.م.م   ك نس لأينغ  آند 

  00.000 الشريك ال ح د رتسمالها 
6ر1  رقم  اإلجأماعي   مقرها  درهم 

شارع   4 رقم  شقة  الثاني  الطابق 

القاهرة ك ماتراف   تمارة تم اإلقرار 

باإلجماع على ما يلي :

تح يل املقر اإلجأماعي للشركة :

 24 بأاريخ  مؤرخ  عقد  بم جب 

الشركة  قررت  تغسطس  202 

للعن ان  اإلجأماعي  مقرها  تح يل 

تجزئة ج هرة تمارة شارع   : الجديد 

الحسن الثاني عمارة   شقة 6 .

تعديل القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

اإلبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بأمارة بأاريخ 0ر سبأمبر  202 تحت 
رقم 6550.
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 ASIA RESTAURATION ET

SERVICE
  5 بأاريخ  مؤرخ  عقد  بمقأ�سى 

الشركة  تأسيس  تم  مارس  202 

 ASIA RESTAURATION ET

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات   SERVICE

 فق العناصر الأال ة :

 ASIA  : التسم ة 

.RESTAURATION ET SERVICE

مسؤ ل ة  ذات  شركة   : الصفة 

محد دة.

الهدف اإلجأماعي : 

مطعم  مأعدد الخدمات.

املقر اإلجأماعي : 2  شارع الكفاح 
الطابق الثالث ح.ي.م الر0اط.

التس ير : 
الس د تنس الركاب.

  الس د محمد جن ح.
السنة القان ن ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ماي  1ر  بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم ر15414.
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DILIGOR

 TATFY DEVELOPPEMENT
AGRICOL

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  قد  القن طرة 
الخصائص  تحمل  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة :
 TATFY  : التسم ة 
 DEVELOPPEMENT AGRICOL

.SARL
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

املسؤ ل ة املحد دة.
الهدف اإلجأماعي :

إسأغال3 اررا�سي الفالح ة.
املشاركة املباشرة  غير املباشرة في 
جم ع العمل ات املال ة  املنق لة  في 
جم ع املنشآت الأجارية  الصناع ة.

درهم    00.000  : املا3  رتس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسج ل  في السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
 4 شارع اربطا3 شقة    5 املقر: 

الطابق 4 تكدا3 الر0اط.
 التس ير : الس د محمد مريغ.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.  55065

161 P

DILIGOR

GENERAL LOGIC
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  قد  القن طرة 
الخصائص  تحمل  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:
.GENERAL LOGIC : التسم ة

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
املسؤ ل ة املحد دة.

الهدف اإلجأماعي :
إعداد  0 ع البرامج املعل مات ة.

املشاركة املباشرة  غير املباشرة في 
جم ع العمل ات املال ة  املنق لة  في 
جم ع املنشآت الأجارية  الصناع ة.

رتس املا3 : 20.000 درهم مقسمة 
درهم    00 حصة من فئة   200 إلى 

للحصة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسج ل  في السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املقر اإلجأماعي: 5  شارع اربطا3 

شقة 4 الطابق 4 تكدا3 الر0اط.
 التس ير : الس د محمد مريغ.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.  55067

162 P

DILIGOR

NEGOSCA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  تم  ضع  قد  القن طرة 
الخصائص  تحمل  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:
.NEGOSCA : التسم ة

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
املسؤ ل ة املحد دة من شريك  احد.

الهدف اإلجأماعي :
الب ع بالجملة  الأقس ط.

املشاركة املباشرة  غير املباشرة في 
جم ع العمل ات املال ة  املنق لة  في 
جم ع املنشآت الأجارية  الصناع ة.

رتس املا3 : 0.000  درهم مقسمة 
درهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

للحصة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسج ل  في السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املقر اإلجأماعي: 5  شارع اربطا3 

شقة 4 الطابق 4 تكدا3 الر0اط.
 التس ير : الس دة سناء الزهرا.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.  5506 

163 P

SERVYSEGURIDAD RAYAN
شركة محد دة املسؤ ل ة ذات 

الشريك  ال ح د
رتسمالها : 0.000.00 درهم

املقر الرئي�سي : جنان النهضة ت.م.ب 
ر2 شقة 4 الر0اط

تبعا لقرار الجمع العام اإلسأثنائي 
لشركة   20 9 ي ن     24 بأاريخ 
 SERVYSEGURIDAD RAYAN
ذات  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 
تصف ة  إقرار  تم  ال ح د  الشريك 
الحسن  الس د  الشركة  تسم ة 
للشركة  تحديد  كمصفي  ب حبيب 
النهضة  جنان  ب  الأصف ة  مقر 

ت.م.بر2 شقة 4 الر0اط. 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط تحت رقم 104646 

 0أاريخ 2 مارس 2020.
164 P

ROMEO SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة من شريك  احد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات 
الأال ة بسال بأاريخ 5 ي ل    202.

 ROMEO  : اإلجأماعي  اللقب 
.SERVICE SARL AU
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ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

شريك  من  املحد دة  املسؤ ل ات 

 احد.

غرض   : اإلجأماعي  الهدف 

الشركة س اء في املغرب ت  في الخارج 
مقا 3  مباشر  غير  ت   مباشر  بشكل 

الأنظ ف (تعما3 الص انة  النظافة 

 البستنة  الص انة  تنم ة املساحات 

البستنة  الغرس،  (الري،  الخضراء 

السباحة،  حمامات  العض ية، 

الناف رة، العشب طب عي  اصطناعي.

املأعلقة  الخدمات  كافة  تقديم 

بمجاالت النظافة.

شراء  اسأيراد  تصدير  تس يق 

امل اد  اإلمدادات  املعدات  جم ع 

بشكل  تأعلق  قد  التي  املنأجات 

بارش اء  مباشر  غير  ت   مباشر 

املذك رة تعاله.

املعامالت  جم ع  عام   بشكل 

الأجارية  الصناع ة  املال ة 

 املنق لة  العقارية، املرتبطة بشكل 

بارش اء  مباشر  غير  ت   مباشر 

املذك رة تعاله، ت  التي يحمل تن تعزز 

تحق قها  تط يرها.
رتس املا3 : تم تحديدة رتس املا3 

مقسم  درهم    00.000.00 بمبلغ 

إلى 000   سهم بق مة 00  درهم، 

على  ال ح د  للمساهم  مخصصة 

النح  الأالي :

الس دصالح ب تارتة 000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99   : املدة 

الأأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ماعدا  سنة  كل  من  1رديسمبر  إلى 

تاريخ  ضع  تبأدئ من  السنة ار لى 

التسج ل.

املقر اإلجأماعي : زا ية بهت   ادي 

سب ، 8، شقة   تكدا3 الر0اط.

التس ير : الس د صالح ب تارتة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

التسج ل  رقم  بسال  اإلبأدائ ة 

بالسجل الأجاري 4475ر.

165 P

BISHOME
ش.م.م

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 
سبأمبر   202  املسجل     6 بأاريخ 
تم  سبأمبر  202    7 في  بالر0اط 
إنشاء القان ن ارسا�سي لشركة ذات 
املميزات  لها  املحد دة  املسؤ ل ة 

الأال ة :
الشركاء : 

الس دة ب شرى اهريش.
  الس د منير بزاري .

التسم ة : BISHOME ش.م.م.
نشاط  يأمثل   : الشركة  غرض 

الشركة في :
ب ع ، شراء  إنأاج مسأحضرات 

 منأ جات الأجم ل.
اإلسأيراد  الأصدير.

الأجارة.
ارشغا3  كل  عامة  بصفة 
الصناع ة  الأجارية،  العم م ة، 
مباشر بشكل  املرتبطة    العقارية، 

 ت  غير مباشر.
شأنها  من  الشركة  التي  بنشاط 

املساهمة في تنم تها.
املقر الرئي�سي : تجزئة الأنف د رقم 

50 طريق القن طرة سال.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

ي م تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رتسما3 
إلى  مقسما  درهم    00.000.00
درهم    00.00 بق مة  000 حصة 
للحصة مقسم على الشركاء كما يلي :
 500 اهريش  ب شرى  الس دة 

حصة.
  الس د منير بزاري 500 حصة.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التس ير 
الس د  طرف  من  محددة  غير   ملدة 

منير بزاري.
السنة اإلجأماع ة من فاتح يناير 

إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.
تسج ل  تم  القان ني  اإليداع 
الشركة بالسجل الأجاري باملحكمة 
اإلبأدائ ة بسال ي م 4 تكأ 0ر  202 

تحت رقم ر458ر.
166 P

STE FINE BOULANGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
تاسيس شركة

بأاريخ  بالر0اط  عقد عرفي مؤرخ 
14 سبأمبر  202  املسجل بالر0اط 
انشاء  تم  سبأمبر  202،    6 في 
ذات  لشركة  االسا�سي  القان ن 
املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د لها 

املميزات الأال ة :
الشركاء : الس دة نادية عب د.

 FINE BOULANGE  : التسم ة 
.SARL AU

غرض الشركة : للشركة نشاطات 
مأعددة تأمثل في :

مخبزة  حل يات.
االشغا3  كل  عامة  بصفة 
الصناع ة  الأجارية،  العم م ة، 
ت   املرتبطة بشكل مباشر   العقارية 
غير مباشر بنشاط الشركة  التي من 

شأنها املساهمة في تنم تها.
ادريس  زنقة   5  : الرئي�سي  املقر 
محل    تسماء  اللة  شارع  االزهر 

تابريكت سال.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

ي م تاسيسها.
في  حدد   : الشركة  راسما3 
  000 الى  مقسما  درهم    00.000

حصة بق مة 00  درهم للحصة.
اداريا  مسيرة  الشركة   : التس ير 
 ملدة غير محددة من طرف الس دة 

نادية عب د.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

الى 1ر ديسمبر من كل سنة.
تسج ل  تم  القان ني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري باملحكمة 
االبأدائ ة بسال ي م 4 تكأ 0ر  202، 

تحت رقم 4585ر.
167 P

 STE AIRLINK
 SARL

مقرها االجأماعي : 48 الرقم 655 حي 
البريد س.ي.م. الر0اط

الغير  العام  االجأماع  اثر  على 
بأاريخ الر0اط  بمدبنة  العادي 

قرر املساهم  تغسطس  202،    8  

 AIRLAINK SARL لشركة  ال ح د 

AU ش.م.م. بمساهم  ح د ما يلي :

ذات  للشركة  املسبق  الحل 

بمساهم  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

 ،  AIRLINK SARL AU املسماة 

اعأبارا من 8  تغسطس  202.

تأم الأصف ة في املكأب املسجل 

البريد  حي   655 الرقم   48   :  ه  

س.ي.م. الر0اط.

املعين كمصفي  ال ح د  الشريك 

للشركة AIRLINK SARL AU، الس د 

للبطاقة  الحاملة  كما3،  السالي 

.A455771 الأعريف ال طن ة رقم

تأم الأصف ة في املكأب املسجل 

البريد  حي   655 الرقم   48   :  ه  

س.ي.م. الر0اط.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

سبأمبر    5 الأجارية بالر0اط بأاريخ 

 202، تحت رقم 117478.

168 P

STE EARTH POWER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بمساهم  ح د

 9 تاريخ تسج ل العقد العرفي في 

بالر0اط  التي تحمل  سبأمبر  202 

الخصائص الأال ة :

ب ع  ت زيع   : االجأماعي  الهدف 

الشمس ة    امل اد  املعدات 

االسأيراد.
راسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 الى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة، م زعة 

على الشكل الأالي :

  000  .. رش د  مفه م  الس د 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

اال لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
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شارع   48 الرقم   : املقر االجأماعي 
فا3  لد عمير اكدا3 الر0اط.

التس ير : الس د مفه م رش د.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

. 55  5
169 P

 STE CHAUFFAGE TAMESNA
SARL AU

راسمالها : 50.000 درهم
السجل الأجاري رقم : ر0رر1

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ ي م 25 تبريل  202، الشريك 
 CHAUFFAGE لشركة  ال ح د 

TAMESNA قرر ما يلي :
من  7 ر1   ،6  ،4 امل اد  تعديل 

النظام االسا�سي.
ال ح د  املسير  الشريك  قرر 
البحري  الس د  للشركة،  الجديد 
االجأماعي  املقر  نقل  العالمي، 
للشركة من اقامة ر2 شارع حساين 
شارع   6 الى  الجديدة سال  ب تي سال 
القبضة رقم 4 حي ال الء القرية سال.
 : االجأماع ة  الحصص  تف يت 
كل  ش قي  هللا  عبد  الس د  تف يت 
حصة   500 االجأماع ة  حصصه 
البحري  الس د  الى  اجأماع ة 
العالمي، كما تن راسما3 الشركة ه  

50.000 درهم.
اسأقالة املسير السابق   : التس ير 
الس د ش قي عبد هللا  تع ين مسير 

جديد الس د البحري العالمي.
املحكمة  في  القان ني  االيداع  تم 
سبأمبر    7 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202، تحت رقم 7421ر.
170 P

STE LES JARDINS D›AGAFAY
شركة ذات مس ؤل ة محد دة

راسمالها : 14.000 درهم
مقرها االجأماعي :  6 زنقة سب  

اكدا3 الر0اط 
السجل الأجاري رقم : 67807

الحصص  تف يت  لعقد  تبعا 
ي ن    بأاريخ     االجأماع ة 

بأاريخ بالر0اط  املسجل   202  
20 حصة   7 ي ل    202 تم تف يت 
اجأماع ة من طرف الس د عدنان بن 
 ادريس لصالح باقي الشركاء الخمس،

 4 حصص لكل منهم.
الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
العادي بأاريخ 24 ي ن    202  الذي 
بأاريخ  بالر0اط  تسج ل محضره  تم 

9  ي ل    202، تقرر ما يلي :
الحصص  تف يت  قب 3 
من   7  6 الفصل  تغ ير  االجأماع ة 

القان ن االسا�سي.
املساهمات : 

 2400 العراقي   محمد  الس د 
درهما.

  2400 السباعي  ر�سى  الس د 
درهما.

الس دة نادية مرزاق 4400 درهما.
 2400 السقاط  محمد  الس د 

درهما.
 2400 بلهاشمي  جما3  الس د 

درهما.
:محدد  االجأماعي  الراسما3 
 140 الى  مقسمة  درهم   14.000
لل احدة  درهم    00 بق مة  حصة 
الى  محررة  مخ لة  كل ا  مسجلة 

الشركاء حسب الأقس م الأالي :
الس د محمد العراقي 24 حصة.

 24 الس د العربي ر�سى السباعي 
حصة.

الس دة نادية مرزاق 44 حصة.
الس د محمد السقاط 24 حصة.
الس د جما3 بلها شمي 24 حصة.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
تغسطس   5 ي م  بالر0اط  الأجارية 

 202، تحت رقم 6650  .
للنشر  الب ان

171 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE NEW KNOWLEDGE  
N.K.B
SARL AU

تاسيس شركة
تاسيس  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة بشريك 

 STE NEW : ح د، اللقب االجأماعي 

 KNOWLEDGE BUSINESS N.K.B

.SARL AU
الس د طارق   : الشريك  املساهم 

 A40554ر ... ب. .ط  ب ش تر، 

000  سهم.

املسير ال ح د : طارق ب ش تر ش.
راسما3 : 00.000  درهم.

االستشارات  تس ير   : النشاط 

 تك ين  الدعم.

املدة : 99 سنة.
شارع ابراه م   56 رقم   : العن ان 

 2 رقم  الطابق   56 عمارة  الر داني 

املح ط الر0اط.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

تكأ 0ر   4 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 55  9
للب ان

172 P

STE MASTER CLICK

SARL AU
مقرها االجأماعي : 114 زنقة بنزرت، 

شقة رقم    الجير ند الدارالب ضاء

السجل الأجاري رمق : 24041

نقل مقر الشركة
العام  الجمع  قرار  صد ر  عقب 

ي ل    202   27 بأاريخ  االسأثنائي 

تقرر ما يلي :
زنقة  85ر  الشركة من  نقل مقر 

سال   H الشهداء،  شارع  نرجيس 
يتزرت شقة رقم     زنقة   114 الى 

الجير ند الدارالب ضاء.

قب 3 اسأقالة الس دة اللة سناء 

السل ماني من منصب مديرة للشركة 

مديرا  ان ار  طارق  الس د   تع ين 

تعديل  تم  عل ه،  للشركة،  0ناءه 

النظام االسا�سي على النح  الأالي :

: الى 114  املقر االجأماعي الجديد 
زنقة بنزرت، شقة رقم   ، الجير ند 

الدارالب ضاء.

الس د   : للشركة  الجديد  املسير 

طارق ان ار مديرا للشركة.

بالقان ن  املرتبط  الأحديث 

االسا�سي يخص البند رقم 4  14.

تم اجراء االيداع القان ني ملحضر 

لدى  الأجاري  بالسجل  العام  جمع 

 4 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة  املحكمة 

اكأ 0ر  202، تحت رقم 7527ر.

173 P

FIDUTEMA

ش.م.م.

رقم 6ر1 شارع القاهرة ك مطراف   تمارة

 STE LES JARDINS VENIZIA
SARL AU

اعالن عن  قفل تصف ة الشركة
  6 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 JARDIN قررت شركة   ،20 9 ن نبر 

VENIZIA SARL AU على ما يلي :

 JARDIN لشركة  الأصف ة  قفل 

VENIZIA SARL AU،  تع ين الس د 

للشركة  كمصفي  العايدي  ي سف 

القاهرة  الأصف ة ه  شارع   عن ان 

كمطراف   تمارة.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

ديسمبر   5 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

9 20،تحت رقم 2ررر10.

174 P

 STE ALPHA AVENIR
SARL

تصف ة شركة

   ALPHA AVENIR : التسم ة

 شركة ذات املسؤ ل ة املحـــــــــــد دة 

( في ط ر الأصف ة ). 
 رقم الأق  د في السجل  الأجاري  

ر205ر1 .           

سك نة  ر  :تجزئة  االجأماعي  ملقر 

عمارة ت رقم 65  ال فاق تمارة 
رتسما3 الشركة: 00.000  درهم 

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

ماي   24 بأاريخ  بالر0اط  املنعقد 

التي  الشركة  حل  تقرر   ،202 
نت جة  درهم    00.000 راسمالها 

املنافسة.    
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: محل      حدد مقر الأصف ة ب 

عين  الرمل   تجزئة   49 رقم  تجاري 

عأ ق تمارة.

تصف ة كل الحسابات.

خأم الأصف ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

املركز  طريق  عن  بالر0اط  الأجارية 

سبأمبر    7 لالستثمار ي م  الجه ي  
السجل  رقم   ،6489 تحت   ،202 

الأجاري ر205ر1.

175 P

شركة بريكوصاد
شركة ذات مس ؤل ة محد دة

بشريك  ح د

مقرها االجأماعي : رقم 220 تجزات 

ال اس 2 املهدية 14110 القن طرة

السجل الأجاري رقم : 62495      

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 7 سبأمبر  202، تم اعداد القان ن 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 

باملميزات الأال ة :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د.

ذات  شركة   : الشركة  تسم ة 

مس ؤل ة محد دة بشريك  ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  االقأضاء 

بريك صاد.

غرض الشركة بايجاز : ب ع  ت زيع 

م اد البناء.
عن ان مقر االجأماعي :  رقم 220 

 14110 املهدية   2 ال اس  تجزات 

القن طرة.

تجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  00.000  : مبلغ راسما3 الشركة 

درهم مقسم كالأالي :

الصادقي:  تمين  إسماع ل  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    000

للحصة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات امل اطن الشركا :

الصادقي   تمين  اسماع ل  الس د 
تجزئة   202 رقم  (ت)  عن انه 
 20.000 معر ف  س دي  داند ن 

الدارالب ضاء.
الشخص ة  العائل ة  االسماء 
الس د  الشركة:  مسيري   م اطن 
عن انه  الصادقي   تمين  اسماع ل 
تجزئة داند ن س دي   202 رقم  (ت) 

معر ف 20.000 الدارالب ضاء.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ بالقن طرة   االبأدائ ة 

 29 سبأمبر  202.
اسماع ل تمين الصادقي
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 STE SAMED DISTRIBUTION
SARL AU

راسمالها : 00.000  درهم
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

ذات الشريك ال ح د
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي بسال بأاريخ 
9 تغسطس  202، تم  ضع القان ن 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  بشريك  ح د  املحد دة 

الخصائص الأال ة :
 STE  : االجأماع ة  التسم ة 
.SAMED DISTRIBUTION SARL AU
االسأيراد   : االجأماعي  الهدف 

 الأصدير  الأ زيع.
زنقة امزاب  ر1   : املقر االجأماعي 

حي ال حدة القرية سال.
املدة االجأماع ة : 99 سنة.

حدد   : االجأماعي  الراسما3 
  00.000 مبلغ  في  الشركة  راسما3 
درهم م زع على 000  حصة من فئة   

00  درهم للحصة  زعت كما يلي :
  000  .... مهدي  ب ندي  الس د 

حصة.
السنة االجأماع ة : تبدت من فاتح 

يناير الى 1ر ديسمبر من كل سنة.
تم تع ين الس د مهدي   : التس ير 
ملدة  للشركة  كمسير  م قع  ب ندي 

غير محد دة.

بمكأب  القان ني  االيداع  تم 

بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر   6 بأاريخ   887 رقم  تحت 

.202 

177 P

CABINET QUICK WAY

 CONSEIL COMPTABLE FISCALE

&JURIDIQUE

MOB : 06.61.61.12.9ر

FIXE : 05.56.69ر.17.ر

:email

quickwau2011@gmail.com 

 STE TIPIC EVENT MAR

SARL AU
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 

الشريك  قرر  ماي  202،   2 بأاريخ 

مار  ايفنت  تايب ك  لشركة  ال ح د 

ش.م.م. بشريك  ح د، ذات راسما3 

00.000  درهم تاسيس شركة.

تقرر ما يلي   :

ادارة اعما3،   : الهدف االجأماعي 

االنأاج املرئي  الأ اصل  االحداث.

زنقة  مكرر    2  : املقر االجأماعي 

لبنان رقم ر املح ط الر0اط.

راسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 الى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة كلها لدى 

الس دة رش د الرامي.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

اال لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

التس ير : الس د رش د الرامي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

ر24ر15.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

ي ن     29 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202،تحت رقم 41ر6.

178 P

STE T.H.C DESIGN
SARL

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  سبأمبر  202،   7 فأمارة بأاريخ 
 T.H.C تم تاسيس شركة تحت اسم 
املسؤ ل ة  ذات  شركة   ،  DESIGN

املحد دة.
النقش   : االجأماعي  الهدف 

 الترخ م.
درهم   50.000  : راسما3 الشركة 
فئة  من  حصة    500 الى  مقسمة 
00  درهم للحصة ال احدة مقسمة 

كالأالي :
ا 0اعقي حسن 75ر حصة.

الشعش عي ح اة 25  حصة.
من  سنةابأداء   99  : املدة 
الأاسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

اال لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
عين  عقبة  ا الد  بد ار   : املقر 

عأ ق تمارة.
املسير : ا 0اعقي حسن.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
سبأمبر   29 االبأدائ ة بأمارة بأاريخ 
 202، تحت رقم 6541، رقم الأق  د 
رقم  تحت  بأمارة  الأجاري  بالسجل 

4297ر1.
179 P

دي ان االسأاذ محمد بهردة
م ثق بالر0اط

STE LACUSTRE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
 تاسيس شركة                                                                                        
تلقاه  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
االسأاذ محمد بهردة، امل ثق بالر0اط 
بأاريخ 14 سبأمبر  202، تم تاسيس 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 
شريك  ح د، من طرف الس د غالي 
الأعريف  للبطاقة  الحامل  اجديرة، 
ال طن ة رقم ر2رA742  من مميزاتها 

ما يلي :
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شركة   LACUSTRE  : التسم ة 
ذات  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الشريك ال ح د.
الشركة  هدف  يأمثل   : الهدف 

باملغرب ت  خارجه في  :
تشغ ل ، تس ير  ادارة ص دل ة.

شراء  0 ع املنأجات الص دالن ة 
 شبه الص دالن ة  املعدات  الل ازم 

 امل اد بذات الصلة.
تصن ع  عمل ات  بجم ع  الق ام 
االد ية الص دالن ة من قبل الشركة 
نفسها ت  ب اسطة االغ ار عن طريق 

الشراكة ا  الأعاقد من الباطن.
ت زيع جم ع االصناف  املنأجات 
الص دالن ة  شبه   البضائع 

الص دالن ة.
داخل  ا   كاالت  فر ع  انشاء 

املغرب  خارجه.
االنشطة  كل  عام،   بشكل 
املال ة،  الأجارية،   االعما3 
املنق لة  العقارية  الصناع ة، 
املرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر 
باالغراض املذك رة تعاله ت  تي غرض 
مماثل ت  ذات الصلة  من املحأمل تن 

يعزز تنم ة هدف الشركة.
املدة : 99 سنة.

املقر االجأماعي : الر0اط الس ي�سي 
ر1  عمارة  البركة  بن  املهدي  شارع 

محل رقم  .
درهم    0.000  : راسما3 الشركة 
سهم اجأماع ة من    00 مقسم الى 
مكأتبة  درهم لكل حصة منها،    00

 مدف عة بالكامل.
التس ير : عين الس د عالي اجديرة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ح د 

محد دة.
 %  5 نسبة  يخصص   : االر0اح 
لتشك ل االحأ اطي القان ني  سيأم 
بين  العائدات  من  ماتبقى  ت زيع 
املساهمين بما يتناسب مع حق ق كل 

منهما ت  جانبا، ت  تأج له مرة اخرى.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202، تحت رقم 7979  .
للخالصة  الب ان

محمد بهردة 

م ثق

180 P

STE KOURAD SERVICES
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي  العقد  شر ط  حسب 
بأاريخ 5  سبأمبر  202، تم تاسيس 
محد دة  لشركة  االسا�سي  النظام 
املسؤ ل ة بشريك  ح د  ذلك حسب 

املميزات الأال ة :
 STE KOURAD  : التسم ة 

.SERVICES SARL AU
الشكل القان ني : شركة محد دة 

املسؤ ل ة بشريك  ح د.
املقر االجأماعي : شارع  زان بلدية 

حد ك رت.
الغرض  الغاية : نقل االشخاص.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تسج ل الشركة في السجل الأجاري.

راسما3 الخاص : 00.000  درهم 
حصة اجأماع ة    000 مقسمة الى 
في  حصة  لكل  درهم    00 فئة  من 

ح زة الشريك ال ح د :
الحامل  ي نس  بنرح م   الس د 
رقم  ال طن ة  الأعريف  للبطاقة 

166رGJ2 ... 000  حصة.
من  ابأداء   : االجأماع ة  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ر  الى  يناير  فاتح 

سنة.
ي نس  بنرح م   الس د   : املديرية 
ال طن ة  الأعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم 166رGJ2 ملدة غير محد دة.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ بلقصيري   االبأدائ ة 
السجل  رقم  سبأمبر  202،   2  

الأجاري ر71.
181 P

STE MENOUAR TRAVAUX
SARL

مقرها االجأماعي : د ار بني زرارة 
ق ادة املراب ح

جرف امللحة س دي قاسم
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 28 بأاريخ  االسأثنائي لشركة مؤرخ 
فقد  الشركة  بمقر  سبأمبر  202 

تقرر ما يلي :

تف يت 67  حصة في ح زة الس د 

في ح زة  حصة  محمد  66   من ر 

الس د من ر بال3 لفائدة الس د فركة 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  اسماع ل 

ل صبح   GJ12641 رقم  ال طن ة 

شريكا ب ررر حصة.

الحامل  الس د بال3 من ر  تع ين 

رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

اسماع ل  فركة  6699رGJ  الس د 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
مسيران لشركة ملدة   GJ12641 رقم 

غير محد دة.
القان ن  من   7  5 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

بأاريخ قاسم  بس دي   االبأدائ ة 

 29 سبأمبر  202، تحت رقم 264.
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STE LOGISTIQUE SALIM
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي  العقد  شر ط  حسب 

بأاريخ 29 سبأمبر  202، تم تأسيس 

محد دة  لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤ ل ة بشريك  ح د  ذلك حسب 

املميزات الأال ة :

 STE LOGISTIQUE  : التسم ة 

.SALIM SARL AU

الشكل القان ني : شركة محد دة 

املسؤ ل ة بشريك  ح د.

املعاريف  د ار   : االجأماعي  املقر 

ق ادة املراب ح س دي قاسم.

البضائع  نقل   : الغرض  الغاية 

 0 ع م اد البناء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسج ل الشركة في السجل الأجاري.
راسما3 الخاص : 00.000  درهم 

000  حصة اجأماع ة  مقسمة على 

في  حصة  لكل  درهم    00 فئة  من 

ح زة الشريك ال ح د :

الحامل  محمد  سل م  الس د 

رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

GJ8402  000  حصة.

من  ابأداء   : االجأماع ة  السنة 
فاتح يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.
محمد  سل م  الس د   : املديرية 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم GJ18402 ملدة غير محد دة.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ  قاسم  س دي   االبأدائ ة 

5 تكأ 0ر  202.
رقم السجل الأجاري :  2897.

183 P

STE RIAMED IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
تاسيس شركة

 27 طبقا للعقد العرفي املؤرخ في 
القان ن  تم  ضع  سبأمبر  202، 
املسؤ ل ة  ذات  للشركة  االسا�سي 

املحد دة على  الشكل الأالي :
 STE RIAMED  : الشركة  اسم 

.IMMOBILIERE
غرض  يمكن   : الشركة  غرض 

الشركة في :
ب ع الرخام  الجرانيت.

االستهالك ة  امل اد  ب ع  شراء 
للبناء.

االر�سي  ح ازة  خدمة  تقس م 
الفارغة لب عها.

السكني  لالسأخدام  املباني  بناء 
ت   الخاص  لحسابات  اما  املنهي،  ت  
ت   ت  خاصة  عامة  تطراف  لحساب 

تطراف ثالثة.
تاجير  ح ازة  تشغ ل  ادارة 
املنق لة  املمألكات  الحق ق  جم ع 

 غير املنق لة.
التر يج العقاري.

تعما3 مخألفة
تشي د تبن ة للب ع.

تعما3 نجارة االملن  م.
الخشب  الحديد،  نجارة  تعما3 
مع   ت   جرداء  ارض  على  االسأح اذ 

هدم ابن ة.
االسأح اذ على حصة ت  مصلحة 
ت   مماثلة  عما3  ت   شركات  تي  في 

مخألفة.
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اسأيراد  تصدير
في  للب ع  تثاث  ابأكار  تصن ع 

املغرب  للأصدير.
املقر االجأماعي للشركة.

 24-1 مأجر  5ر  تجزئة  قطاع   
هكأار تمارة.

الشركة  رتسما3  حدد   : راسما3 
درهما،  قسم الى    00.000 في مبلغ 
لكل  االسم ة  الق مة  حصة،    000
حصة هي 00  درهما قسمة كالأالي :
الس د محمد بنكر م 500 حصة.
الس د زكرياء ب غابة 500 حصة.

تم تع ين الس د محمد   : التس ير 
ب غابة  زكرياء  بنكر م  الس د 
غير  ملدة  للشركة  شركاء  كمسيرين 

محد دة.
السنة  تبأدئ   : املال ة  السنة 
في يناير  تنأهي  من  فاتح  في   املال ة 

 1ر ديسمبر من كل سنة.
تم االيداع القان ني للشركة لدى 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت  تكأ 0ر  202،   5 ي م  بأمارة 

رقم 5رر4ر1.
مقأطف بمثابة اعالن

184 P

FP APPAREL LTD
ش.م.م

السجل الأجاري رقم 615ر49
االسأثنائ ة  القرارات  بم جب 
للشريك ال ح د بأاريخ ر1 تغسطس 
 FP APPAREL LTD لشركة   202 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د املسجلة في السجل 
الأجاري تحت رقم 615ر49، اتخذت 

القرارات الأال ة :
نقل ارسهم املأداخلة بين :

لصالح  باتل  محز0ين  الس دة 
الس د عرفان باتل.

تغ ير الشكل القان ني من شركة 
شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د.
 41 إلى  االجأماعي  املقر  تح يل 
تقس م بانام ال كراس  س حي   42 
الصناعي عين السبع البرن �سي الدار 

الب ضاء.

النظام  في  املقابل  الأعديل 

ارسا�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 

24 سبأمبر  202 بم جب قان ن رقم 

960ر79.

185 P

BNC MOROCCO
ش.م.م

السجل الأجاري رقم 85699ر

االسأثنائ ة  القرارات  بم جب 

للشريك ال ح د بأاريخ 24 تغسطس 

 BNC MOROCCO لشركة   202 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د املسجلة في السجل 

الأجاري تحت رقم 85699ر، اتخذت 

القرارات الأال ة :

نقل ارسهم املأداخلة بين :

حمزة كامل لصالح الس د فانيثا 

س كانثي شار ن.

من  كامل  حمزة  الس د  اسأقالة 

مهامه كمسير.

س كانثي  فانيثا  الس دة  تع ين 

شار ن بصفتها املسيرة.

النظام  في  املقابل  الأعديل 

ارسا�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 

22 سبأمبر  202 بم جب قان ن رقم 

0ر5ر79.

186 P

CONFIDEO TRAVAUX
ش.م.م

السجل الأجاري رقم 9رر24

االسأثنائ ة  القرارات  بم جب 

سبأمبر   2 بأاريخ  ال ح د  للشريك 

 CONFIDEO لشركة   202 

مسؤ ل ة  ذات  شركة   TRAVAUX
محد دة املسجلة في السجل الأجاري 

تحت رقم 9رر24، اتخذت القرارات 

الأال ة :

نقل ارسهم املأداخلة بين :

 NB شركة  لصالح  كامل  حمزة 

.HOLDING

 NB شركة  لصالح  جبري  عال3 

.HOLDING

للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 

من شركة ذات مسؤ ل ة محد دة إلى 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د.

النظام  في  املقابل  الأعديل 

ارسا�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة باملحمدية بأاريخ 8 سبأمبر 

 202 بم جب قان ن رقم 1884.

187 P

BAHRA CABLE
ش.م.م

السجل الأجاري رقم 41ر24

االسأثنائ ة  القرارات  بم جب 

للشريك ال ح د بأاريخ 8 ي ل    202 

شركة   BAHRA CABLE لشركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة املسجلة في 

السجل الأجاري تحت رقم 41ر24، 

اتخذت القرارات الأال ة :

نقل ارسهم املأداخلة بين :

 NB شركة  لصالح  كامل  حمزة 

.HOLDING

 NB شركة  لصالح  جبري  عال3 

.HOLDING

للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 

من شركة ذات مسؤ ل ة محد دة إلى 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د.

النظام  في  املقابل  الأعديل 

ارسا�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

قان ن  بم جب  0ر سبأمبر  202 

رقم 2054.

188 P

 MABRAS INTERNATIONAL

LTD
مابراس تنأيرنات  نا3 3.ت.د

شركة محد دة املسؤ ل ة

مقرها االجأماعي : املنطقة الحرة

قصر املجاز، مكأب  ، منصة رقم 

2، تجزئة 140، طنجة
رتسمالها : 0.000  ي ر 

السجل الأجاري : طنجة - رقم 

48909

الحل املسبق للشركة
الجمع  قرارات  محضر  بمقأ�سى 

بمقر  املحرر  االسأثنائي  العام 

ديسمبر  1ر  بأاريخ  بطنجة  الشركة 

2020 تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

الر ندا  ام نة  الس دة  اسأقالة 

مهامها  من   AMINA RONDA

كمسيرة للشركة.

الر ندا  ام نة  الس دة  تع ين 

AMINA RONDA كمصف للشركة 

ملدة الأصف ة.

تحديد مقر الأصف ة في العن ان 

املنطقة الحرة قصر املجاز،   : الأالي 

مأكب  ، منصة رقم 2، تجزئة 140، 

طنجة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بطنجة  الأجارية  املحكمة  ضبط 

تحت رقم  سبأمبر  202   22 بأاريخ 

1ر2462.
للخالصة  الب ان

املصفي

189 P

 VOPI-SEROM

CONSTRUCTIONS
VOPSECO

ف بي سير م ك نستريكس  نز

(ف بس ك )

شركة محد دة املسؤ ل ة

مقرها االجأماعي : زا ية شارع محمد 

الخامس  زنقة ابن كثير

إقامة د س ماريس، الطابق الثاني
رقم 24 - طنجة
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رتسمالها : 600.000 درهم
السجل الأجاري : طنجة - رقم 

1ر522
تغ ير مسير

الجمع  قرارات  محضر  بمقأ�سى 
بمقر  املحرر  االسأثنائي  العام 
الشركة بطنجة بأاريخ 27 ماي  202 

تقرر ما يلي :
إقالة الس د مارك مارك س م نأا3 
من   MARC MARCOS MUNTAL

مهامه كمسير للشركة.
سانشيز  خيس س  الس د  تع ين 
 JESUS SANCHEZ SAUTUA س ت ا

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.
من  9ر  للفصل  امل ازي  الأعديل 

الق انين ارساس ة للشركة.
الشركاء  ممثلي  تغ ير  إثبات 
للشركة  املعن ين  ارشخاص 

ل صبح ا :
املمثلة   VOPI-4, S.A الشركة 
من طرف الس د خيس س سانشيز 
.JESUS SANCHEZ SAUTUA س ت ا
 SERVEIS OBRES I الشركة 
من  املمثلة   MANTENIMENT, SL
جيرالت  ب ي 3  ميريام  الس د  طرف 

.MIRIAM PUJOL GIRALT
تنق ح الق انين ارساس ة للشركة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بطنجة  الأجارية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم  سبأمبر  202  بأاريخ  2 

.246204
للخالصة  الب ان

املسير

190 P

VO-SER CONSTRUCTIONS
ف  سير ك نستريكس  نز

شركة محد دة املسؤ ل ة
مقرها االجأماعي : تجزئة 14، تجزئة 

رقم  ، مكأب رقم 14، املنطقة 
الحرة للأصدير ب خالف، طنجة

رتسمالها : 00.000  درهم
قابل للأح يل

السجل الأجاري : طنجة - رقم 
75587

تغ ير مسير

الجمع  قرارات  محضر  بمقأ�سى 
العام االسأثنائي املحرر بمقر الشركة 
بطنجة بأاريخ 27 ماي  202 تقرر ما 

يلي :
إقالة الس د مارك مارك س م نأا3 
من   MARC MARCOS MUNTAL

مهامه كمسير للشركة.
سانشيز  خيس س  الس د  تع ين 
 JESUS SANCHEZ SAUTUA س ت ا

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.
من  9ر  للفصل  امل ازي  الأعديل 

الق انين ارساس ة للشركة.
الشركاء  ممثلي  تغ ير  إثبات 
للشركة  املعن ين  ارشخاص 

ل صبح ا :
املمثلة من   VOPI-4, S.A الشركة
طرف الس د خيس س سانشيز س ت ا 

.JESUS SANCHEZ SAUTUA
 SERVEIS OBRES I الشركة 
من  املمثلة   MANTENIMENT, SL
جيرالت  ب ي 3  ميريام  الس د  طرف 

.MIRIAM PUJOL GIRALT
تنق ح الق انين ارساس ة للشركة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بطنجة  الأجارية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم  سبأمبر  202   22 بأاريخ 

0ر2462.
للخالصة  الب ان

املسير

191 P

إئأمان ة تبعق ل

زنقة جبل تازكة، عمارة 0 ، مكأب  ، تكدا3

الر0اط

ر7.77.98.9ر0

DIRECT MEDIA
SARLAU
حل شركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تكأ 0ر  202   26 بأاريخ  االسأثنائي 
في  الشركة   ضعها  حل  تقرر 
املصفي  تع ين  تم  ال دية.  الأصف ة 
 MOHAMMED ABBADI الس د 
الحامل  ي ل    96   ر  في  املزداد 
رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 
 2 رقم    5 ب   : A148440  القاطن 
ال  سف ة الغر0 ة الر0اط. مع تمأعه 

بكامل الصالح ات لأصف ة الشركة.

املقر  في  الأصف ة  مقر  حدد 

االجأماعي للشركة.

بالسجل  القان ني  اإليداع  تم 

بطنجة  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

تكأ 0ر   5 بأاريخ  تحت رقم 246617 

.202 
للخالصة  النشر

192 P

TALEVE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

برتسما3 قدره 00.000  درهم

املقر االجأماعي : 14، زنقة ضاية 

الر مي رقم 5 الطابق الثاني تكدا3 

السفلي الر0اط

تع ين مسيرين جديدين
الجمع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

بأاريخ املنعقد  االسأثنائي   العام 

5 ي ل    202 قرر ما يلي :

من  م دام  نب ل  الس د  اسأقالة 

منصبه كمسير.

هللا  عبد  من اري  الس د  تع ين 

 الس د سالمي ن ر الدين كمسيرين 

شريكين للشركة.
من اري  للس د  املزد ج  اإلمضاء 

عبد هللا  الس د سالمي ن ر الدين.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر0اط بأاريخ 4 تكأ 0ر  202 تحت 

رقم 7970  .
 هذا بمثابة مقأطف  الب ان

193 P

AMERRY TOUCHE
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

برتسمالها يبلغ 00.000  درهم

املقر االجأماعي : رقم  7 الحي 

العسكري 6 البساتين مكناس

تغ ير املقر االجأماعي
 9 بأاريخ  مدا الت  بمقأ�سى 

تبريل  202 إن الجمع ة العامة غير 

العادية قد قررت :

للشركة االجأماعي  املقر   تغ ير 
 6 العسكري  الحي  رقم  7   : من 

البساتين مكناس إلى العن ان الأالي:

املركز الأجاري مرجان املأجر رقم 

  طريق اك راي جماعة ايت ا هال3 

مكناس.

.KILINA إضافة شعار

 ضع قان ن تسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القان ني 

بأاريخ بمكناس  الأجارية   املحكمة 

9 تغسطس  202 تحت رقم ر70ر.
 هذا بمثابة مقأطف  الب ان

194 P

R & SALON DE THE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة بشريك  احد

بأاريخ الشركاء  قرار   بم جب 

تأسيس  تقرر  سبأمبر  202   24

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  بشريك  احد.  تبعا 

تأك ن من الس د باز محمد.

 R & SALON  : الشركة  تسم ة 

DE THE SARL AU

نشاط الشركة :

قاعة شاي.

مطعم.
مقر الشركة : تمل 5 رقم 416 حي 

املسيرة يعق ب املنص ر الر0اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
درهما    00.000  : املا3  رتس 

مقسم على 000  حصة بق مة 00  

درهم لل احدة.

باز  الس د   : التس ير  الأ ق ع 

محمد.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 

تكأ 0ر   6 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 155147.
 هذا بمثابة مقأطف  الب ان

195 P
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SOCIETE SACDEVIE

SARL AU

Société à Responsabilité Limitée

à Associe Unique

Au Capital de 80.000 Dhs

 Siège Social : NR 95ر LOT

INTILAK JERADA

الشريك  قرار  محضر  بم جب 

تغسطس  202  0ر  بأاريخ  ال ح د 

تقرر ما يلي :

من  االجأماعي  املقر  تح يل 

االنطالق  تجزئة   : القديم  العن ان 

رقم 95ر جرادة إلى :

حي الأكأ ف رقم 2  جرادة.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 

سبأمبر    5 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 247ر.

196 P

PROPASS

SARL

مسجل عرفي  عقد   بمقأ�سى 

في 7 سبأمبر  202 تم إنشاء مؤسسة 

ذات مسؤ ل ة محد دة بالخصائص 

الأال ة :

PROPASS SARL : التسم ة

درهم،     00.000  : املا3  رتس 

مقسم على 000  حصة.

عن ان الشركة : 56 زنقة ابراه م 

املح ط   2 رقم   56 عمارة  الر داني 

الر0اط.

هدف املؤسسة : تاجر.

محمد  0قي  حبا ي   : املسير ن 

محمد.

الضريبة املهن ة : 29404814.

السجل الأجاري رقم : 4477ر.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

7426ر  رقم  تحت  بسال  االبأدائ ة 

بأاريخ 0ر سبأمبر  202.

197 P

MAR TRANS EXPRESS
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
تم  ضع  تكأ 0ر  202   5 بأاريخ 
قان ن منظم لشركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة  ذات املميزات الأال ة :
 MAR TRANS  : التسم ة 
EXPRESS ذات املسؤ ل ة املحد دة.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 
للبضائع،  نقل  طني  د لي  الغير، 
عامة،  تجارة  الس احي،  النقل 
الخضر  ب ع  االسأيراد  الأصدير، 

 الف اكه.
الرتسما3 : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 إلى  درهم مقسمة 
م زعة  لل احدة  درهم    00 فئة 

كاآلتي :
الس د امعيزة ي ن�سي : 500 حصة.
 500  : الس د اشراع عبد الهادي 

حصة.
تجزئة مشر ع   : االجأماعي  املقر 

مدينة ال فاق رقم د 6 الع  ن.
تم تع ين الس د امعيزة   : اإلدارة 
ي ن�سي كمسير للشركة  الس د اشراع 
عبد الهادي كنائب له كما تم اعأماد 

اإلمضاء املنفصل لهما.
بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع  ن 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202   5 بأاريخ 

57ر8ر.
198 P

مكأب املحاسبة إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم

مقرها اإلجأماعي : شارع الحسن الثاني

عمارة البنك املغربي للأجارة الخارج ة

مكأب رقم 9 الناظ ر

س.ت : 5415

YAKOTEX
sarl

رتسما3 الشركة : 000.000.ر درهم
مقرها اإلجأماعي : املنطقة 
الصناع ة بسل ان، الناظ ر

س.ت : 5055 
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
غير العادي املنعقد في 01/10/2021 
 YAKOTEX sarl قرر مساهم  شركة 

ما يلي :

الشركة  رتسما3  في  الزيادة 

بمقدار   مساهم  كل  نسبة  حسب 

من  برفعه  درهم   4.000.000

 7.000.000 إلى  درهم  000.000.ر 

من  املقاصة  طريق  عن  درهم، 

الشركة  ملساهمي  الجاري  الحساب 

بخلق 400.000 حصة جديدة ق مة 

كل منها 0  درهم.

حسب  الشركة  رتسما3  خفض 

نسبة كل مساهم بمقدار 4.000.000 

إلى   7.000.000 درهم ل نخفض من 

ابأالع  درهم عن طريق  000.000.ر 

بحذف  املتراكمة  دلك  الخسائر 

  0 منها  كل  ق مة  حصة   400.000

درهم.

نت جة لهذه الأعديالت لم يطرت تي 

تغ ير في القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

اإلبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظ ر بأاريخ 05/10/2021 تحت 
رقم 4047.

199 P

WEJHADOTMA
تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر0اط 

تمت ص اغة  تكأ 0ر  202،   4 ي م 

الأأسي�سي لشركة محد دة  القان ن 

املسؤ ل ة، لها الخصائص الأال ة :

WEJHADOTMA : التسم ة

الهدف : الأ ج ه املدر�سي، إرشاد 

منهي.

فا3  شارع      : االجأماعي  املقر 

 2 الطابق    0 الشقة  العمير   لد 

تكدا3 الر0اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 

في مبلغ 0.000  درهم.

إلى  الشركة  تس ير  عهد   : اإلدارة 

العلمي  الس دة  اشراق  الس دة 

اكرام شك ر.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

غاية 1ر ديسمبر.

القان ني  تسج ل  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بالر0اط،  الأجارية 

 202، تحت رقم 7972  .
200 P

FIDUMED CONSULTING SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
برتسما3 00.000  درهم

املقر الرئي�سي : 194، شارع الزيرا ي، رقم ر1
الدار الب ضاء

الهاتف : 05.22.27.67.96
الفاكس : 9 .7 .05.22.26

UC DESIGN
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات شريك  ح د

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تأسيس شركة  تم  ي ل    202   27
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات شريك 

 ح د باملميزات الأال ة :
 UC DESIGN S.A.R.L  : التسم ة 

AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 
مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د.
: 1ر، تجزئة ل دين  املقر الرئي�سي 
معر ف  س دي  ك لين  ال  مجم عة 
 20270  - الثالث  الطابق    8 رقم 

الدار الب ضاء.
رتسما3 الشركة : 80.000 درهم.

الغرض االجأماعي : 
تصم م املنأج  هندسة العمل ات.
نظم  الأصام م  تط ير  تنف ذ 

املنأجات.
تنف ذ الأصم م  الأص ر  تط ير 

ارنظمة الأقن ة  الأكن ل ج ة.
الأصم م  نمذجة ثالث ة اربعاد.

تط ير نم ذج املنأج.
الأصن ع،  تثناء  قبل  ما  دعم 

تصن ع املنأجات.
الدراسات  جم ع   إجراء 
بالهندسة  املأعلقة  الخدمات  ت  

 البحث  الأط ير.
الشركات  رتسما3  في  املشاركة 
التي تمارس  ت   ذات الغرض املماثل 

نفس النشاط.
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املعامالت  جم ع  عام،   بشكل 

الأجارية  الصناع ة  املال ة 

 املنق لة التي قد تأعلق بشكل مباشر 

ت  غير مباشر بم ض ع الشركة ت  بأي 

تش اء مماثلة ت  ذات صلة.

الشركة  إدارة  يأ لى   : اإلدارة 

الس د محمد عدنان بر0اش إلى تجل 

غير مسمى.

ت زيع ارنصبة : 800 حصة لفائدة 

الس د محمد عدنان بر0اش.

املدة : 99 عام.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

بالدار  القان ني باملحكمة االبأدائ ة 

سبأمبر  202   9 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم ر079ر.

201 P

LE CARRE DOM
SARL.AU

اسأثنائي  عام  جمع  بمقأ�سى 

قرر   22/09/2021 الر0اط  في  حرر 

 LE CARRE الشريك ال ح د للشركة

DOM SARLAU ما يلي :

تصبح  الذي  النشاط  تغ ير 

كالأالي  :

الشركات  ارشخاص  ت طين 

االعأباريين  الطب ع ين.

إنشاء شركات.

تقديم الخدمات.
القان ن  من  ر  املادة  تعديل 

ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القان ن بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية الر0اط تحت رقم 

118074 بأاريخ 05/10/2021.

202 P

PROMALUK
عرفي  ت   ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

مسجل في الر0اط بأاريخ 9 تغسطس 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   202 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.

تشغا3 نجارة   : الهدف االجأماعي 

ارل م ن  م.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.

  000 باب يه  ابراه م  الس د 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

إقامة   7 شقة   20 عمارة   : املقر 

البساتين مجمع الشعبي تمارة.

املسير : الس د ابراه م باب يه.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

4177ر1.

203 P

LINAR CAFE
عرفي  ت   ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

مسجل في الر0اط بأاريخ فاتح سبأمبر 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   202 

املسؤ ل ة املحد دة.

الهدف االجأماعي : مقهى.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.

  000 بط ي  هاجر  الس دة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

شارع محمد   2 محل رقم   : املقر 

الح اني حي املسيرة إقامة الفأح رقم 

25 تمارة.

املسير : الس د ابراه م باب يه.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

ر417ر1.

204 P

CSSE PROJECTS
AU

شركة ذات االسم املشترك
مقرها االجأماعي : رقم  2 م دان اب  

بكر الصديق الشقة رقم 8 تكدا3 
الر0اط

املؤرخ  العام  الجمع  بمقأ�سى 
28 سبأمبر  202 قرر املسير  بأاريخ 

الأعديالت الأال ة :
ر انه  السابق  الشركة  فسخ 

.CSSE PROJECTS لشركة
عقاري  حمزة  الس د  تع ين 

كمصفي الشركة.
م دان رقم  2   : الأصف ة   مقر 
اب  بكر الصديق الشقة رقم 8 تكدا3 

الر0اط.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
اكأ 0ر   6 بأاريخ     8 09 تحت رقم 

.202 
عن النسخة  النص

205 P

 SINOMACHINE
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
رتسمالها : 000.000.  درهم

مقرها االجأماعي : رقم 270 منظرنا 
س دي معر ف، الدار الب ضاء
السجل الأجاري رقم 84751ر

بالدار الب ضاء
بمقأ�سى الجمع العام غير العادي 
املنعقد بأاريخ فاتح سبأمبر  للشركاء 

 202 تم تقرير ما يلي :
امل افقة على ب ع 00ر سهم بق مة 
00  درهم لكل منها بين الس د إيريك 
رقم  السفر  ج از  صاحب   التر 
رين  الس دة  لصالح   U171025ر
 نشان حاملة بطاقة التسج ل رقم 

.A061294B
مكأب  لدى  الشركة  تسج ل  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الب ضاء بأاريخ 6 تكأ 0ر  202 تحت 

الرقم 7رر795.
خالصة  0 ان املسير

206 P

CREATIVE PATH شركة
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

ذات شريك  ح د
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالدار  تكأ 0ر  202  فاتح  بأاريخ 
قد تم تأسيس شركة ذات  الب ضاء 
مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د 

باملميزات الأال ة :
 CREATIVE PATH  : التسم ة 

SARLAU
: استشارات في  الهدف االجأماعي 

التس ير.
في  حدد   : الشركة  رتسما3 
  00 إلى  م زعة  درهم    00.000
درهم،    00 حصة اجأماع ة بق مة 
بأكملها  إسنادها  تحريرها  تم  قد 

للشريك ال ح د ي نس الحضري.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
شارع   ، 56  : االجأماعي  املقر 
الدار   ،9 رقم  الداد �سي،  زايد  تب  

الب ضاء.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 
الس دة ايمان تريش الحاملة لبطاقة 
 J468078 رقم  ال طن ة  الأعريف 

 ذلك ملدة غير محد دة.
باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم 
الأجارية بالدار الب ضاء : 9ر5182.

مقأطف من تجل اإلشهار

207 P

FARMOA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

رتسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 0 ، شارع الحرية

الطابق ر، الشقة رقم 5
الدار الب ضاء

السجل الأجاري رقم ر48474
بالدار الب ضاء

بمقأ�سى الجمع العام غير العادي 
سبأمبر   14 بأاريخ  املنعقد  للشركاء 

 202 تم تقرير ما يلي :
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تسهم  جم ع  ب ع  على  امل افقة 

الشريك  إلى  اشأينة  ندى  الس دة 

الجديد الس د املنذر ر حمات.

للمسير  الذمة  اسأقالة  إبراء 

مصطفى  الس د  الحالي  ال ح د 

جديد  ح د  مسير  كر ا3  تع ين 

الس د املنذر ر حمات.

ت س ع نشاط الشركة.

ارسا�سي  القان ن  ص اغة  إعادة 

للشركة.

مكأب  لدى  الشركة  تسج ل  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 6 تكأ 0ر  202 تحت 

الرقم 8رر795.
خالصة  0 ان املسير

208 P

WARIWZZA FOOD
تسج ل

بأاريخ مؤرخ  قرار   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   ،2020 ديسمبر    2

محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة ذات الشريك ال ح د ذات 

املميزات الأال ة :

التسم ة :  اريز ا ف د.

غاية الشركة : مطعم بسعر ثابت.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأجاري  السجل  في  تسج لها  تاريخ 

بمراكش.

عمل ة   5 رقم   : االجأماعي  املقر 

الشر ق تجزئة مبر كة رقم 22 جليز 

مراكش.

  00.000  : الشركة  رتسما3 

درهم.

الشركة  تس ير  يأ لى   : التس ير 

مغربي،  الناصري،  اسل مان  الس د 

الح ز  مسف  ة  ت دلي  في  مزداد 

مراكش بأاريخ 2 فبراير 1984 الحامل 

لبطاقة الأعريف ال طن ة تحت رقم 

تخر0ين  بد ار  EE209009  الساكن 

مسف  ة الأ امة الح ز مراكش.

باعأباره املسير  الشريك ال ح د 

ملدة غير محد دة.

اإليداع  تم   : الأجاري  السجل 

الجه ي  املركز  لدى  القان ني 

الضبط  بمراكش  كأابة  لالستثمار 

بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

: رقم  تحت  يناير  202   6  بأاريخ 

M12-20-222472119220/2020ر 

D.A.C.E
من تجل الخالصة  الب ان

209 P

BOBY PET STORE

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد  ي ل    202    5 بأاريخ  الر0اط 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محد دة.

 BOBY PET STORE  : التسم ة 

SARL

الأجارة   : االجأماعي  الهدف 

اإللكتر ن ة.

درهم    0.000  : رتسما3 الشركة 

مقسمة إلى 00  حصة من فئة 00  

بين  م زعة  ال احدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل الأالي :

 اضح ب جمعة 45 حصة.

ر0 ع ادعيسة 45 حصة.

سك نة املاجدي 5 حصص.

 فاء الرك ك 5 حصص.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

ر  رقم  لبنان  شارع    2  : املقر 

املح ط الر0اط.

املسير :  فاء الرك ك.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

ر15504.

210 P

خبير محاسب

تد الشركاء

412، شارع ب رك ن، الدار الب ضاء

 SOUTHCOMP
DISTRIBUTION MAROC

SCDM
شركة محد دة املسؤ ل ة

رتسمالها : 2.200.000 درهما
مقرها الرئي�سي : الدار الب ضاء 

مرينا، شارع س د محمد بن عبد هللا 
A4-D كريسأا3 ر، مبنى

الطابق ار 3، الدار الب ضاء
السجل الأجاري رقم : 08287 

العام  الجمع  محضر  بم جب 
تقرر  ي ن    202   8 املخألط بأاريخ 

ما يلي :
 Jacques الس د  نهاية  الية 
Yacoub TCHDJIAN كمدير للشركة.
مديرا   Toni AZZI الس د  تع ين 
مال ة  سنة  ملدة  للشركة  جديدا 

 احدة.
 Jacques الس د  حصة  ب ع 
لصالح الس د   Yacoub TCHDJIAN
شريك  على  عزي  امل افقة  ط ني 

جديد.
 7  6 الأعديل بالأ افق للمادتين 

من النظام ارسا�سي للشركة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
الب ضاء بأاريخ 4 تكأ 0ر  202 تحت 

رقم 62 795.
من تجل املسأخرج  اإلشارة

التس ير

211 P

خبير محاسب

تد الشركاء

412، شارع ب رك ن، الدار الب ضاء

UNIVERS MOTORS ASIE
شركة املساهمة

رتسمالها : 25.000.000  درهما
املقر االجأماعي : زا ية شارع املقا مة 

 زنقة ب يسيس ، الجير ند
الدار الب ضاء

السجل الأجاري رقم : 2007ر
العام  الجمع  محضر  بم جب 
بأاريخ  املنعقد  عادي  العادي  الغير 

0ر ي ن    202، قرر ما يلي :

تصبح  الشركة  تن  ضع  معاينة 
تقل من ربع 1/4 رتسمالها  اسأمرار 

نشاطها.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
الب ضاء بأاريخ 4 تكأ 0ر  202 تحت 

رقم ر79516.
من تجل املسأخرج  اإلشارة

التس ير

212 P

خبير محاسب

تد الشركاء

412، شارع ب رك ن، الدار الب ضاء

DECO CONCEPT
شركة محد دة املسؤ ل ة

ذات الشريك ال ح د
رتسمالها : 50.000 درهما

مقر الرئي�سي : 6، زنقة 6 تكأ 0ر
الطابق الرابع، حي راسين

الدار الب ضاء
السجل الأجاري رقم : ر20205

قرارات  بم جب  محضر  بم جب 
ي ن    0ر  بأاريخ  ال ح د  الشريك 

 202، تقرر ما يلي :
تصبح  الشركة  تن  ضع  معاينة 
تقل من ربع 1/4 رتسمالها  اسأمرار 

نشاطها.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
سبأمبر  202   8 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 9 7920.
من تجل املسأخرج  اإلشارة

التس ير

213 P

خبير محاسب

تد الشركاء

412، شارع ب رك ن، الدار الب ضاء

BIOMEDICAL DIAGNOSTIC
شركة محد دة املسؤ ل ة
رتسمالها : 500.000 درهما

املقر االجأماعي : شارع ابن تمير رقم 
 2 درب ل 0 ال، الطابق ارر�سي

ب رك ن، الدار الب ضاء
السجل الأجاري رقم : ر974ر2

العام  الجمع  محضر  بم جب 
بأاريخ  املنعقد  عادي  العادي  الغير 

0ر ي ن    202 :
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تصبح  الشركة  تن  ضع  معاينة 
تقل من ربع 1/4 رتسمالها  اسأمرار 

نشاطها.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
الب ضاء بأاريخ 6 تكأ 0ر  202 تحت 

رقم 95ر795.
من تجل املسأخرج  اإلشارة

التس ير

214 P

دي ان ارسأاذ احمد لحري�سي

م ثق

زا ية شارع عبد امل من  شارع تن ا3

الدار الب ضاء

PROMO NOBLE
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

تح يل املقر االجأماعي
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
الغير عادي يحأ ي على قرار الشريك 
 20 7 تبريل   28 بأاريخ  ال ح د 
ش.ذ.م.م  »بر م ن 0ل«  لشركة 
بشريك  ح د  الذي يأ اجد مقرها 
زنقة   ،4 الب ضاء،  بالدار  االجأماعي 
م الي ب شع ب حي النخ ل، لقد قرر 

ما يلي :
تح يل املقر االجأماعي من الدار 
ب شع ب  م الي  زنقة   ،4 الب ضاء، 
عمارة  املدينة  نفس  إلى  النخ ل  حي 
رقم 9   شارع عبد امل من شقة رقم 

.44
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
تحت   20 7 ي ن     6 بأاريخ  الب ضاء 

رقم 6619ر006.
للخالصة  اإلشارة

ارسأاذ احمد لحري�سي

215 P

دي ان ارسأاذ احمد لحري�سي

م ثق

زا ية شارع عبد امل من  شارع تن ا3

الدار الب ضاء

ARTGEN
ش.م.م.ش. 

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
الب ضاء بأاريخ فاتح تكأ 0ر  202 تم 
املميزات  القان ن لشركة ذات   ضع 

الأال ة :

ARTGEN : التسم ة
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.
الأأطير،  الأك ين،   : امل ض ع 
الخدمة  الخبرة  االستشارة في مجا3 

عل م الح اة، اسأيراد  تصدير.
شارع   ،6  : االجأماعي  املقر 
الدار  املعاني  مصطفى  ياق ت  اللة 

الب ضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم    00.000  : الرتسما3 
مقسمة إلى 000  حصة بق مة 00  
نقدا  بكاملها  لل احدة حررت  درهم 
الس د  ال ح د  للشريك   مخصصة 

عزيز بنعز ز.
: الشريك ال ح د الس د  التس ير 
غير  ملدة  مسير  ح د  بنعز ز  عزيز 

محد دة.
: منذ فاتح يناير إلى  السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة.
املصاريف  خصم  بعد   : ارر0اح 
العامة  مصاريف تخرى تنقل ارر0اح 

من جديد ت  ت زع على املساهمين.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
ن فمبر   20    7 بأاريخ  الب ضاء 
تحت رقم 8ر4871،  تم التسج ل في 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بالدار الب ضاء، تحت رقم 248165.

للخالصة  اإلشارة

ارسأاذ احمد الحري�سي

216 P

دي ان ارسأاذ احمد لحري�سي

م ثق

زا ية شارع عبد امل من  شارع تن ا3

الدار الب ضاء

ARTGEN
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

تح يل املقر االجأماعي
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
قرار  على  يحأ ي  عادي  الغير 
ي ل    ر2  بأاريخ  ال ح د  الشريك 
ش.ذ.م.م  »ترتجين«  لشركة   2014
بشريك  ح د  الذي يأ اجد مقرها 
االجأماعي بالدار الب ضاء،  6، شارع 
لقد  املعاني،  مصطفى  ياق ت  الللة 

قرر ما يلي : 

تح يل املقر االجأماعي من الدار 

ياق ت  الللة  شارع  الب ضاء،  6، 

املدينة  نفس  إلى  املعاني،  مصطفى 

95 زنقة ب ير بارنت زا ية زنقة كرات�سي 

شقة رقم 9.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب ضاء بأاريخ 5  يناير 5 20 

تحت رقم 00566058.
للخالصة  اإلشارة

ارسأاذ احمد لحري�سي

217 P

دي ان ارسأاذ احمد لحري�سي

م ثق

زا ية شارع عبد امل من  شارع تن ا3

الدار الب ضاء

ARTGEN

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

الزيادة في رتس املا3 من 00.000  
درهم إلى 500.000 درهم

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الغير عادي يحأ ي على قرار الشريك 

ال ح د بأاريخ 27 ماي 9 20 لشركة 

بشريك  ح د  ش.ذ.م.م  »ترتجين« 

االجأماعي  مقرها  يأ اجد   الذي 

زنقة ب ير بارنت   95 بالدار الب ضاء، 

زا ية زنقة كرات�سي شقة رقم 9، لقد 

قرر ما يلي : 

الزيادة في رتس املا3 من 00.000  

درهم من طرف   500.000 درهم إلى 

الشريك ال ح د الس د عزيز بنعز ز.

فص 3  تعديل  تم  إثره   على 

القان ن ارسا�سي.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ي ن    ر1  بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

9 20 تحت رقم 705484.
للخالصة  اإلشارة

ارسأاذ احمد لحري�سي

218 P

SOCIETE BMO CAR
SARL

ب ع حصص
تغ ير الشكل القان ني للشركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

الس د مرز ق  باع  ي ل    202   14

مرز ق  للس د  حصة   500 نب ل 

هشام.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

ي ل    202    2 بأاريخ  االسأثنائي 

تغ ير  قرر ا  قد  الشركة  شركاء 

 SARL القان ني للشركة من  الشكل 

.SARLAU إلى

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

املحكمة  لدى  ال ثائق  تم  ضع 

6  سبأمبر  الأجارية بمكناس بأاريخ 

بالسجل   4160 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم ر10ر4.

219 P

 SOCIETE TRANSPORT

AMEDRASS RACHID
SARLAU

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم  يناير  202    2

ش.م.م ذات شريك  ح د كما يلي :

 SOCIETE  : التسم ة 

 TRANSPORT AMEDRASS

RACHID SARLAU

  00.000  : الشركة  رتسما3 

درهم.

 - للغير  البضائع  نقل   : الهدف 

.T5.ر

  0 رقم  ر  عمارة   : الشركة  مقر 

الطابق 2 ايت  ال3 مكناس.

املدة : 99 سنة.

املسير : الس د رش د امدارس.

باملركز  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجه ي 

تحت رقم السجل  فبراير  202    8

الأجاري 01ر52.

220 P
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 STE FOURGONE
MORTUAIRE MOUMEN

SARL
تأسيس شركة

ي م  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ر1 سبأمبر  202 مسجل في الر0اط 
تم  قد  سبأمبر  202  بأاريخ  2 
املسؤ ل ة  ذات  الشركة  تأسيس 

املحد دة.
اسأغال3   : االجأماعي  الهدف 

س ارة اإلسعاف.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة.
الس د احمد  احي 500 حصة ؛

الس د تن ار  احي 500 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
العن ان : عمارة 0ر شقة 8، زنقة 

احمد ل ك لي، حسان، الر0اط.
املسير : الس د تن ار  احي.

املحكمة  في  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط تحت عدد 9  8   
رقم السجل  تكأ 0ر  202   6 بأاريخ 

الأجاري 59 55 .
221 P

STE YOUAGRI
SARL AU

تأسيس شركة
ي م  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ر1 سبأمبر  202 مسجل في الر0اط 
تم  قد  سبأمبر  202  ر2  بأاريخ 
املسؤ ل ة  ذات  الشركة  تأسيس 

املحد دة بشريك  احد.
في  مقا 3   : االجأماعي  الهدف 

الزراعة  الفالحة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة.
الس د احمد بنهاشم 000  حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

العن ان : عمارة 0ر شقة 8، زنقة 
احمد ل ك لي، حسان، الر0اط.

املسير : الس د احمد بنهاشم.
املحكمة  في  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط تحت عدد 20 8   
رقم السجل  تكأ 0ر  202   6 بأاريخ 

الأجاري  6 55 .
222 P

MOGHRABIA TEAM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بمساهم  ح د
رقم السجل الأجاري : 146061 

الر0اط
بمقأ�سى الجمع العام الغير العادي 
املؤرخ بالر0اط بأاريخ 25 سبأمبر  202 

تم اآلتي :
تناز3 الس د ت رابي عبد العزيز، 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
000  حصة من فئة  على   R56ر2ر
ت رابي  الس د  لفائدة  درهم    00
ي نس، الحامل للبطاقة ال طن ة رقم 

.AA11149
قب 3 اسأقالة الس د ت رابي عبد 

العزيز كمسير.
قب 3 الس د ت رابي ي نس كمسير 

ملدة غير محدد.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط ي م 4 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 7رر9.
املسير

223 P

TERRE ET UNIVERS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
رقم السجل الأجاري : 26697 س ق 

تربعاء الغرب
بمقأ�سى الجمع العام الغير العادي 
املؤرخ بسال بأاريخ 7 ي ل    202 تم 

اآلتي :
ذ   الس د خابيش حسن،  تناز3 
للبطاقة  الحامل  املغر0 ة،  الجنس ة 
  00 على   BE46799ر ال طن ة رقم 
لفائدة  درهم    00 فئة  من  حصة 
ذ   العزيز،  عبد  ت رابي  الس د 
للبطاقة  الحامل  املغر0 ة،  الجنس ة 

.R5ال طن ة رقم 6ر2ر

ذ   احمد،  يا�سي  الس د  تناز3 

للبطاقة  الحامل  املغر0 ة،  الجنس ة 

  00 على   OD9257 رقم  ال طن ة  

لفائدة  درهم    00 فئة  من  حصة 

ذ   العزيز،  عبد  ت رابي  الس د 

للبطاقة  الحامل  املغر0 ة،  الجنس ة 

.R5ال طن ة رقم 6ر2ر

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

5  سبأمبر  202  الغرب ي م  تربعاء 

تحت رقم 546.
املسير

224 P

STE AGROCERESS
SARL

 Moustakbal II, Immeuble 26,

Témara

املسأقبل 2 عمارة 26، تمارة 

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

تبريل  202   14 بأاريخ  االسأثنائي 

ماي    2 بأاريخ  بالر0اط  تم تسج له 

بعض  على  االتفاق  تم   ،202 

املذك رة  الشركة  تخص  الأعديالت 

تعاله  هي على الشكل اآلتي :

تح يل املقر االجأماعي للشركة :

العن ان القديم للشركة املسأقبل 2 

عمارة 26، تمارة.

العن ان الجديد للشركة عين عأ ق، 

سكأ ر رقم 448، ابن خلد ن، تمارة.

رفع  تم   : الشركة  رتسما3  رفع 

كان  الذي  القديم  الشركة  رتسما3 

درهم  00.000ر  درهم إلى    00.000

فأصبح الشكل اآلتي :

الفاضلي  تناس  محمد  الس د 

  00 حصة اجأماع ة بق مة   2750

 275.000 درهم لل احدة بما يسا ي 

درهم.

الس دة ر0 عة شل ان 250 حصة 

اجأماع ة بق مة 00  درهم لل احدة 

بما يسا ي 25.000 درهم.

االسأقالة  الأع ين ملنصب مسير 

الشركة :

ر0 عة  الس دة  اسأقالة  تمت 

الشركة  مسيرة  منصب  من  شل ن 

 تع ين الس د محمد تناس الفاضلي 

غير  ملدة  الشركة  مسير  ملنصب 

محد دة.

 تح ين القان ن ارسا�سي للشركة : 

تم تح ين القان ن ارسا�سي للشركة 

حسب الأعديالت املذك رة تعاله.

تـم اإليداع القـان نـي بكأـابة الضبط 

بأـاريخ  بالر0اط  الأجارية   باملحكمـة 

ر2 سبأمبر  202 تحت رقم 7769  .

225 P

STE RACHED AGRICOL
SARL

 CHLIHIENNE MERCHOUCH

ROMMANI

شركة راشد اكرك 3 ش.م.م

شلح ين مرش ش، الرماني

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

ماي  202    9 بأاريخ  االسأثنائي 

ي ن     4 تم تسج له بالر0اط بأاريخ 

بعض  على  االتفاق  تم   ،202 

املذك رة  الشركة  تخص  الأعديالت 

تعاله  هي على الشكل اآلتي :

بين  االجأماع ة  الحصص  ب ع 

الس د راشد علي  الس د عزيز الأاغي :

باع الس د راشد علي 50ر1 حصة 

الحصص  مجم ع  من  اجأاع ة 

يمكلها  كان  التي  600ر  االجأماع ة 

في الشركة املذك رة تعاله إلى الس د 

في  الجديد  الشريد  الأاغي  عزيز 

تعاله  تصبح  املذك رة  الشركة 

تقس م الحصص على الشكل اآلتي :

مالكا  تصبح  علي  راشد  الس د 

2250 حصة اجأماع ة ؛

مالكا  تصبح  الأاغي  عزيز  الس د 

50ر1 حصة اجأماع ة ؛

50ر1  مالكا  بلكبير  راشد  الس د 

حصة اجأماع ة ؛

50ر1  مالكا  م ل د  راشد  الس د 

حصة اجأماع ة ؛

50ر1  مالكا  احمد  راشد  الس د 

حصة اجأماع ة ؛
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50ر1  مالكا  ب شة  راشد  الس د 
حصة اجأماع ة.

االسأقالة  الأع ين ملنصب مسير 
الشركة :

علي  راشد  الس د  اسأقالة  تمت 
الشركة  تع ين  مسير  منصب  من 
مسير  ملنصب  الأاغي  عزيز  الس د 

الشركة ملدة غير محد دة.
 تح ين القان ن ارسا�سي للشركة : 
تم تح ين القان ن ارسا�سي للشركة 

حسب الأعديالت املذك رة تعاله.
باملحكمـة  القـان نـي  اإليداع  تـم 
تكأ 0ر   5 بأـاريخ  بالرماني  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم  7.
226 P

 STE DIGITALE
PARAHARMACIE

SARL
تك ين شركة محد دة املسؤ ل ة 

بالر0اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
تم  ضع الق انين   2020 22 سبأمبر 
ارساس ة لشركة محد دة املسؤ ل ة 

ذات املميزات الأال ة :
الهدف : ب ع م اد الأجم ل الطب ة 

 تعما3 تخرى.
املقر : زنقة عمر السال ي  الرايس 
املحل رقم  إقامة خديدج،  مارس ل، 

9، القبيبات، الر0اط.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تك ين الشركة.
بما  املا3  رتس  حدد   : املا3  رتس 
على  مقسم  درهم    00.000 قدره 
درهم    00 بنسبة  حصة    000
الصند ق  في  لل احدة،  دفعت 

االجأماعي للشركة.
ارر0اح  من   %5 تؤخذ   : ارر0اح 

الصاف ة للأأسيس االحأ اطي.
الحصص : 

 500 لقد مي  صفاء  الس دة 
حصة ؛

 500 لقد مي  بشرى  الس دة 
حصة ؛

املجم ع 000  حصة.

تدار الشركة من طرف   : التس ير 
لقد مي  الس دة  صفاء  الس دة 

بشرى لقد مي ملدة غير محد دة.
بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل الأجاري 146025.
227 P

ILIANA NATURE
 SARL AU

تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة 
بشريك  ح د  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I
تمت  تكأ 0ر  202،   5 بالر0اط ي م 
لشركة  الأأسي�سي  القان ن  ص اغة 
بشريك  ح د،  املسؤ ل ة  محد دة 

لها الخصائص الأال ة :
»ILIANA NATURE« : التسم ة

اإللكتر ن ة  الأجارة   : الهدف 
ملسأحضرات الأجم ل.

ابن  59   شارع    : املقر االجأماعي 
سينا  شقة رقم    اكدا3 الر0اط.

من تاريخ  سنة إبأداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في مبلغ 00.000  درهم.

الشركة  تس ير  عهد   : اإلدارة 
الس دة الهام رز ق.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
غاية 1ر دجنبر.

تم اإليداع القان ني  تسج ل   -  II
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
تكأ 0ر   5 بأاريخ  بالر0اط،  الأجارية 

 202، تحت رقم 8055  .
228 P

SARHANI CONSULTING GROUP SARL

MAZAGAN CERAME
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم   20 7 فبراير    0 بأاريخ  الب ضاء 
 ضع القان ن ارسا�سي لشركة ذات 
الخصائص  املحد دة  املسؤ ل ة 

الأال ة :

 MAZAGAN : التسم ة االجأماع ة

.CERAME SARL

الهدف االجأماعي :

الصح ة  ارد ات  شراء  0 ع 

 البالط  تد ات السباكة ؛

شراء  0 ع م اد البناء ؛

منعش عقاري.

تجزئة   98 رقم   : املقر االجأماعي 

مبر كة، لبير الجديد.

املدة االجأماع ة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.

  00.000  : االجأماعي  الرتسما3 

حصة من    000 درهم م زعة على 

فئة 00  درهم للحصة  زعت كما يلي :

ب دان الهاشمي 500 حصة ؛

ب دان عبد العزيز 500 حصة.

السنة االجأماع ة : تبدئ من فاتح 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

التس ير : الس د ب دان عبد العزيز 

مسير للشركة ملدة غير محد دة.

الأجاري  السجل  إيداع  تم 

بمكأب الضبط باملحكمة االبأدائ ة 

 20 7 فبراير   27 بأاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 127ر1 إيداع قان ني رقم.

229 P

بروكاس
ش.ذ.م.م

في ط ر الأصف ة
إغالق تصف ة الشركة

منعقد  عرفي  عقد  ب اسطة 

قرر مصفي  ي ل    202،  1ر  بأاريخ 

الشركة املسماة »بر كاس« ش.ذ.م.م 

مقرها  درهم،    00.000 رتسمالها 

س ق   76 الب ضاء  بالدار  الرئي�سي 

الب ضاء  الدار  السبع،  عين  الفيراي 

تحت  الأجاري  السجل  في   مسجلة 

رقم  9760، إغالق تصف ة الشركة 

بشكل قاطع  نهائي.
املسير  املصفي

الحاض عبد ال احد

230 P

GOOD BELL PRIVEE
SARL

شركة محد دة املسؤ ل ة
رتسمالها : 50.000 درهم

املقر الرئي�سي : تجزتة الحمد، رقم 70، 
س دي م من، الدار الب ضاء

بم جب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم  في ر1 تغسطس  202،  الب ضاء 

تقرير ما يلي :
 : الأجارية  العالمة  بإضافة 
 GROUPE SCOLAIRE NOUR AL

.AALEM PRIVE GSNAP
تم اإليداع القان ني بكأابة الضبط 
في  باملحكمة الأجارية بالدار الب ضاء 
ر1 سبأمبر  202 تحت رقم 88ر792 

السجل الأجاري رقم 510545.
231 P

MEETQUALITY
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط  سبأمبر  202   24 بأاريخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة.
.MEETQUALITY : التسم ة

الهدف : 
ارنشطة الأجارية  املالبس  ارد ات 
املنزل ة  مسأحضرات الأجم ل  امل اد 

الغذائ ة  االكسس ارات ؛
اسأيراد  تصدير ؛

الدراجات  غ ار  قطع  تس يق 
النارية ؛

تعما3  خدمات مأن عة.
كريم،  إقامة   : الأجاري  العن ان 

عمارة 8 شقة 90، تمارة.
الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في 00.000  درهم بق مة 00  درهم 

للحصة ال احدة مقسمة كالأالي :
الس د مرت�سى رضا عب د السالمي 

500 حصة ؛
 الس دة هالة البابرتي 500 حصة.

تم تع ين الس دة هالة   : التس ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  البابرتي 

محد دة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 
بأاريخ  ر4ر4ر1  رقم  تحت   تمارة 

6 تكأ 0ر  202.
232 P

BUREAUCYCLE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

فسخ الشركة مسبقا
االسأثنائي  العام  الجمع  إن 
ي ل    202   27 بأاريخ  املنعقد 
شركة   BUREAUCYCLE لشركة 
رتسمالها  محد دة،  مسؤ ل ة  ذات 
 : االجأماعي  مقرها  درهم،    0.000
س دي علي شقة  اكلمان،  زنقة   20

رقم 2، تكدا3، الر0اط، قرر ما يلي :
فسخ الشركة مسبقا.

الس د  للشركة  كمصفي  تع ين 
معاد بن عائشة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط تحت رقم ر11812 

بأاريخ 7 تكأ 0ر  202.
 هذا بمثابة مقأطف  0 ان

233 P

 RABAT DELICES
 شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د 
السجل الأجاري بالر0اط

تأسيس شركة
 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
7 ي ل    202 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د خصائصها كالأالي : 
.RABAT DELICES : التسم ة

شارع  78ر،   : االجأماعي  املقر 
الحسن الثاني، شقة رقم 2 الر0اط.

املدة: 99 سنة.
الهدف االجأماعي : هدف الشركة 
خارجه  ت   املغرب  داخل  س اء 

لحسابها ت  لحساب اآلخرين :
منظم الحفالت، مم ن الحفالت، 

مطعم مأنقل.

رتس املا3 : حدد رتسما3 الشركة 

إلى  مقسمة  درهم   50.000 مبلغ  في 

درهم    00 فئة  من  حصة   500

للحصة ال احدة م زعة على الشكل 

الأالي :

الس دة تريا بن املهدي 500 حصة.

عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 

قان ني  كمسير  بنش خ  الحم د 

للشركة.

بجم ع  الشركة  تلتزم   : الأ ق ع 

خال3  من  بها  املأعلقة  ارعما3 

الأ ق ع الفريد للس دة عبد الحم د 

بنش خ.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

القان ني لدى كأابة الضبط باملحكمة 

   7996 الأجارية بالر0اط تحت رقم 
الأجاري  بالسجل  تق  دها  تم  كما 

تكأ 0ر   4 بأاريخ    55057 تحت رقم 

 .202 
  هذا بمثابة مقأطف   ب ان

234 P

Dissolution anticipée

Ste SWEET MAROC CAFE
SARL 

RC : 106441

0  ماي  حسب عقد عرفي بأاريخ 

 SWEET MAROC لشركة   202 

  00000 رتسمالها    CAFE SARL

  6 رقم  االجأماعي  درهم  مقرها 

مجمع  9 بيأات، حي يعق ب املنص ر 

الر0اط  تقرر ما يلي :

  - فسخ الشركة بالترا�سي بأاريخ 

0  ماي  202.

تع ين الس د عبد هللا بنخبزة   -  2

كمصفي للشركة. 

 : - تحديد مقر تصف ة الشركة  ر 

6  مجمع  9 بيأات حي يعق ب  رقم 

املنص ر الر0اط.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية الر0اط بأاريخ    تغسطس 

 202 تحت الرقم 116749. 

235 P

O.K RENTAL CAR
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الحصص  تف يت  االسأثنائي  عقد 

املحين  اسأقالة  ارسا�سي   النظام 

للشركة  جديد  مسير  مسير  تع ين 

تم ما يلي :

نقل 500 حصة اجأماع ة التي في 

ح زة الس د عبد الرح م ال افقي من 

يمألكها  التي  اجأماع ة  حصة   500

إلى الس د كريم ال مني ؛

التي  اجأماع ة  حصة   500 نقل 

في ح زة الس دة يسرى خر0 ش من 

تمألكها  التي  اجأماع ة  حصة   500

إلى الس د كريم ال مني.

للشركة  القان ن ة  الصفة  تغ ير 

الشركة  إلى  املسؤ ل ة  املحد دة 

املحد دة املسؤ ل ة بشريك  احد.
يسرى  الس دة  املسيرة  اسأقالة 

خر0 ش  تع ين مسير جديد للشركة 

الس د كريم ال مني.

للشركة  ارسا�سي  النظام  تح ين 

 تعديل الفص 3 التي شملها الأغ ير.

 تـم اإليداع القـان نـي لدى كأابة 

الضبط باملحكمـة الأجارية في الر0اط 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202   6 بأـاريخ 

.  8 05

236 P

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISE ABED

DEPANNAGE
TMAD SARL AU

العادي  الغير  العام  الجمع   قرر 

تغسطس  202   4 بأاريخ   املنعقد 

 TRANSPORT DE لشركة 

 MARCHANDISE ABED

 DEPANNAGE TMAD SARL AU

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

  0.000 رتسمالها  بشريك  ح د 
7ر5  رقم   : مقرها االجأماعي  درهم، 

حي تمل، عين ع دة، تمارة ما يلي :

الأال ة  ارنشطة  إضافة   -   

لتشمل :

تشغا3 الحديد  املعدن ؛

نجارة ارملن  م.

2 - تعديل البند رقم ر من النظام 

ارسا�سي للشركة.

ارسا�سي  النظام  تحديث   - ر 

للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر0اط بأاريخ 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 8067  .

237 P

VE-ONE
 SARL AU

تأسيس شركة  
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم  ضع  تغسطس  202،  1ر 

ذات  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

بشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

 ذلك تحت املعط ات الأال ة :

 VE-ONE SARL التسم ة : شركة

.AU

إدارة  مقا 3   : الشركة  غرض 

التشغ ل الصناعي، تصم م  تصن ع 

املعدات  الل حات االلكتر ن ة.

بل ك   ،14 سكأ ر  ف ال   : املقر 

اكس ب رقم 9، حي رياض، الر0اط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة إبأداء من تاريخ تسج لها في 

السجل الأجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسما3 

  000 إلى  مقسمة  درهم    00.000

حصة ب 00  درهم، مكأتبة، محررة 

محمد  للس د  بالكامل   خصصت 

السر0 تي.

: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د محمد السر0 تي كمسير  ح د 

ملدة غير محد دة.

تم اإليداع القان ني لنظام الشركة 

بالر0اط  ذلك  الأجارية  باملحكمة 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202   5 بأاريخ 

بالسجل  الشركة  سجلت     807 

الأجاري تحت رقم 29 55 .
مقأطف قصد اإلشهار

238 P
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RESEAU-EST
ش.م.م

رتسما3 : 80.000 درهم
املقر االجأماعي : تجزئة ابن خلد ن 

رقم ر9ر  جدة
العام  الجمع  محضر  بم جب 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 2  تغسطس 

 202 قرر ما يلي :
حصة   400 ب ع  مشر ع   -   

اجأماع ة في ملك :
ر.ب.   مصطفى،  الحد تي 

س544929.
لفائدة :

ر.ب.   م م نت،  الحد تي 
س94029ر.

2 - تغ ير الشكل القان ني للشركة 
من شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
إلى شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بالشريك ال ح د.
الحد تي  الس دة  تع ين   - ر 
كمسيرة  ال ح د  الشريك  م م نت 

للشركة.
تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
الأجارية ب جدة بأاريخ فاتح سبأمبر 

 202 تحت رقم 110ر.
239 P

أسيرونس ليموندارين
ش.م.م من القان ن الفرن�سي

برتسما3 : 5.000  ت ر 
شارع ف كأ ر ه ك ، 00 .92 

ب ل ني، بري نك ر 7  
خلق فرع للشركة باملغرب

بقرار من الجمع العام االسأثنائي 
قرر شركاء  سبأمبر  202  ر2  ل  م 
تم  ل م ندارين«  »تسير نس  شركة 
السأغال3  للشركة  جديد  فرع  فأح 
خدمات  تس يق  في  لالتصا3  مركز 
الأأمين باملغرب بتسم ة »ل م ندارين 

املغرب«.
العن ان : حي النهضة  ، رقم 6ر10 

الر0اط.
ي نس  الي   : الس د  الفرع  مسير 

علمي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط بأاريخ 4 تكأ 0ر  202 
تحت رقم السجل الأجاري ر15506.

240 P

TRANS ELMA
SARL

رتسمالها : 00.000  درهم
هبة حصص اجأماع ة

خر ج عض 
تح ين القان ن ارسا�سي

ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
الس د  قام  ي ل    202   8  5  ،2
الشا ي عاد3 بهبة ملجم ع حصصه 
الشركة  في  يملكها  التي  االجأماع ة 
 TRANS ELMA SARL املسماة 
مقرها  درهم،    00.000 رتسمالها 
 9 كلم  الب ضاء،  بالدار  االجأماعي 
كاملة لفائدة الس د  طريق مدي نة، 
الشا ي املدني 66  حصة اجأماع ة 
67  حصة   الس د الشا ي منأصر 

اجأماع ة.
ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
تح ين  تم  تغسطس  202    7  6
القان ن ارسا�سي للشركة عقب عقد 

الهبة تعاله.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
28 سبأمبر  202 تحت رقم 577رر.

للخالصة  الب ان
ارسأاذ ياسين ب شبتي

241 P

PROMO TRIOMPHE
SARL

رتسمالها : 00.000  درهم
هبة حصص اجأماع ة

خر ج عض 
تح ين القان ن ارسا�سي

ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
الس د  قام  ي ل    202   8  5  ،2
الشا ي عاد3 بهبة ملجم ع حصصه 
الشركة  في  يملكها  التي  االجأماع ة 
 PROMO TRIOMPHE املسماة 
درهم،   00.000 رتسمالها   SARL

الب ضاء،  بالدار  االجأماعي  مقرها   
رقم    زنقة  الطبري  جابر  ابن  زنقة 
كاملة  الكبير،  عرصة   7 رقم  قطعة 
لفائدة الس د الشا ي املدني 2ررر2 
الشا ي  اجأماع ة  الس د  حصة 

منأصر 4ررر2 حصة اجأماع ة.
ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
تح ين  تم  تغسطس  202    7  6
القان ن ارسا�سي للشركة عقب عقد 

الهبة تعاله.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
28 سبأمبر  202 تحت رقم 575رر.

للخالصة  الب ان

ارسأاذ ياسين ب شبتي

242 P

STE CASA MADERA
SARL

رتسمالها : 7.000.000  درهم
هبة حصص اجأماع ة

خر ج عض 
تح ين القان ن ارسا�سي

ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
الس د  قام  ي ل    202   8  5  ،2
الشا ي عاد3 بهبة ملجم ع حصصه 
الشركة  في  يملكها  التي  االجأماع ة 
 STE CASA MADERA املسماة 
SARL رتسمالها 7.000.000  درهم، 
الب ضاء،  بالدار  االجأماعي  مقرها 
كلم 9 الطريق الرئيس ة رقم 7، الدار 
لفائدة  كاملة  مراكش،   - الب ضاء 
الس د الشا ي املدني ررر28 حصة 
منأصر  الشا ي  اجأماع ة  الس د 

ررر28 حصة اجأماع ة.
ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
تح ين  تم  تغسطس  202    7  6
القان ن ارسا�سي للشركة عقب عقد 

الهبة تعاله.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
28 سبأمبر  202 تحت رقم 576رر.

للخالصة  الب ان

ارسأاذ ياسين ب شبتي

243 P

STE ELMA DIS
SARL

رتسمالها : 14.000.000 درهم
هبة حصص اجأماع ة

خر ج عض 
تح ين القان ن ارسا�سي

ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
الس د  قام  ي ل    202   8  5  ،2
الشا ي عاد3 بهبة ملجم ع حصصه 
الشركة  في  يملكها  التي  االجأماع ة 
 STE ELMA DIS SARL املسماة 
رتسمالها 14.000.000 درهم، مقرها 
زنقة  9ر  االجأماعي بالدار الب ضاء، 
إم ل بر ني عين السبع، كاملة لفائدة 
الس د الشا ي املدني رررر2 حصة 
منأصر  الشا ي  اجأماع ة  الس د 

رررر2 حصة اجأماع ة.
ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
تح ين  تم  تغسطس  202    7  6
القان ن ارسا�سي للشركة عقب عقد 

الهبة تعاله.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
28 سبأمبر  202 تحت رقم ر57رر.

للخالصة  الب ان

ارسأاذ ياسين ب شبتي

244 P

 LA MENUISERIE D’EL
KHAIR
SARL

رتسمالها : 00.000  درهم
هبة حصص اجأماع ة

خر ج عض 
تح ين القان ن ارسا�سي

ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
الس د  قام  ي ل    202   8  5  ،2
الشا ي عاد3 بهبة ملجم ع حصصه 
الشركة  في  يملكها  التي  االجأماع ة 
 LA MENUISERIE D’EL املسماة 
  00.000 رتسمالها   KHAIR SARL
 1148 االجأماعي  م قعها  درهم، 
درب  ملدي نة،  القديمة  الطريق 
الب ضاء،  الدار  الفداء،  السلطان 
املدني  الشا ي  الس د  لفائدة  كاملة 
اجأماع ة  الس د  حصة    67

الشا ي منأصر 66  حصة اجأماع ة.
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ب  مؤرخ  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
تح ين  تم  تغسطس  202    7  6
القان ن ارسا�سي للشركة عقب عقد 

الهبة تعاله.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
28 سبأمبر  202 تحت رقم 574رر.

للخالصة  الب ان
ارسأاذ ياسين ب شبتي 

245 P

BRADAM IMMO
SARL

رتسمالها : 00.000  درهم
املقر االجأماعي : زنقة 7 رقم 5، 
الطابق الثاني، الشقة رقم 4، 
 السعادة س دي البرن �سي، 

الدار الب ضاء
بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2020 ي ن    بأاريخ     الب ضاء 
لشركة  النظام ة  الق انين  تنشأت 
باملميزات  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الأال ة :
ش.ذ.م.م  ام   بردام   : التسم ة 

.BRADAM IMMO
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
الهدف :

ت   ارعما3  مخألف  من  املقا لة 
البناء ؛

منعش عقاري.
ي م  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  عدا  ما  النهائي  الأأسيس 

الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 
درهم    00.000 بق مة  الشركة 
فئة  من  حصة    000 على  مقسم 
00  درهم للحصة ال احدة اكأأبت 

 حررت بالكامل   زعت كما يلي :
الس د الج اللي ازريزع 500 حصة 

50.000 درهم ؛
 500 الحجكر  هللا  عبد  الس د 

حصة 50.000 درهم ؛
  00.000 حصة    000 املجم ع 

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التس ير 

الس د الج اللي ازريزع  الس د عبد 

هللا الحجكر ملدة غير محد دة.

رهن  شراء،  ب ع،   : كما لهما حق 

جم ع العقارات ت  املمألكات املنق لة 

بها  فرضها  املنق لة  الأعهد   غير 

 تخص صها لجم ع اإلدارات العامة 

املنظمات  الخاصة،  كذلك  ت  

املصرف ة التي لها ت ق عهما ال ح د.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القـان نـي  اإليداع  تـم 

كأابة الضبط لدى املحكمـة الأجارية 

بالدار الب ضاء بأـاريخ 9  ي ن    202 

تحت رقم 06ر6ر7  0السجل الأجاري 

تحت رقم 462221.

246 P

BRADAM IMMO
SARL

رتسمالها : 00.000  درهم

املقر االجأماعي : زنقة 7، رقم 5 

الطابق الثاني، الشقة رقم 4، 

 السعادة س دي البرن �سي، 

الدار الب ضاء

تف يت حصص

تع ين الس د الج اللي ازريزع  الس د 
عبد هللا الحجكر مسيرين للشركة

العام  الجمع  عقد  بم جب 

سبأمبر  202  0ر  االسأثنائي بأاريخ 

لشركة BRADAM IMMO  املسجل 

بأاريخ 2 تكأ 0ر  202 تقرر ما يلي :

الج اللي  للس د  حصة   200 ب ع 

الحجكر  هللا  عبد  ازريزع  الس د 

ال احدة  للحصة  درهم    00 بثمن 

ح ث  ازريزع  احمد  الس د  لفائدة 

على  م زعا  الشركة  رتسما3  تصبح 

الشكل الأالي :

حصة   400 ازريزع  الج اللي 

40000  درهم ؛

حصة   400 الحجكر  هللا  عبد 

40000 درهم ؛

 20000 200 حصة  احمد ازريزع 

درهم ؛

  00.000 حصة    000 املجم ع 

درهم.

ازريزع  الج اللي  الس د  تع ين 

مسيرين  الحجكر  هللا  عبد   الس د 

للشركة ملدة غير محد دة.

رهن  شراء،  ب ع،   : كما لهما حق 

جم ع العقارات ت  املمألكات املنق لة 

بها  فرضها  املنق لة  الأعهد   غير 

 تخص صها لجم ع اإلدارات العامة 

املنظمات  الخاصة،  كذلك  ت  

املصرف ة التي لها ت ق عهما.

بمصلحة  القـان نـي  اإليداع  تـم 

كأابة الضبط لدى املحكمـة الأجارية 

بالدار الب ضاء بأـاريخ 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 795202.

247 P

KING MAILLE
نقل تسهم الشركة

اسأقالة مسير
تح ين القان ن ارسا�سي للشركة  

  - بمقأ�سى قرار اسأثنائي بأاريخ 

ر ي ن    202 مأخذ من طرف شركاء 

ذات  شركة   KING MAILLE شركة 

الرتسما3  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

تقرر  درهم،  000.000.ر  في  املحدد 

ما يلي :

تسهم  تح يل  على  امل افقة 

 YOUSSEF الس د  لفائدة  الشركة 

.ALAOUI

 MOHAMED الس د  اسأقالة 

CHAFIKI من منصبه كمسير للشركة.

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ي ن     24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

السجل   784180 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 154191.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

248 P

KIREN’S
تمديد الغرض ارسا�سي للشركة

تحديث النظام ارسا�سي للشركة  
اسأثنائي  قرار  بمقأ�سى   -   

تقرر  ماي  202،   24 للمسير بأاريخ 

ما يلي :

تمديد غرض الشركة عن طريق :

املنزل ة  امل اد  ارجهزة  اسأيراد 

الغذائ ة  ارلبسة إلخ...

تحديث النظام ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ي ن     24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

السجل   784178 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 7ر760.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

249 P

GREAT MAILLE
نقل تسهم الشركة

اسأقالة مسير
تح ين القان ن ارسا�سي للشركة  

  - بمقأ�سى قرار اسأثنائي بأاريخ 

ر ي ن    202 مأخذ من طرف شركاء 

GREAT MAILLE شركة ذات  شركة 

الرتسما3  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

تقرر  درهم،    00.000 في   املحدد 

ما يلي :

تسهم  تح يل  على  امل افقة 

 YOUSSEF الس د  لفائدة  الشركة 

.ALAOUI

 MOHAMED الس د  اسأقالة 

CHAFIKI من منصبه كمسير للشركة.

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ي ن     24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

السجل   784179 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم ر20ر15.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

250 P
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 MEDITERRANEENNE DE
GESTION DES RISQUES

MGR
تمديد الغرض ارسا�سي للشركة

اسأثنائي  قرار  بمقأ�سى   -   
تقرر  ماي  202،   6 بأاريخ  للشركاء 

ما يلي :
اسأيراد، تصدير ؛

شراء، ب ع، االتجار، ت زيع، تمث ل 
املنأجات الحرف ة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
بأاريخ 24 ماي  202 تحت  الب ضاء 
السجل الأجاري رقم   779408 رقم 

ر11940.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

251 P

STE PRETORIA
الحل املسبق  0أثر رجعي  

االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى   -   
للشركاء املنعقد بأاريخ 5  ي ن    202، 

فقد تقرر ما يلي :
حل الشركة  0أثر رجعي ابأداء من 
عدم  بسبب  ي ن    202  0ر  تاريخ 
تحق ق ارهداف املنش دة، مع تع ين 
 MOHAMAD OUHNINI الس د 
الأصف ة سأك ن  كمصفي للشركة، 

بمقر الشركة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
سبأمبر  202   29 بأاريخ  الب ضاء 
تحت رقم 794621 السجل الأجاري 

رقم 9127ر4.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

252 P

LANDIAK
نقل تسهم الشركة

اسأقالة مسير
تع ين مسير جديد

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة  
اسأثنائي  قرار  بمقأ�سى   -   
بأاريخ  املنعقد  الشركة   لشركاء 

6  سبأمبر  202، تقرر ما يلي :

تسهم  تح يل  على  امل افقة 

الشركة لفائدة الغير.

 ABDELMAJID الس د  اسأقالة 

مسير  بصفأه   EL GHARCHI

الشركة.

تع ين مسير منفرد جديد للشركة في 

 MOUHAMADOUL شخص الس د

.MAHI NIANG

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر   29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

السجل   794622 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 4009رر.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

253 P

CLAL INDUSTRIE

نقل تسهم الشركة

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة  

  - بمقأ�سى قرار اسأثنائي لشركاء 

الشركة املنعقد بأاريخ ر سبأمبر  202، 

فقد تقرر ما يلي :

تسهم  تح يل  على  امل افقة 

الس د  من  كل  طرف  من  الشركة 

 BIBAS DAN الس د  BIBAS VIDAL

 AMSELLEM REGINE  الس دة 

 BIBAS  ذلك لفائدة كل من الس د 

.BIBAS ALAIN الس د  MICHEL

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تكأ 0ر  فاتح  بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

السجل   794882 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم ر28ر9.
قصد الألخ ص  النص

الجع دي البشير

254 P

KF SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
 ذات الشريك ال احد

RC 278ر6ر
Capital 100.000 dhs

 ZI el : عن ان مقرها االجأماعي 
 wifak imm ر ,2رème étage,
 bureau 10, Oulfa HH 20240

CASABLANCA
تف يت حصص

ال احد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   20 7 ي ن      2 في  املؤرخ 
 Khalil املصادقة على تف يت الس د 
اجأماع ة  حصة    000  chantoui
لفائدة  حصة    000 تصل  من 
بأاريخ   YOUSSEF KAMALI  الس د 

2  ي ن   7 20.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
7 20 تحت رقم 2ر71ر6  2  ي ن   
رقم الأق  د في السجل الأجاري 14667.

املسير الجديد

Youssef kamali

255 P

SALUSTEK
SARL AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 Siège social : BUREAU N°28,

 6ème ETAGE, ANG ZERKTOUNI
 ET BD MED BENABDELLAH,

 MARINA CENTRE II,
CASABLANCA

RC : 6009 NADOR
IF : 059ر857ر

تغ ير املقر االجأماعي  
ال احد  الشريك  قرار  بم جب 
قرر  تبريل  202   27 املنعقد بأاريخ 

الشريك ما يلي :
تغ ير املقر االجأماعي للشركة ؛

تح ين النظام ارسا�سي للشركة ؛
إعطاء الصالح ات.

القان ني  باإليداع  الق ام  تم 
الب ضاء  للدار  الأجارية  باملحكمة 
تحت رقم  سبأمبر  202   28 بأاريخ 

64ر794.
ملخص قصد النشر

املسير

256 P

DEFACTORETAILMA
 Société à Respnsabilité Limitée

 d'associé unique

au capital de : 72.046.000

dirhams

Siège social : Res du Palais 

 Imm D ang Ghandi & Yaacoub

Mansour Etg2 N°8 - Casablanca

 RC : 19289ر - IF : 1522451ر -

ICE : 00156571000094ر
زيادة رتس املا3

بم جب قرارات الشريك ال ح د   

بأاريخ ر سبأمبر  202 تقرر مايلي :
زيادة رتس املا3

إعطاء الصالح ات

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 

4 تكأ 0ر  202 تحت رقم 795096.
ملخص قصد النشر

257 P

CATALPA CONSEIL
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

0  سبأمبر  202 بالر0اط تم تأسيس 

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

بامل اصفات  ش.م.م.  بشريك  ح د 

الأال ة :

 CATALPA CONSEIL  : التسم ة 

.SARL AU

االستشارات   : االجأماعي  الهدف 

اإلدارية.

االستشارات في مجا3 االتصاالت.

لألعما3  االستشارية  الخدمات 

الأجارية.

املقر االجأماعي : ر1، زنقة جبل 

ت ك مدن، شقة 6 تكدا3 الر0اط.
رتسما3 الشركة : مائة تلف درهم 

مقسمة على 000  حصة لكل  احدة 

00  درهم.

تمان  الس دة   : الشركة  مسيرة 

املعر في، لفترة غير محد دة.
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اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  القان ني 
بالر0اط بأاريخ 6 تكأ 0ر  202 تحت 

رقم 6  8  .
258 P

Conseil Comptabilité et Audit

   ENTREPRISE MY AHMED
RADI SARL
تف يت حصص

تع ين مسير جديد
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
الغير عادي محرر بأاريخ 4 ماي  202 

تم اتخاذ القرارات الأال ة :
ملك ة  من  حصة   9598 تف يت 
الس د م الي تحمد الرا�سي لصالح 
الحسين  م الي  الس د  من  كل 
عبد  م الي  4799  الس د  الرا�سي 

الرزاق الرا�سي 4799 كذلك.
الحسين  م الي  الس د  تع ين 
للشركة  جديد  كمسير  الرا�سي 
املسيرين  تحد  لأ ق ع   إخضاعها 
ت   الرا�سي  الحسين  م الي  الس د 

الس د م الي تحمد الرا�سي.
 ضع قان ن تسا�سي جديد للشركة 

مرفق مع سابق من الأعديالت.
 لقد تم اإليداع القان ني للمحضر 
 لدى املحكمة الأجارية بالر0اط ي م

4 تكأ 0ر  202 تحت رقم 71ر9.
259 P

OMRD CONSULTING
SARL AU

املقر : قطاع 8، بل ك ب رقم 8 زنقة 
ارقح ان، حي الرياض، الر0اط
السجل الأجاري بالر0اط رقم 

5ر155.1
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  22 سبأمبر  202  الر0اط بأاريخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 

بالخصائص الأال ة :
من  الغرض   : االجأماعي  الهدف 
عن  ن ابة  ت   لنفسها  س اء  الشركة 
بمفردها ت  باالشتراك  تطراف ثالثة، 
ت  الشراكة مع تي شخص في املغرب 

كما في تي بلد آخر، مايلي :

خدمات استشارية.

ار لي  املسأمر  الأك ين  ت فير 

 الدراسة العامة ت   املحددة  البحث 

العلمي  بشكل عام جم ع الخدمات 

التي قد تأعلق بأحد ارش اء املذك رة 

تعاله.

في  الدراسات  العمل  تنف ذ 

تي  عامة  الفكري  0صفة  املجا3 

التي من شأنها تعزيز ارش اء  خدمة 

املذك رة تعاله.

تشغا3 مخألفة

غير  ت   املباشرة  املساهمة 

للشركة  ال سائل  بجم ع  املباشرة 

في جم ع العمل ات الأجارية التي قد 

تعاله  املذك رة  ارش اء  بأحد  تأعلق 

  بشكل عام، جم ع املعامالت املال ة

 ت  الأجارية ت  الصناع ة ت  املنق لة

بالغرض  املأعلقة  العقارية  ت  

املؤس�سي املشار إل ه ت  القادرة على 

تسه ل تحق قه  تط يره.

سنة من ي م تسج له   99  : املدة 

برقم  للر0اط  الأجاري  السجل  في 

5ر155.1.
رتسما3 الشركة : تم تحديد رتس 

مقسمة  درهم    0.000 بمبلغ  املا3 

درهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

إلى  من    مرقمة  ال احدة  للحصة 

00   م زعة على النح  الأالي :

الس د طارق ع ام : 00  حصة.

إجمالي ارسهم املك نة لرتس املا3 : 

00  حصة.

 8 بل ك ب رقم   ،8 قطاع   : املقر 
زنقة ارقح ان، حي الرياض، الر0اط.

املسير : الس د طارق ع ام، حامل 

 A 702.456 رقم  ال طن ة  للبطاقة 

ه  مسير الشركة لفترة غير محد دة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل في 

السجل الأجاري للر0اط إلى غاية 1ر 

ديسمبر  202.

لأك ين   5% : سيأم تخذ  الف ائد 

صند ق االحأ اط القان ني.

في  محف ظ   : القان ني  اإليداع 

بأاريخ بالر0اط  الأجارية   املحكمة 

.D118086 تكأ 0ر  202 برقم ر

260 P

 CREATIVE MAGESTIC

DISTRIBUTION
SARL AU

بالجريدة  خطأ  قع  اسأدراك 

الرسم ة

عين   : تع ين املسؤ 3   : بدال من 

مسيرا  ب نج مة  اإلله  عبد  الس د 

للشركة ملدة غير محددة.

فاطمة  الس دة  تع ين   : يقرت 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  عل ب ش 

محددة.

(الباقي بد ن تغ ير.)

261 P

2G-CTP
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
رتسمالها 5.000.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة رقم 0  شقة 

ر تجزئة آس ة حي كريمة سال

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

ي ن    202  0ر  املبرم في سال بأاريخ 

للشركة  ارسا�سي  القان ن  تغ ير  تم 

ذات املسؤ ل ة املحد دة كالأالي :

ب ع حصص الشركة : 

باع  الكرماط  الدين  الس د نصر 

حصة   7500 من  املأك نة  حصأه 

للس د املصطفى الغماري.

الزيادة في رتسما3 الشركة : ازداد 
000.000.ر  من  الشركة  رتسما3 

درهم إلى 5.000.000 درهم.

ت زيع الحصص االجأماع ة :

في  الشركة  رتسما3  حدد 

إلى  مقسمة  درهم   5.000.000

درهم    00 فئة  من  حصة   50000

لل احدة م زعة كالأالي :

الس د املصطفى الغماري 47500 

حصة.

 2500 عر اش  مل كة  الس دة 
حصة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  القان ني 
تحت رقم  سبأمبر  202   27 بأاريخ 

اإليداع 7497ر.
262 P

 TECHNICAL SOFT SKILLS
COMPANY
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط،  سبأمبر  202  بأاريخ    
لشركة  ارسا�سي  القان ن  إنجاز  تم 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د مميزاتها كالأالي :
 TECHNICAL SOFT  : التسم ة 

.SKILLS COMPANY SARL AU
خدمات   : االجأماع ة  ارهداف 
املعل مات ة  بالنظم  مأعلقة 
 االتصاالت  كل ما يدخل في مجالها.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
مقسمة إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة في ملك ة :
الس د : هشام ايت س دي اح  : 

000  حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.
املقر االجأماعي : رقم 48، شارع 

فا3  لد عمير شقة   تكدا3 الر0اط.
ايت  هشام  الس د   : التس ير 
س دي اح  ملدة غير محددة الحامل 
 D 707550 رقم  ال طن ة  للبطاقة 
الجم ل  املنظر  بشارع   الساكن 

عمارة باء الشقة 8  سال الجديدة.
للشركة  القان ني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الأجاري  السجل  في 
الأجارية بالر0اط تحت رقم 55097  

ي م 29 سبأمبر  202.
السنة املال ة : من فاتح يناير إلى 

1ر ديسمبر من كل سنة.
تاريخ  من  تبأدئ  ار لى  ماعدا 

التسج ل.
263 P
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MOROCCAN AUSTRALIAN
SARL

املقر : الحي الصناعي النهضة تجزئة 
 K الر0اط

الرقم الضريبي : 474ر0رر
السجل الأجاري الر0اط : 29569

تغ ير النظام ارسا�سي : تغ ير الغرض 
االجأماعي للشركة.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تغسطس  ر2  بأاريخ  املنعقد 
 MOROCCAN لشركة   202 
برتسما3   AUSTRALIAN SARL
على  امل افقة  تمت  درهم    00.000

القرار الأالي :
للشركة  الغرض االجأماعي  تغ ير 
: تأجير، اقأناء، تشغ ل، إدارة  ر0ما 
حق ق  ت   ممألكات  تي  ب ع  إعادة 
عمل ات  تي  عام،  بشكل  عقارية 
من تي ن ع قد تك ن مرتبطة بشكل 
بالعقارات  مباشر  غير  ت   مباشر 
العمل ات  هذه  تق م  تال  بشرط 

بأعديل الشخص ة املدن ة للشركة.
تغ ير املادة ر من النظام ارسا�سي.
لقد تم اإليداع القان ني باملحكمة 
القان ني  ارجل  في  بالر0اط  الأجارية 
رقم تحت  تكأ 0ر  202   6  ي م 

.D   8082
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SAP SEULEMENT
ش.ذ.م.م.
تأسيس

عرفي  ت   ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
ي ل     29 بأاريخ  الر0اط  في  مسجل 

 202 قد تم تأسيس :
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

تأ فر على الخصائص الأال ة :
 SAP  : التسم ة الأجارية للشركة 

.SEULEMENT
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
تصدير   : االجأماعي  الهدف 
 IMPORTATION  اسأيراد 
تجارية  مبادالت   EXPORTATION
اإللكتر ن ة  الأجارة   NEGOCE

.E-COMMERCE

درهم   50000  : رتسما3 الشركة 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 00  

ال احدة م زعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

 Mille affoue clarisse Kouame

125 : حصة تي ما يمثل 25 باملائة.

 Mille Ines Sephora OULAI :

25  حصة تي ما يمثل 25 باملائة.

 M.Romuald stanis Atta 125

حصة تي ما يمثل 25 باملائة.

 M.Bi Zoro guy fidel Irie : 125

حصة تي ما يمثل 25 باملائة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

النهائي تي من تاريخ  ض  الأأسيس 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا  1ر  إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  السنةار لى 

التسج ل.

املقر : الر0اط، عمارة 58 شقة Aر 
زنقة  اد سب  تكدا3 الر0اط.

املسير : تع ين السادة :

 Mille affoue clarisse Kouame

 Mille Ines Sephora OULAI

.M.Romuald stanis Atta

 M.Bi Zoro guy fidel Irie

املذك رة  ذلك  للشركة  مسيرين 

ملدة غير محددة.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

بأاريخ بالر0اط  الأجارية  باملحكمة   : 

رقم  تحت  سبأمبر  202   22

.154799
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G.N.G. SERVICE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالدار  سبأمبر  202  ر2  بأاريخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الب ضاء 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  احد.

.G.N.G. SERVICE : التسم ة

ارجهزة  ب ع  ترك ب   : الهدف 

م اد   - الحراسة   - اإللكتر ن ة 

الأنظ ف.

شارع  ر1،   : الأجاري  العن ان 

  0 شقة  الخامس  الطابق  القصر 

املعاريف الدار الب ضاء.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 

في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  

للحصة  درهم    00 بق مة  حصة 

للس د حسن مسع دي.

تم تع ين الس د حسن   : التس ير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  مسع دي 

محد دة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسج ل  تاريخ  من  تبأدئ   ار لى 

تم الأق  د في السجل الأجاري بالدار 

بأاريخ تحت رقم  802 5   الب ضاء 

4 تكأ 0ر  202.
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B.T.D. SERVICE
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الب ضاء  بالدار  سبأمبر  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  احد.

.B.T.D. SERVICE : التسم ة

النقل،  الغ ار،  قطاع   : الهدف 

كراء اآلل ات.

شارع   ، 5  : الأجاري  العن ان 

الجناح   2 الطابق  زايد  بن  تسامة 

اريسر الدار الب ضاء.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 

في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  

للحصة  درهم    00 بق مة  حصة 

للس د حسن مسع دي.

تم تع ين الس د حسن   : التس ير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  مسع دي 

محد دة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسج ل تاريخ  من  تبأدئ   ار لى 

 تم الأق  د في السجل الأجاري بالدار 

بأاريخ  5 80 9 تحت رقم   الب ضاء 

4 تكأ 0ر  202.
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CHAMS FINITION
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط  ي ل    202   14 بأاريخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  احد.
.CHAMS FINITION : التسم ة

الهدف : مقا 3 في البناء.
زنقة   ،20  : الأجاري  العن ان 
تكدا3   2 تكلمام س دي علي الشقة 

الر0اط.
الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  
للحصة  درهم    00 بق مة  حصة 

للس د حم د جدي.
تم تع ين الس د حم د   : التس ير 
جدي مسير الشركة ملدة غير محد دة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
التسج ل تاريخ  من  تبأدئ   ار لى 
 تم الأق  د في السجل الأجاري بالدار 
بأاريخ ر74ر15  تحت رقم   الب ضاء 

27 ي ل    202.
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TAHA - B
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط  سبأمبر  202   29 بأاريخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  احد.
.TAHA - B : التسم ة

الهدف : السباكة، مك ف اله اء، 
مقا 3 في ارعما3 املخألفة  البناء.

زنقة   ،20  : الأجاري  العن ان 
تكدا3   2 تكلمان س دي علي الشقة 

الر0اط.
الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في 00.000  درهم مقسمة إلى 000  
للحصة  درهم    00 بق مة  حصة 

للس د عبد الكريم بلغالي.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 
الكريم بلغالي مسير الشركة ملدة غير 

محد دة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسج ل  تاريخ  من  تبأدئ  ار لى 
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 

بأاريخ 1ر1551  رقم  تحت   بالر0اط 

5 تكأ 0ر  202.
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سمارت سولوسيو سيرفيس
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  ح د
رتسمالها االجأماعي حدد في 

00.000  درهم

 مقرها االجأماعي حدد بالقن طرة 

تجزئة رقم   حدادة الطابق السفلي 
رقم 2 طريق املهدية

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم  ضع ق انين  سبأمبر  202   24  

ذات  شركة  لأأسيس  تساس ة 

بشريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

ذات الخصائص الأال ة :

س ل س    سمارت   : التسم ة 

سيرفيس.

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.

الهدف :  س ط تح يل ارم ا3.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسما3 

  000 إلى  مقسمة  درهم    00.000

00  درهم  حصة اجأماع ة من فئة 

نقدا  محررة  كلها  ال احدة  للحصة 

لفائدة الس د امل دني خل ل.

املقر االجأماعي : بالقن طرة تجزئة 
 2 رقم   حدادة الطابق السفلي رقم 

طريق املهدية.

الس د  الشركة  يدير   : التس ير 

بما  امل دني خل ل ملدة غير محد دة 

يأضمن إمضاءه ال ح د.

في  الشركة  مدة  تحدد   : املدة 

تسج لها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

بالسجل الأجاري.

الس د   : االجأماع ة  الحصص 

حصة    000  : خل ل  امل دني 

اجأماع ة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تكأ 0ر  202   5 بأاريخ  بالقن طرة 
88529  السجل الأجاري  تحت رقم 

بمكناس تحت رقم ر6255.
للخالصة  النشر
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EL KOUSSIA TRANSFERT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بمسير  ح د

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة بأاريخ 6  تغسطس  202 

لشركة  ارسا�سي  القان ن  تم  ضع 

ذات   ELKOUSSIA TRANSFERT

بمسير  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

بالخصائص الأال ة :

 EL KOUSSIA شركة   : التسم ة 

.TRANSFERT

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بمسير  ح د.

 2 تجزئة ال فاء   : املقر االجأماعي 

الرقم ر24 القن طرة.

غرض  يك ن   : الشركة  غرض 

الشركة :

تح يل ارم ا3.

تجارة عامة.

العمل ات  كل  عامة   0صفة 

العقارية  الصناع ة،  الأجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي   املال ة 

الشركة  التي من شأنها املساهمة في 

تنم ة الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

  00.000  : االجأماعي  الرتسما3 

000  حصة بق مة  رهم مقسمة إلى 

00  درهم لل احدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف :

  000  : محمد  الك س ة  الس د 

حصة.

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 

الك س ة محمد.

 ق دت الشركة بالسجل الأجاري 

بالقن طرة  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 

تحت رقم 62525.
بمثابة  مقأ�سى املسير
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STE S.R.2T NEGOCE
العرفي  العقد  شر ط  حسب 

تم تأسيس  2 سبأمبر  202،  بأاريخ 

محد دة  لشركة  ارسا�سي  النظام 

املسؤ ل ة لشريك  ح د  ذلك حسب 

املميزات الأال ة :

.STE S.R.2T NEGOCE : التسم ة

الشكل القان ني : شركة محد دة 

املسؤ ل ة لشريك  ح د.

ار 3  الطابق   : االجأماعي  املقر 

تجزئة ارمل شارع الحسن الثاني رقم 

ر1 جرف امللحة.

الغرض  الغاية :

ارشغا3 املخألفة  البناء.

نقل البضائع.

الأجارة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسج ل الشركة في السجل الأجاري.

  00.000  : الخاص  املا3  رتس 

حصة    000 إلى  مقسمة  درهم 

لكل  درهم    00 فئة  من  اجأماع ة 

حصة في ح زة الشريك ال ح د.

الحامل  الشركي  ر�سى  الس د 

 : رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

GJ45514 1000 حصة.

من  ابأداء   : االجأماع ة  السنة 

كل  من  ديسمبر  1ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

املديرية : الس د ر�سى الشركي ملدة 

غير محد دة.

باملحكمة  تم   : القان ني  اإليداع 

بأاريخ بلقصيري  مشرع   االبأدائ ة 

 2 سبأمبر  202.
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SOCIETE MR JAZI

SARL

تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202    5 بالقن طرة بأاريخ 

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص 

الأال ة :

 MR JZAZI شركة   : التسم ة 

.SARL

الشكل القان ني : ش.م.م.

مكأب     : االجأماعي  املقر 

لبنان  زنقة   65 رقم  خديجة  إقامة 

شركة  عند  (مساكنة  القن طرة 

 MORROCCAN DOMICILIARY

.SARL AU

تشغا3   : االجأماعي  الهدف 

مخألفة  تشغا3 البناء الأجاري.

بصفة عامة تشغا3 النظافة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

إلى  تسندا   : التس ير  اإلمضاء 

لبطاقة  الحامل  زهير  ب طر   الس د 

.G68الأعريف رقم 082ر

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما3 

  000 إلى  مقسمة  درهم    00.000

لل احدة  درهم    00 بق مة  حصة 

اكأأابها  ت زيعها  ثمنها  تم  سدد 

كالأالي :

 500  : تم نة  الشرقا ي  الس دة 

حصة.

الس د ب طر  زهير : 500 حصة.

بالسجل  ق د   : بالسجل  الأق  د 

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الأجاري 

بأاريخ  625 9  بالقن طرة تحت رقم 

4 تكأ 0ر  202.
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DAIZY JOBS

SARL

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202   14 بالقن طرة بأاريخ 

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص 

الأال ة :

 DAIZY JOBS شركة   : التسم ة 

.SARL

الشكل القان ني : ش.م.م.

مكأب     : االجأماعي  املقر 

لبنان  زنقة   65 رقم  خديجة  إقامة 

شركة  عند  (مساكنة  القن طرة 

 MORROCCAN DOMICILIARY

.SARL AU

تشغا3   : االجأماعي  الهدف 

الأجارة  البناء،  مخألفة  تشغا3 

بصفة عامة، تشغا3 النظافة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

إلى  تسند   : التس ير  اإلمضاء 

الحامل  تكعابل،  تي ب  الس دين 

 G68716ر رقم  الأعريف  لبطاقة 

الحامل  املهدي  املعارف  الس د  ت  

.G6لبطاقة الأعريف رقم 1047ر

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما3 

  000 مقسمة إلى  درهم،    00.000

لل احدة  درهم    00 بق مة  حصة 

اكأابها  ت زيعها  ثمنها  تم  سدد 

كالأالي :

الس د تي ب تكعابل : 500 حصة.

 500  : املهدي  املعارف  الس د 

حصة.

ق د   : الأجاري  بالسجل  الأق  د 

املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالقن طرة  االبأدائ ة 

 6252 بأاريخ 4 تكأ 0ر  202.
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PHARMACIE KADIMI
SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
بشريك  ح د

رتسمالها 00.000  درهم
املقر االجأماعي : د ار الداللحة 

احميري، م الي ب سلهام
تأسيس

بالقن طرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع  سبأمبر  202،   28 بأاريخ 
ذات  لشركة  ارسا�سي  القان ن 
بشريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

ذات امل اصفات الأال ة :
 PHARMACIE  : التسم ة 

.KADIMI SARL AU
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.
الداللحة  د ار   : االجأماعي  املقر 

احميري، م الي ب سلهام.
م ض ع الشركة : ص دالني.

رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 إلى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
على  مكأتبة،  م زعة  بكاملها، 

الشركاء كالأالي :
  000  : قادمي  ادريس  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التس ير : تسند إلى الس د إدريس 
الحامل  مغر0 ة،  الجنس ة  قادمي، 

.G642560 للبطاقة ال طن ة رقم
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
تربعاء  بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة 

الغرب تحت رقم 85ر27.
275 P

GYM LAB
ش.ذ.م.م.
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة بأاريخ  2 سبأمبر  202، 
 GYM LAB شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.

املقر االجأماعي : 59، إقامة م الي 

عبد العزيز شارع م الي عبد العزيز 
رقم 4 القن طرة.

نادي ريا�سي   : الهدف االجأماعي 

 ل اقة بدن ة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

التس ير : تسند إلى بج ح ياسين.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.
رتس املا3 حدد في مبلغ : 00.000  

درهم مقسمة إلى 000  حصة بق مة 

اكأأابها  سدد  لل احدة  درهم    00

 ت زيعها كالأالي :

الس د بج ح ياسين : 500 حصة.

 500  : الكريم  الس د بج ح عبد 

حصة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القان ني 
الأجاري  بالسجل  بالقن طرة  ق د 

بأاريخ  62499  بالقن طرة تحت رقم 

4 تكأ 0ر  202.

276 P

BOUTTI TRAVEL
ش.ذ.م.م.

تف يت حصص
الحصص  تف يت  بمقأ�سى عقد 

املبرم بالقن طرة مؤرخ في 24 سبأمبر 

 202 تم تحديد مايلي تبعا للمحضر :

املج د  عبد  ب تي  الس د  تف يت 

حصة لفائدة الس د عب  عبد   500

هللا.

  000 ل صبح الأ زيع الجديد 3 

حصة كالأالي :

 500  : املج د  عبد  ب تي  الس د 

حصة.

الس د عب  عبد هللا : 500 حصة.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة ي م 24 سبأمبر  202 تم 

تحديد مايلي تبعا للمحضر :

املج د  عبد  ب تي  الس د  تسم ة 

 الس دة عب  غ ثة مسيران للشركة 

 إعطائهما حق الأ ق ع.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
بالسجل  بالقن طرة  ق د  االبأدائ ة 
تكأ 0ر   4 الأجاري بالقن طرة بأاريخ 

 202 تحت رقم  8852.
277 P

GROUPE DEUTSCHINVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
الخاص  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
املنعقد  عادي  الغير  العام  بالجمع 
قرر  سبأمبر  202  فاتح  بأاريخ 

الشريك ال ح د مايلي :
الشركة  رتسما3  في  الزيادة 
الثابأة   ذلك بإدماج دي ن الشركاء 
 املسأحقة على الشركة  التي تقدر 
مبلغ  درهم  0أجم د   140.000 ب 
بمجم ع  بالبنك  درهم   60.000
رتسما3  ل صبح  درهم   200.000

الشركة 00.000ر درهم.
دف عات الشركاء قسم كالأالي :

العزيز  عبد  حامد  بن  الس د 
200.000 درهم.

املجم ع : 200.000 درهم.
رتسما3  الزيادة يصبح  بعد هذه 

الشركة كالأالي :
العزيز  عبد  حامد  بن  الس د 
00.000ر  حصة تي مايعاد3  000ر 

درهم.
املجم ع : 00.000ر درهم.

 قد تم اإليداع القان ني للشركة 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 
6 تكأ 0ر  202 تحت رقم 88550.
السجل الأجاري رقم : ر4996.

278 P

SPEED MED TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202   24 بالقن طرة بأاريخ 
مسؤ ل ة  ذات  شركة  إنشاء  تم 
ذات  بشريك  ح د  محد دة 

الخاص ات الأال ة :
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.SPEED MED TRANS : االسم
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
مقا 3 نقل   : امل ض ع االجأماعي 

ارشخاص.
املدة : 99 سنة.

رقم  ،  مكأب   65 رقم   : املقر 
إقامة خديجة زنقة لبنان القن طرة.

درهم    00.000  : الرتسما3 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
الحنشا ي  تحمد   : الحصص 

000  حصة.
التس ير : تحمد الحنشا ي كمسير 

للشركة ملدة غير محد دة.
السجل الأجاري رقم : 62669.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القان ني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 
5 تكأ 0ر  202 تحت رقم 62669.

279 P

ACHKA GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  202   6 بالقن طرة بأاريخ 
مسؤ ل ة  ذات  شركة  إنشاء  تم 
ذات  بشريك  ح د  محد دة 

الخاص ات الأال ة :
 ACHKA  : االسم 

.GARDIENNAGE
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
شركة   : االجأماعي  امل ض ع 

لحراسة املباني العامة ت  الخاصة.
املدة : 99 سنة.

املقر : الطابق االر�سي قطعة رقم 
476 تجزئة البساتين القن طرة.

درهم    00.000  : الرتسما3 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
  000 : هصاك سع د  الحصص 

حصة.

هصاك سع د كمسير   : التس ير 
للشركة ملدة غير محد دة.

السجل الأجاري رقم : 9ر625.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة.
للشركة  القان ني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 
4 تكأ 0ر  202 تحت رقم 9ر625.

280 P

STE F.N.D.L. TRANS
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  ح د

املقر االجأماعي : مكأب رقم 9  
شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة اللة 

عيشة القن طرة
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تغسطس  202  مصحح    6
تصح ح  بمصالح  اإلمضاءات 
تم  القن طرة  ملدينة  اإلمضاءات 
إعداد القان ن ارسا�سي لشركة ذات 
شريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

 ح د بامل اصفات الأال ة :
 STE F.N.D.L.  : الشركة  تسم ة 

.TRANS
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.
مكأب   : للشركة  املقر االجأماعي 
شارع   26-24 شارع عمارة   ، 9 رقم 

ارميرة اللة عيشة، القن طرة.
من  الغرض   : االجأماعي  الهدف 
مباشر  بشكل  املغرب  في   الشركة 
ت  غير مباشر س اء لنفسها ت  لغيرها 

ت  مساهمة في :
مقا 3 نقل ارشخاص.

مقا 3 نقل البضائع.
مقا 3 ارعما3 املأن عة ت  البناء.

العمل ات  جم ع  عام   بشكل 
الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 
الحرف ة،  الخدمات ة،  العقارية، 
الشركة  املرتبط  لحساب  جم عها 
بشكل مباشر ت  غير مباشر بالهدف 

االجأماعي لأط ير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الأأسيس.
رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 

درهم مقسمة    00.000 الشركة في 

على 000  حصة من فئة 00  درهم.

 : بركة  فاء  نايت   : الس دة 

حصة    000 درهم،    00.000

اجأماع ة.

الشركة : حدد رتسما3 الشركة في 

  000 درهم مقسمة على    00.000

حصة من فئة 00  درهم.

التس ير : الشركة يسيرها الس دة 

غير  ملدة  بركة  فاء  ذلك  نايت 

محددة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

االبأدائ ة  باملحكمة  القان ني 

ملدينة  الأجاري  السجل  بمصلحة 

تكأ 0ر  202   6 بأاريخ  القن طرة 

تحت رقم 62685.
لإليداع  الب ان

281 P

ADM ATLANTIC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  ح د
رتسمالها 00.000  درهم

املقر االجأماعي : 48، شارع اب  بكر 

الصديق، إقامة إيمان، مكأب رقم 

2، القن طرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة، تم  ضع القان ن ارسا�سي 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  لشركة 

امل اصفات  ذات  بشريك  ح د 

الأال ة :

 ADM ATLANTIC  : التسم ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.

اب   شارع   ،48  : االجأماعي  املقر 

مكأب  إيمان،  إقامة  الصديق،  بكر 
رقم 2، القن طرة.

م ض ع الشركة : تاجر في صناديق 

الألف ف.

املخألفة ارشغا3  في   املقا لة 
ت  البناء.

الأجارة بصفة عامة.
رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 إلى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
  000  : الس د اسماع ل الرحالي 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس د  إلى  تسند   : التس ير 
إسماع ل الرحالي.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة تحت 
رقم 1ر625 بأاريخ 4 تكأ 0ر  202.

282 P

FAST HORSE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

رتسمالها 00.000  درهم
املقر االجأماعي : مكأب رقم 2، 00  

شارع م الي عبد العزيزـ، إقامة 
ندى، القن طرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم  ضع القان ن ارسا�سي 
لشركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

امل اصفات الأال ة :
.FAST HORSE SARL : التسم ة

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

 ،2 رقم  مكأب   : االجأماعي  املقر 
00  شارع م الي عبد العزيز، إقامة 

ندى، القن طرة.
نقل   : الشركة  م ض ع 

املسأخدمين.
ب ع املالبس الجاهزة بالأقس ط.

ارشغا3 املخألفة.
رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 
درهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة    000 إلى  مقسم 
محررة  لل احدة،  درهم    00 بق مة 
بكاملها مكأتبة  م زعة على الشركاء 

كالأالي :
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الس د عمر ارق  ق.

الس دة فاطمة الزهراء الحس ني.

املدة : 99 سنة.

عمر  الس د  إلى  تسند   : التس ير 

الزهراء  فاطمة  ارق  ق  الس دة 

الحس ني.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة تحت 
رقم  5985 بأاريخ 29 مارس  202.

283 P

 SOCIETE OF BUILDING

ACTIVITES
SARL

بمقأ�سى العقد العرفي املحرر في 

القن طرة بأاريخ 6 تكأ 0ر  202، تم 

االتفاق على القان ن ارسا�سي لشركة 

ذات الخصائص الأال ة :

 SOCIETE OF  : التسم ة 

.BUILDING ACTIVITES

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

ت   مأن عة  تعما3   : الغرض 

إنشاءات.

منعش عقاري.

شارع تب    ،48  : املركز االجأماعي 

 ،2 بكر الصديق إقامة إيمان مكأب 

القن طرة.

درهم    00.000  : الرتسما3 

حصة اجأماع ة    000 مقسمى إلى 

بق مة 00  درهم للحصة ال احدة.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

االحأ اطي القان ني   5%  : ارر0اح 

 الباقي بعد املدا لة.

لتس ير  قان ن ا  عين   : التس ير 

الشركة  ملدة غير محد دة.

الس د حمزة الفقير.

الس د محمد اشعايب.

املحكمة  في  الشركة  تسج ل  تم 

االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 6 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم ر6269.

284 P

ASSURPROD
شركة محد دة املسؤ ل ة ذات 

شريك  ح د
رتسمالها 50.000 درهم

املقر االجأماعي : ر6، عمارة رياض 
السالم، ملأقى زنقة العمرا ي  زنقة 

سبأة مكأب رقم 8 ، القن طرة
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
النظام  تم  ضع  ي ل    202،  ر1 
ارسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة 
املميزات  ذات  شريك  ح د  ذات 

الأال ة :
الشركة تسمى شركة   : التسم ة 
شركة   ASSURROD SARL AU
شريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

 ح د.
في كل  الشركة  غرض   : امل ض ع 

من املغرب  الخارج.
مركز اتصا3.

اسأيراد  تصدير.
الهاتف،  املب عات  عبر  التس يق 
الهاتف،  عبر  الهاتف،  ارمانة  عبر 
الهاتف،  دراسات  عبر   التس يق 

التس يق.
املسأمر  االستشارات  الأعل م 

 الند ات.
تي معاملة تجارية   0ص رة تعم، 
منق لة ت   مال ة  ت   صناع ة   ت  
ت  عقارية قد تأعلق بشكل مباشر   
املذك رة  ت  غير مباشر بأحد ارش اء 

تعاله ت  قد تعزز تط ير الشركة.
الشركة   : االجأماعي  املقر 
رياض  عمارة  ر6،   : ب  مأ اجدة 
السالم، ملأقى زنقة العمرا ي  زنقة 

سبأة مكأب رقم 8 ، القن طرة.
مدة الح اة : الشركة محد دة في 
99 سنة ابأداء من تق  دها بالسجل 
املبكر  الحل  حالة  في  إال  الأجاري 

للشركة.
رتس املا3 : حدد رتس ما3 الشركة 
في مبلغ 50.000 درهم مقسمة على 
500 حصة اجأماع ة من فئة 00  
ال ح د  الشريك  ملك ة  في  درهم 

الس د صالح الدين المري.

التس ير : تم تع ين الس د صالح 

ماي   28 م ال د  من  المري  الدين 

الأعريف  لبطاقة  الحامل    97 

كمسير   ،PU804829 رقم  ال طن ة 

للشركة ملدة غير منته ة.

الأجاري  بالسجل  الأق د  تم 

في  بالقن طرة  االبأدائ ة  للمحكمة 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202   5 تاريخ 

.6266 

285 P

STE MENAGE POUR TOUS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رتسمالها 00.000  درهم

املقر االجأماعي : مكأب رقم 9 ، 

شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة اللة 

عيشة، القن طرة

السجل الأجاري رقم 95ر62

اسأدراك خطأ
بالجريدة  خطأ  قع  اسأدراك 

الرسم ة عدد 5684 بأاريخ 6 تكأ 0ر 

202 

ع ض : الشكل القان ني للشركة : 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

شريك  ح د

رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 

درهم مقسمة    00.000 الشركة في 

على 000  حصة من فئة 00  درهم.

الس دة : جادي نجالء : 00.000  

درهم : 000  حصة اجأماع ة.

يقرت :

شركة   : الشكل القان ني للشركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة.

رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 

درهم مقسمة    00.000 الشركة في 

على 000  حصة من فئة 00  درهم.

 50.000  : نجالء  جادي  الس دة 

درهم : 500 حصة اجأماع ة.

 50.000  : نه د  جادي  الس دة 

درهم : 500 حصة اجأماع ة.

الباقي بد ن تغ ير.

286 P

STE KARIMA PRESTIGE
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
شريك  ح د

رتسمالها : 00.000  درهم
 GARAGE N° : املقر االجأماعي

 2 IMM 169 MASSIRA 2 HAY
MAGHREB ARABI TEMARA

بأاريخ عرفي  عقد   بم جب 
املصادقة  تمت  سبأمبر  202    0
على القان ن االسا�سي للشركة ذات 
شريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

ذات الخصائص الأال ة :
.KARIMA PRESTIGE : التسم ة

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
مسؤ ل ة محد دة شريك  ح د.

الهدف : تجهيز العرائس.
مم ن الحفالت.

تعما3 البناء  تعما3 مخألفة.
العمل ات  ج ع  عامة  بصفة 
مباشرة بصفة  املرتبطة   الأجارية 

ت  غير مباشرة بنشاط الشركة.
 GARAGE N°  : االجأماعي  املقر 
 2 IMM 169 MASSIRA 2 HAY

.MAGHREB ARABI TEMARA
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
املدة : 99 سنة بعد الأأسيس.

غير  ملدة  كريمة  منير   : التس ير 
محد دة.

 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   202 

رقم 15ر4ر1.
287 P

PALESTINE TECHNOLOGY
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة زذات 
شريك  ح د

يقدر رتسمالها ب : 00.000  درهم
املقر االجأماعي : رقم 45، شارع 
فرنسا، شقة رقم 8 اكدا3 الر0اط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
في سبأمبر  202  مسجل   24  في 
 24 سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 

تحمل الخصائص الأال ة :
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 PALESTINE  : التسم ة 
.TECHNOLOGY SARL AU

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
شريك  محد دة  ذات  مسؤ ل ة 

 ح د.
ا   تاجر   : االجأماعي  الهدف 

 س ط في االسأيراد  الأصدير.
تاجر.

درهم    00.000 املا3   رتس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
غلى 1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا 
السنة ار لى تبأدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 1ر ديسمبر.
شارع   45 رقم   : االجأماعي  املقر 

فرنسا شقة رقم 8 تكدا3 الر0اط.
خلد ن  محمد  الس د   : التس ير 

در يش ت 0ة ملدة غير محد دة.
ت زيع ارر0اح : من ارر0اح الصاف ة 
تؤخذ %5 لأك ين االحأ اط القان ني 

 الباقي ي زع بين الشركاء.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 
للسجل     8020 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 55077 .
288 P

 TRANS ERROGUI ET SES
FILS

SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة زذات 

شريك  ح د
يقدر رتسمالها ب : 500.000 درهم
املقر االجأماعي : رقم 07 ، تجزئة 
النصر شقة رقم  ، عين عأ ق، 

تمارة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 28 في  سبأمبر  202  مسجل   27
شركة  تأسيس  تم  سبأمبر  202 

تحمل الخصائص الأال ة :
 TRANS ERROGUI ET : التسم ة

.SES FILS SARL AU
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

شريك  محد دة  ذات  مسؤ ل ة 
 ح د.

الهدف االجأماعي : مقا 3 في نقل 
البضائع.

ت   املخألفة  ارشغا3  في  مقا 3 
البناء.

درهم   500.000 املا3   رتس 
فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
غلى 1ر ديسمبر من كل سنة ماعدا 
السنة ار لى تبأدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 1ر ديسمبر.
املقر االجأماعي : رقم 07 ، تجزئة 
عأ ق،  عين  رقم  ،  شقة  النصر 

تمارة.
رض ان  الر كي  الس د   : التس ير 

ملدة غير محد دة.
ت زيع ارر0اح : من ارر0اح الصاف ة 
تؤخذ %5 لأك ين االحأ اط القان ني 

 الباقي ي زع بين الشركاء.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   6 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 
للسجل   6574 رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 51ر4ر1.
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STE IVRO CAR
SARL
تأسيس

مؤرخ  العقدالعرفي  بمقأ�سى 
تم  بأمارة  سبأمبر  202   9 بأاريخ 
 ضع القان ن ارسا�سي للشركة ذات 
الخصائص  تحمل  التي  املسؤ ل ة 

الأال ة :
.STE IVRO CAR SARL : التسم ة
بد ن  الس ارات  كراء   : امل ض ع 

سائق.
النصر  إقامة   : االجأماعي  املقر 

م.س. 5ر4 الشقة 9 تمارة.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسما3 
  000 إلى  مقسم  درهم    00.000
حصة ذات ق مة 00  درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل الأالي :

الس د الحسين ايت بن ايط  500 

حصة ذات ق مة 00  درهم للحصة 

تي ما ق مأه 50.000 درهم.

الس د عبد السالم ايت بن ايط  

درهم    00 ق مة  ذات  حصة   500

للحصة تي ما ق مأه 50.000 درهم.

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

: الس د عبد السالم ايت  املسير 

بن ايط  ملدة غير محد دة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

بأمارة  باملحكمة االبأدائ ة  القان ني 

رقم  657  القان ني  اإليداع  تحت 

بأاريخ 6 تكأ 0ر  202.

290 P

مزار ت ديت  استشارات

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 6500441 درهم

مقرها اإلجأماعي : زا ية شارع عبد امل من  زنقة 

كالف ن الدارالب ضاء

UTILEQUIP MAROC
SARL AU

(إعالن عن الحل املسبق للشركة)
بمقأ�سى محضر قرارات الشريك 

ديسمبر  1ر  بأاريخ  اإلسأثنائ ة 

قرر الشريك ال ح د لشركة   ،2020

UTILEQUIP MAROC، شركة ذات 

شريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

درهم،   500.000 رتسالها   ح د، 

بالدارالب ضاء،  اإلجأماعي  مقرها 

ت ر  مرينا بزنس سنتر،  الدارالب ضاء 

كريسطا3  ، الطابق العاشر، ما يلي:

الحل املسبق للشركة.

 JEAN PHILIPPE الس د  تع ين 

EICHWALD كمصفي للشركة.

الأصف ة  مقر  تحديد 

سنتر،  بزنس  مرينا  بالدارالب ضاء 

العاشر  الطابق  كريسطا3  ،  ت ر 

الدارالب ضاء.

التزامات   اجبات  تحديد 

املصفي.

تحديد اتعاب املصفي.

 JEAN نهاية  الية املسيرين الس د

PHILIPPE EICHWALD  الس د 

.HENRI BEDARIDA

 صل إبراء للمسيرين.

تجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءات القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202   5 بأاريخ  الدارالب ضاء 

تحت رقم 795270.
بمقأ�سى مقأطف

مزار ت ديت  استشارات
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مزار ت ديت  استشارات

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 6500441 درهم

مقرها اإلجأماعي : زا ية شارع عبد امل من  زنقة 

كالف ن الدارالب ضاء

 MABEO INDUSTRIES

MAROC
 SARL AU

(إعالن عن الحل املسبق للشركة)
الشريك  محضر  بمقأ�سى 
8  ي ن    202، قرر  ال ح د بأاريخ 

 MABEO لشركة  ال ح د  الشريك 

شركة   ،INDUSTRIES MAROC

ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات شريك 
درهم،  00.000ر  رتسالها   ح د، 

بالدارالب ضاء،  اإلجأماعي  مقرها 

امل من  زنقة  عبد  شارع  ملأقى 

الطابق  ر،  شهرزاد  عمارة  س م ة، 

الخامس الرقم 22  ما يلي:

معاينة ض اع تكثر من ثالثة تر0اع 

الرتسما3 اإلجأماعي للشركة.

عدم الحل املسبق للشركة.

تجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءات القان ن ة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202   4 بأاريخ  الدارالب ضاء 

تحت رقم 795087.
بمقأ�سى مقأطف

مزار ت ديت  استشارات

292 P
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مزار ت ديت  استشارات

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 6500441 درهم

مقرها اإلجأماعي : زا ية شارع عبد امل من  زنقة 

كالف ن الدارالب ضاء

FPK MAROC SA
 SARL AU

(إعالن عن تسج ل شركة مساهمة)
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بمدينة 

سبأمبر   6 بأاريخ  الدارالب ضاء 

تأسيس شركة مساهمة  تم   ،202 

ذات الخصائص الأال ة :

.FPK MAROC : التسم ة

شكل الشركة : شركة مساهمة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج إلى :

املشاركات  تسهم  ح ازة  إدارة 

اإلستثمارات  ت   املال ة   ار راق  ت  

القابلة للأح يل ت  تي ضمان مكافئ في 

شركة  احدة ت  تكثر بهدف مراقبتها، 

مباشر،  غير  ت   مباشر  بشكل  س اء 

بمفردها ت  مع تطراف تخرى،  س اء 

جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

اكأأاب ت   رعاية  ت   مساهمة   ت  

 ت  شراء ت راق مال ة ت  حق ق شركة 

ت  اإلندماج ت  الأحالف ت  املشاركة.

ه ئة إدارية من  املشاركة في تي  

الشركات املذك رة.

العمل ات  كل  عامة   0صفة 

الأجارية، الصناع ة، املال ة املنق لة 

ت   مباشرة  لها صلة  التي  الثابأة  ت  

 غير مباشرة بارهداف املعددة تعاله

تط ير  تنم ة  شأنها  من  التي  ت    

الشركة.

99سنة ابأداء من   : مدة الشركة 

تاريخ تسج لها بالسجل الأجاي.
شارع  زا ية   : اإلجأماعي  املقر 

عمارة  س م ة،  امل من  زنقة  عبد 

الرقم  الخامس  الطابق  ر،  شهرزاد 

22 الدارالب ضاء.

محدد   : اإلجأماعي  الرتسما3 

إلى  درهم مقسم  00.000ر  مبلغ  في 

درهم    00 فئة  من  سهم  000.ر 

للسهم ال احد.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديسمبر  1ر  في  يناير  تنأهي 

سنة.

اإلدارة  مراقب  مجلس 

الحسابات:

يأك ن ت 3 مجلس إداري للشركة 

ثالث سن ات تنأهي عند عقد   ملدة  

للمساهمين  العادي  العام  الجمع 

قصد املصادقة على حسابات السنة 

ر202  ديسمبر  1ر  املال ة املنته ة في 

من :

T DEVELOPPEMENTر،  شركة 

خاضعة  مبسطة  مساهمة  شركة 
رتسمالها  الفرن�سي،  للقان ن 

اإلجأماعي  مقرها  5.000ت ر ، 
الأجاري  بالسجل  مسجلة  بفرنسا، 

رر0ر67ر82  رقم  تحت  ت ر  ملدينة 

 AXEL الس د  طرف  من   ممثلة 

TOLAN بصفأه رئيسا للشركة.

فرن�سي   ،AXEL TOLAN الس د 

تغسطس    7 ي م  مزداد  الجنس ة، 

 98  بب رد ، مق م بفرنسا  حامل 

.19CA57740 لج از سفر رقم

مغربي   ،JAMEL TOUATI الس د 

تغسطس   22 ي م  مزداد  الجنس ة، 

بفرنسا  حامل  مق م  بأ ر،    979

.PW805860للبطاقة ال طن ة رقم

 ،DELTA AUDIT تم تع ين شركة

املحد دة،  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
0 ، زنقة  مقرها اإلجأماعي بالر0اط، 

طرف  من  ممثلة  اال 3،  الحسين 

عل ي،  امحمدي  ي سف  الس د 

املال ة  للسنة  للحسابات  كمراقب 

ار لى.

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بمدينة 

الدارالب ضاء بأاريخ 6 سبأمبر  202، 

قرر مأصرف ا الشركة تع ين الس د :

كرئيس   JAMEL TOUATI الس د 

للمجلس اإلداري للشركة ملدة  اليأه 

باملجلس اإلداري.

 MARC OLIVIER WAINBERG

ثالث  ملدة  للشركة  عام  كمدير 

سن ات.

اإليداع القان ني  التسج ل.

القان ني  تسج ل  اإليداع  تم 
الشركة لدى املركز الجه ي لإلستثمار 
 24 بأاريخ  الدارالب ضاء  بمدينة 
السجل  رقم  تحت  سبأمبر  202 

الأجاري 55 7 5.
بمقأ�سى مقأطف  0 ان
مزار ت ديت  استشارات
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SOCIETE LLD CAPITALE
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر  202    7 اإلسأثنائي بأاريخ 

ثم االتفاق على ما يلي :
ثم قب 3 اسأقالة الس دة نج ى 
تربعي الحاملة للبطاقة ال طن ة رقم 

5075ررA من طرف الجمع العام.
بمقأ�سى قرار الجمع العام تن طت 
الس دة  إلى  الشركة  تس ير  مهمة 
للبطاقة  الحاملة  كطيري  فاطمة 
QA72980  0الأالي  رقم  ال طن ة 
تصبح املسيرة ال ح دة للشركة ملدة 

غير محد دة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
سبأمبر   27 الأجارية بالر0اط بأاريخ 
رقم   D  78   رقم تحت   202 

السجل الأجاري 125421.
294 P

 SOCIETE DINIA
SIGNATURE
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر  202   14 اإلسأثنائي بأاريخ 

ثم االتفاق على ما يلي :
تمت امل افقة على طلب الس دة 
كل  ب ع  تحرضان  ت فا ت  إس ان 
حصصها 900 حصة لفائدة الس دة 
درهم    00 بثمن  السعدية،  حنين 
بعد املناقشة  افق  للسهم ال احد، 

الجمع العام على ب ع ارسهم.
للحصص  الجديد  الأقس م 

يصبح على الشكل الأالي :
 900 السعدية  حنين  الس دة 

حصة من فئة 00  درهم.

املجم ع : 900 حصة من فئة 00  
درهم للسهم ال احد.

ثم قب 3 اسأقالة الس دة إس ان 
للبطاقة  الحاملة  تحرضان  ت فا ت 
طرف  من   A67408ر رقم  ال طن ة 

الجمع العام.
بمقأ�سى قرار الجمع العام تن طت 
مهمة تس ير الشركة إلى الس دة حنين 
ال ط ة  للبطاقة  الحاملة  السعدية 
رقم A469274  0الأالي تصبح املسيرة 

ال ح دة للشركة ملدة غير محد دة.
قرر الجمع العام تعديل النص ص 

7،6،ر1  6  من النظام ارسا�سي.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

.D  8 29 202 تحت رقم 
295 P

ADDAMAN SURVEILLANCE
SARL

( إعالن عن تح يل املقر اإلجأماعي 
للشركة)

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
يناير  202   25 بأاريخ  اإلسأثنائي 
 ADDAMAN شركة  شركاء  قرر 
ذات  شركة   ،SURVEILLANCE
رتسمالها  املحد دة،  املسؤ ل ة 
اإلجأماعي  مقرها  درهم،    0.000

بالدارالب ضاء، املجمع الصناعي ت الد 
رح ، س دي معر ف، ما يلي :

للشركة  اإلجأماعي  املقر  تح يل 
الطابق  ت ملاس،  عين  زنقة  إلى 
الثاني، شقة رقم ر2، إقامة إبراه م 
ب رك ن  رقم  ،  مكأب   ،2 الجراح 

الدارالب ضاء.
من   4 للفصل  املأالزم  الأغ ير 

النظام ارسا�سي.
تجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءات القان ن ة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تكأ 0ر  202   5 بأاريخ  الدارالب ضاء 

تحت رقم  79527.
بمقأ�سى مقأطف  0 ان

املسير

296 P
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NISLA CAR
SARL

السجل الأجاري رقم ر15014
تح يل املقر اإلجأماعي

العادي  الغير  العام  الجمع  بقرار 
ي ن    202  0ر  بأاريخ  املنعقد 
  00.000 رتسما3  ذات  للشركة 
في شخص ممثليها القان ن ين  درهم، 
الس د البقالي السع د  الس د تمن ة 

رش د تقرر ما يلي :
للشركة  اإلجأماعي  املقر  تح يل 
الطابق السفلي،   : إلى العن ان الأالي 
ابن  زنقة   22 ف ال   2 رقم  مكأب 
الط ب القادري، حي الل م ن الر0اط.
 على إثر ذلك تم تغ ير الفصل (5) 

من النظام ارسا�سي للشركة.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
القان ني لدى كأابة الضبط باملحكمة 
الأجارية بالر0اط ي م 6 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 8089  .
لإلشارة  النشر

عن املسيرين : الس د البقالي السع د 
الس د تمن ة رش د

297 P

MOON BOAT
SARL

تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر0اط ي م 6 سبأمبر  202، قد تم 
املسؤ ل ة  محد دة  شركة  تأسيس 

 التي تحمل الخصائص الأال ة:
.MOON BOAT : التسم ة

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
  00 000  حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة .
الس د صديني محمد 500 حصة.
الس د صديني خل ل 200 حصة.

الس د بر قا نب ل 00ر حصة.
شقة  0ر  عمارة   : املقر اإلجأماعي 
زنقة م الي احمد ل ك لي حسان   8

الر0اط.
مؤجر   : اإلجأماعي  الهدف 
محرك،  ذات  الق ارب  الق ارب، 
اآلآلت ت  ارجهزة املخصصة لأللعاب 

الرياض ة املائ ة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 
بر قا نب ل ملدة غير محد دة.

اإليداع  تم  القان ني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القان ني 
 6 ي م  بالر0اط  الأجارية  باملحكمة 
تكأ 0ر  202 تحت الرقم 8090  .

الأجاري  السجل  في  االندراج 
الأجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالر0اط تحت رقم 9ر1551.
لإلشارة  النشر

املسير : الس د بر قا نب ل

298 P

 STE EQUIPEMENT ET
TECHNIQUE PRO

SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالب ضاء بأاريخ  2 سبأمبر  202 تم 

تأسيس شركة بامل اصفات الأال ة :
 STE EQUIPEMENT ET

.TECHNIQUE PRO SARL
شارع      75  : اإلجأماعي  املقر 
  69 الشقة  ار 3  الطابق  يناير 

الدارالب ضاء.
الهدف اإلجأماعي : 

البناء  معامالت  بجم ع  الق ام 
املخألفة  اإلنعاش العقاري.

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

الرتسما3 : 00.000.00  درهم.
الحصص :

 الس د حسن م ف ق 500 حصة.
الس د ياسين م ف ق 250 حصة.
الس د هشام م ف ق 250 حصة.

تم تع ين الس د حسن   : التس ير 
م ف ق الحامل للبطاقة ال طن ة رقم  

.BE6889
الحامل  م ف ق  ياسين   الس د 
 BK89015ر رقم  ال طن ة  للبطاقة 

مسيران للشركة ملدة غير محد دة.
من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 

فاتح يناير إلى 1ر ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  القان ني 

تكأ 0ر  202  بأاريخ 4  للدارالب ضاء 
تحت رقم 0  795  السجل الأجاري 

رقم  799 5.

299 P

MGF PROMO
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها اإلجأماعي: 26 شارع 

مرس سلطان الشقة ر الطابق   

الدارالب ضاء
رقم السجل الأجاري 455197

العام  الجمع  قرار  بم جب 

سبأمبر  202   2 بأاريخ  اإلسأثنائي 

 MGF PROMO الشركاء  قرر 

الشركة.

على  علما   افق ا  الشركاء  تخذ 

نقل ملك ة الحصص بين الس د علي 

مفضل من جهة  الس د فؤاد خطات 

من جهة تخرى.

 7  6  0الأالي تم تعديل املادتين 

من النظام ارسا�سي.

ارسا�سي  النظام  اعأماد  تقرر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  الجديد 

املحد دة إعادة ص اغة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجارية 

سبأمبر  202 تحت رقم 85ر794. 

300 P

STE. JIBAS PRO
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  بأاريخ  2  بالدارالب ضاء 

 202 تم تأسيس شركة بامل اصفات 

الأال ة:

شارع      75  : اإلجأماعي  املقر 

  69 الشقة  ار 3  الطابق  يناير 

الدارالب ضاء.

اإلنعاش   : اإلجأماعي  الهدف 

معامالت  بجم ع  العقاري  الق ام 

البناء املخألفة.

ذات  شركة  القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

الرتسما3 : 00.000.00  درهم.

الحصص:

 500 الكطري  هشام  الس د   

حصة.

الس د حسن الكطري 500 حصة.

تم تع ين الس د هشام   : التس ير 

ال طن ة  للبطاقة   الحامل  الكطري 
.H405678 رقم

الحامل  الكطري  حسن   الس د 

 H49ر11ر رقم  ال طن ة  للبطاقة 

مسيران للشركة ملدة غير محد دة.

السنةاإلجأماع ة تبأدئ من فاتح 

يناير إلى 1ر ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  القان ني 

تكأ 0ر  202  بأاريخ 4  للدارالب ضاء 
تحت رقم    795  السجل الأجاري 

رقم 7989 5.

301 P

PARANOIA
شركة ذات مساهمة

تأسيس
خاص  سند  شر ط  بم جب 

  27 بأاريخ  بالدارالب ضاء  مؤرخ 

منه  نسخة  إيداع  تم   ، 995 ي ل   

في محضر الس د بنيس محمد سمير 

26 ي ل    م ثق بالدارالب ضاء بأاريخ 

تم تأسيس شركة املساهمة   ، 995

ذات الخصائص الأال ة :

شركة   PARANOIA  : التسم ة 

ذات مساهمة.

الهدف :

التسم ات  تعما3  جم ع  تداء 

الصناع ة  اإلعالن ة  التر يج ة مثل 

الشاشة  تصم م  الديك ر  طباعة 

ارجنحة،  ديك رات  جم ع   ترك ب 

إلخ.
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الأصام م  اإلنأاج  جم ع  تط ير 

 اإلنجازات  الحل يات  الترك بات 

املأعلقة  اإلعالن ة  ال سائط  لجم ع 

باإلتصا3 املرئي.

اإلعالن بشكل عام بجم ع تشكاله 

 املأاجرة  الشراء  الب ع  اإلسأيراد 

 الأصدير  الأ زيع  الأمث ل 

 العم لة  السمسرة لجم ع املنأجات 

مهما كانت طب عتها.

العمل ات  جم ع  تعم   بشكل 

املنق لة  العقارية  الأجارية 

بشكل  املأعلقة   الصناع ة  املال ة 

مباشر ت  غير مباشر بغرض الشركة ت  

بأعزيز الأمن ة.
تحديد  تم   : الشركة  ما3  رتس 
رتسما3 الشركة بمبلغ 20.000 درهم 

  00 بق مة  سهم  إلى200  مقسم 

 200 درهم لكل منها مرقمة من   إلى 

ربع  تحريرها  بالكامل  يأم  مكأتب 

على ارقل عند اإلكأأاب.

يدير الشركة مدير  احد   : اإلدارة 

ت  مجلس إدارة .

االكأأاب  إعالن  إسأالم  تم 

من  سهم   200  3 بالنسبة   الدفع 

قبل االسأاذ بنيس محمد سمير م ثق 

بالدارالب ضاء بأاريخ 1ر ي ل   995  

 0قي على هذا السند مرفقا بالشهادة 

يحددها  التي  الد لة  في  البنك ة 

القان ن.

ال ح دة  الأأسيس ة  الجمع ة 

لها    995 تغسطس   2 بأاريخ 

إعالن  بصدق  حق قة  اإلعتراف 

االشتراك  الدفع املذك ر تعاله.

ست  ملدة  منفردا  مديرا  عين 

مق م  ت ار  ب 3  الس د  سن ات 

بالدارالب ضاء 5رشارع ارناخلة عين 
قب 3  الحسابات  يالحظ  مدقق 

ارخير يصادق على النظام ارسا�سي 

 يعلن تأسيس الشركة هنا.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  نفد 

 28 بأاريخ  بالدارالب ضاء  اإلبأدائ ة 

تغسطس 995  تحت رقم 92 26 .

302 P

SIMILITUDE PROD
SARL

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

14 سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 

بامل اصفات  املسؤ ل ة  محد دة 

الأال ة:

 SIMILITUDE PROD  : التسم ة

.SARL

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة.

الهدف اإلجأماعي :

إنأاح تفالم سينمائ ة.
رتس املا3 : 00000  درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما  1ر  يناير إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ار لى  السنة  عدا 

التسج ل.
املقر اإلجأماعي : 14 زنقة االشعري 

شقة 4 تكدا3 الر0اط.

الس دة مخلص سهام.  : التس ير 
رقم السجل الأجاري  5 55 .

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

القان ني باملحكمة الأجارية بالر0اط 

رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 

.  8  2

303 P

 DEVELOPMENT BUSINESS

SPORT CONSULTING
SARL

تأسيس
 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

5  سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 

بامل اصفات  املسؤ ل ة  محد دة 

الأال ة:

 DEVELOPMENT   : التسم ة 

 BUSINESS  SPORT

.CONSULTING SARL

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة.

الهدف اإلجأماعي :
االستشارت اإلدارية.

رتس املا3 : 00000  درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما  1ر  يناير إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ار لى  السنة  عدا 

التسج ل.
املقر اإلجأماعي : 14 زنقة االشعري 

شقة 4 تكدا3 الر0اط.
املهدي  الس د   : التس ير 

املنص ري.
رقم السجل الأجاري ر15515.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
القان ني باملحكمة الأجارية بالر0اط 
رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 

ر11811.
304 P

STE. MBK FISHS
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : JARDIN ZAFATI
HAY CHEIKH ABDATI TAN-TAN
بأاريخ     عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة ذات  مارس  202 
مسؤ ل ة محد دة باملميزات الأال ة :
 MBK FISHS شركة   : التسم ة 

ش.م.م.
املقر اإلجأماعي : حديقة الزفاطي، 

حي الش خ عبداتي طانطان.
درهم    00.000  : الرتسما3 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دراهم.
الهدف : 

بالجملة،  ارسماك  تجارة 
قطاع  في  املفا ضة  االستشارة 
ترك ب آل ات مصانع الأصبير مراقبة 
 تتبع آل ات مصانع تصبير ارسماك 

الخدمات الصناع ة.
الشركاء :

محمدمباريك  ي نس  الس دين   
مباريك.

املدة : 99 سنة.
التس ير : تس ير الشركة حال ا من 

طرف الس د محمد مباريك.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تبريل   6 بأاريخ  بطانطان  اإلبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/101.
305 P

SOCIETE MBK CAR
SARL A.U

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 1ر HAY EL
MASIRA TAN-TAN

بأاريخ  2  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة باملميزات لأال ة :
.MBK CAR التسم ة : شركة

حي  ر1  رقم   : اإلجأماعي  املقر 
املسيرة  طانطان.

درهم    00.000  : الرتسما3 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دراهم.
الهدف : 

كراء الس ارات بد ن سائق.
الشركاء : الشريك ال ح د الس د 

عماد مباريك.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 7 بأاريخ  بطانطان  اإلبأدائ ة 
تكأ 0ر 202 تحت رقم 2021/225.
306 P

SOCIETE TIZI LAND
SAR AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 619 BIS
 OUEST ECOLE MY ABDELLAH

HAY SAHRA TAN-TAN
  7 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة باملميزات الأال ة :

الند  تيزي  شركة   : التسم ة 
ش.م.م.
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مكرر،    6 رقم   : املقر اإلجأماعي 
عبد هللا  م الي  ارمير  مدرسة  غرب 

حي الصحراء طانطان.
درهم    00.000  : الرتسما3 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دراهم.
الهدف : 

تجارة  تس يق امل اد الغذائ ة.
الشركاء : الشريك الس د الحسين 

البعي�سي.
املدة : 99 سنة.

: تسير الشركة حال ا من  التس ير 
طرف الس د الحسين البعي�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فاتح  بأاريخ  بطانطان  اإلبأدائي 
تكأ 0ر 202 تحت رقم 2021/222.
307 P

 SOUTH RISING
 TECHNOLOGY OF
COMMUNICATION

RC : 155141
الصفة القان ن ة شركة محد دة 

املسؤ ل ة
ارسا�سي  القان ن  بمقأ�سى 
ي ل    202  فاتح  بأاريخ  املؤرخ  
اسم  تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 
 SOUTH RISING TECHNOLOGY
محد دة   OF COMMUNICATION

املسؤ ل ة خاص تها كالأالي :
 SOUTH  : التسم ة 
 RISING TECHNOLOGY OF
محد دة   COMMUNICATION

املسؤ ل ة.
: الشركة تمارس نشطاها  الهدف 

باملغرب  خارجه.
اإلتصالت  تشطة  كاالت  جم ع 
خال3  من  التس يق ة   االستشارات 
جم ع  سائل اإلعالم،  ال س ما عبر 

االنترنت  تي  سائط تفاعل ة.
الصحافة  تنشطة  جم ع 

 العالقات العامة.
تي نشاط ل كالة إعالن ة  ال س ما 
اإلعالن ة  الحمالت  تصم م  إنأاج  
نقاط  في  املب عات  اإلعالن   تر يج 

الب ع.

الجراف كي  الأصم م  نشاط 
 الف دي   اإلنأاج ثالثي اربعاد.

خاص  ت   عام  حدث  تي  تنظ م 
ت  جمع ي مثل العر ض  الحفالت 
امل س ق ة  ارحزاب  املؤتمرات 

 الند ات.
مادة  تي  تأجير  ت   ب ع  ت   شراء 
تأعلق  ال  ت   مباشر  بشكل  مرتبطة 

بغرض الشركة.
نقل  ت   تخذ  ح ازة  اسأغال3 
االختراع  العمل ات  0راءات  جم ع 
ارنشطة  بهذه  املأعلقة   االمأ ازات 
ت  االكأأاب ت  االحأفاظ ت   الشراء 
اإلدارة ت  الب ع ت  املساهمة في االسهم 
القابلة  املال ة  ار ارق  من  غيرها  ت  
ت مجم عة  شركة  تي  في  للأح يل 
تي   اكتساب  إنشاء  تأجير  0 ع 

عمل ت  مؤسسة.
العمل ات  جم ع  تعم،   بشكل 
طب عتها،  الأجارية  كانت  مهما 
 الصناع ة  الحرف ة  املنق لة 
 العقارية، املأعلقة بارش اء املذك رة 
مماثلة  تخرى  تش اء  تي  ت    تعاله 
ت  ذات صلة، من املحأمل تن تفضل 
الهدف  مباشر  غير  ت   مباشر  بشكل 
املنش د من قبل الشركة ت  امأدادها 

ت  تط يرها.
املقر اإلجأماعي : مقر الشركة حدد 
شارع اربطا3    5 الأالي  العن ان  في 

شقة رقم 4 تكدا3 الر0اط.
املدة القان ن ة : تأسست الشركة 
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 ملدة 

الأأسيس النهائي لها.
رتسما3   : اإلجأماعي  الرتسما3 
الشركة حدد في مبلغ 500.000 درهم 
  00 من  5000حصة  إلى  قسمت 
كل ا  يمثل  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة تنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :
الس د س دي محمد نسيب بر0ير 

250.000 درهم.
الس دة انكا الي  ا ي ل لى م 0 ت  

250.000 درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

 تخصص كلها للشركة.

التس ير : يسير الشركة : 
الس د س دي محمد نسيب بر0ير. 
ت  الس دة انكا الي  ا ي ل لى م 0 ت .

بالسجل  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر0اط تحت رقم 155141.
 308 P

STE. S4 TECHNOLOGY
إعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  بالقن طرة  سبأمبر  202  ر1 
 ضع القان ن االسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الأال ة :
 STE. S4  : التسم ة 

.TECHNOLOGY
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة.
الهدف اإلجأماعي : 

تشغا3 مخألفة املأعلقة بأعما3 
البناء.

ارشغا3 املأعلقة بترك ب  إصالح 
كل ما يأعلق بشبكة اإلتصاالت.

ترك ب  ص انة ارنظمة املأعلقة 
باملراقبة  الحماية املدن ة.

درهم    00.000  : املا3  رتس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
00  درهم للحصة ال احدة مقسمة 

كما يي :
الس د ي سف شميس 00  حصة
الس د عثمان شميس 900 حصة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
تجزئة  رقم  80  املقر اإلجأماعي: 

ال فاء 5 القن طرة.
التسير  : الس د ي سف شميس.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
اإلبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر  202  بأاريخ29  القن طرة 

تحت رقم 020ر

309P

 STE ALSHMKHA
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : د ار ايت  فال  الغ 

اتزار م دلت
في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202،  بأاريخ  2  م دلت 
 ضع القان ن االسا�سي لشركة ذات 
 STE مسؤ ل ة محد دة تحمل اسم 
ش.م.م.   ALSHAMKHA SARL AU

بشريك  ح د، خصائصها كالأالي  :
االسأغال3   : الشركة  غرض 

الفالحي.
املقر الرئي�سي : د ار ايت  فال  الغ 

اتزار م دلت.
املدة : 99 سنة ابأداء من تسج لها 

في السجل الأجاري.
  00.000  : االجأماعي  الراسما3 
حصة مبلغ    000 درهم ينقسم الى 

كل حصة 00  درهم.
الشركة  ستسير   : الشركة  ادارة 
من طرف الس د محمد علي ابراه م 

الحمادي.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة م دلت بأاريخ 0ر سبأمبر 
 2021/265 رقم  تحت   ،202 

بالسجل الأجاري رقم 2925.
ملخص قصد النشر 

املسير

310 P

 STE IBRA INDUSTRY
  PARTNERS

SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع فاطمة 
الفهرية زنقة رقم 7 ب م ة م دلت

تأسيس
في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202،   7 بأاريخ  م دلت 
لشركة االسا�سي  القان ن   ضع 
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 ذات مسؤ ل ة محد دة تحمل اسم 

  STE IBRA INDUSTRY PARTNERS

بشريك  ح د،   ش.م.م.    SARL AU

خصائصها كالأالي  :

بالليزر  :القطع  الشركة  غرض 

 البالزما.

فاطمة  شارع   : الرئي�سي  املقر 

الفهرية زنقة رقم 7 ب م ة م دلت.

املدة : 99 سنة ابأداء من تسج لها 

في السجل الأجاري.

  00.000  : االجأماعي  الراسما3 

حصة مبلغ    000 درهم ينقسم الى 

كل حصة 00  درهم.

ادارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الس د ابراه مي سل م.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

29 سبأمبر  االبأدائ ة م دلت بأاريخ 

ر2021/26  رقم  تحت   ،202 

بالسجل الأجاري رقم  292.
ملخص قصد النشر 

املسير

311 P

 STE EL AYACHI COMPANY

 SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : ايت امغار

 ايت ع اش م دلت

في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202،  ر1  بأاريخ  م دلت 

 ضع القان ن االسا�سي لشركة ذات 

  STE مسؤ ل ة محد دة تحمل اسم 

 EL AYACHI COMPANY SARL

ش.م.م، خصائصها كالأالي  :

تح يل  :  س ط  الشركة  غرض 

االم ا3.

ايت  امغار  ايت   : الرئي�سي  املقر 

ع اش م دلت.

املدة : 99 سنة ابأداء من تسج لها 

في السجل الأجاري.

  00.000  : االجأماعي  الراسما3 

حصة مبلغ    000 درهم ينقسم الى 

كل حصة 00  درهم.

ادارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الس دة ح اة ايت عال  الس دة 

سعاد ايت عال.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

االبأدائ ة م دلت بأاريخ 0ر سبأمبر 

 2021/266 رقم  تحت   ،202 

بالسجل الأجاري رقم 2927.
ملخص قصد النشر 

املسير

312 P

  STE HAFID SELEN
 SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : رقم 6 زنقة 

العرائش ازكاغن م دلت

في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202،    5 بأاريخ  م دلت 

 ضع القان ن االسا�سي لشركة ذات 

 STE مسؤ ل ة محد دة تحمل اسم 

ش.م.م،   HAFID SELEN SARL

خصائصها كالأالي  :

غرض الشركة : االحجاز املعدن ة.
زنقة   6 رقم   : الرئي�سي  املقر 

العرائش ازكاغن م دلت.

املدة : 99 سنة ابأداء من تسج لها 

في السجل الأجاري.

  00.000  : االجأماعي  الراسما3 

حصة مبلغ    000 درهم ينقسم الى 

كل حصة 00  درهم.

ادارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الس د حف ظ لعظ م.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

االبأدائ ة م دلت بأاريخ فاتح تكأ 0ر  

 2021/267 رقم  تحت   ،202 

بالسجل الأجاري رقم 2929.
ملخص قصد النشر 

املسير

313 P

مكأب محمد للمحاسبة  االستشارة
CMCC

محايب بالر0اط
GSM : 06.61.94.09.رر

 STE BTP DECO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  مارس  202،  ر2  في  بالر0اط 
 ضع القان ن االسا�سي للشركة ذات 
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د املميزات الأال ة :
 STE BTP DECO SARL : التسم ة

.AU
: مقا لة جم ع  الهدف االجأماعي 

خدمات البناء.
ن 0ال ا   زنقة   4  : االجأماعي  املقر 
حي  تي  بل ك   14 سكأ ر   4 تجزئة 

الرياض الر0اط.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تق  دها بالسجل الأجاري.
درهم    00.000  : راسمالها 
فئة  من  حصة    000 الى  مقسمة 
00  درهم للحصة ال احدة امل زعة 

على الشكل الأالي:
الس د ي سف الرجي املحصل على 

000  حصة.
لشركة  كمسير  عين   : التس ير 
غير  لفترة  الرجي  ي سف  الس د 

محددة.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 14 في  7ر1174  رقم  تحت  بالر0اط 
سبأمبر  202، رقم السجل الأجاري 

.154601
314 P

مكأب محمد للمحاسبة  االستشارة
CMCC

محايب بالر0اط
GSM : 06.61.94.09.رر

  STE AZROUNAR
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  مارس  202،  ر2  في  بالر0اط 
 ضع القان ن االسا�سي للشركة ذات 
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د املميزات الأال ة :

 STE AZROUNAR  : التسم ة 

.SARL AU

: مقا لة جم ع  الهدف االجأماعي 

خدمات البناء.

ابن  شارع   79  : االجأماعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

اكدا3 الر0اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تق  دها بالسجل الأجاري.
درهم    00.000  : راسمالها 

فئة  من  حصة    000 الى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة امل زعة 

على الشكل الأالي:

الس د ي سف الرجي املحصل على 

000  حصة.

لشركة  كمسير  عين   : التس ير 

غير  لفترة  الرجي  ي سف  الس د 

محددة.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 14 في  8ر1174  رقم  تحت  بالر0اط 
سبأمبر  202، رقم السجل الأجاري 

ر15460.

315 P

STE UCOTECH
SARL AU

راسمالها : 20.000 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 6 مكرر 

الطابق السفلي بل ك »د« شارع  2 

غشت خريبكة

عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 

تغسطس   26 في  املنعقد  اسأثنائي 

شركة  يخص  بخريبكة   202 

امل ج دة   UCOTECH SARL AU

تقررت  تعاله،  بالعن ان  مقرها 

الأغ يرات الأال ة :

 : للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

تقرر نقل املقر االجأماعي للشركة من 
عن انها القديم : رقم 6 مكرر الطابق 

غشت  شارع  2  »د«  بل ك  السفلي 
 65 رقم   : خريبكة الى العن ان الأالي 

تجزئة اللة مريم حي االمل سال.
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تنس ق القان ن االسا�سي للشركة:
العام  الجمع  اعضاء  قرر 
االسأثنائي تنس ق القان ن االسا�سي 
الرابع  البند  بأغ ير  للشركة  ذلك 
هذا  من  الخامس  الثالث ن   البند 

القان ن.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تكأ 0ر  202،   4 بأاريخ  بخريبكة، 
الأجاري  459  السجل  رقم  تحت 

تحت رقم 5875.
316 P

شركة نوميديا س.ك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

مقرها االجأماعي : طابق ار�سي 
رقم 16ر بل ك »س« حي ال اسمين 

س دي قاسم
طبقا  لعقد خاص بأاريخ 20 ي ل   
بالصفات  تاسيس شركة  تم   202 

الأال ة :
اسم  تحمل  الشركة   : التسم ة 

ن م ديا س.ك.
مم ن   + مقهى   : الشركة تهأم ب 

حفالت + تفا ض.
املقر االجأماعي : طابق ار�سي رقم 
بل ك س حي ال اسمين س دي  16ر 

قاسم.
رتسما3 : حدد في 00.000  درهم 
اجأماع ة  حصة    00 على  مقسم 
ثمن كل  احدة م زعة على الشكل 

الأالي :
 52.000  %  52 محمد  الش كر 

درهم.
  6.000  %   6 تم م ة  الش كر 

درهم.
الش كر هبة  6  % 6.000  درهم.
  6.000  %   6 اسراء  الش كر 

درهم.
التس ير : الش كر محمد.

سجلت الشركة بالسجل الأجاري 
 28927 رقم  تحت  قاسم  بس دي 

بأاريخ 6 تغسطس  202.
من تجل النسخ  الب ان

317 P

STE JOBZILLA
 SARL

راسمالها : 0.000  درهم
مقرها االجأماعي : رقم 6 مكرر 

الطابق السفلي بل ك »د« شارع  2 
غشت خريبكة

عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 
 STE املسماة  للشركة  اسأثنائي 
JOBZILLA SARL مؤرخ بخريبكة في 
  0 على الساعة  5  سبأمبر  202، 

حباصا قرر شركائها :
 75 عبد الرحمان كراكي املالك 3 

حصة اجأماع ة (شريك  مسير).
 25  3 املالك  املهين  عبد  صالح 

حصة اجأماع ة (شريك  مسير).
ما يلي :

 : لشركة  ال انه  السابق  الحل 
رتسما3  ذات   ،JOBZILLA SARL
مقرها  درهم  ال اقع    00.000
6 مكرر الطابق  رقم    : االجأماعي ب 
غشت  شارع  2  »د«  بل ك  السفلي 

خريبكة.
تسم ة املصفي : قرر الجمع العام 
الرحمان  عبد   : تع ين  االسأثنائي 

كراكي  صالح عبد املهين هما :
 JOBZILLA لشركة  املصف ان 

.SARL
تم  التي  الشركة  مقر  تحديد 
مكرر الطابق السفلي   6 تصف تها في 

بل ك »د« شارع  2 غشت خريبكة.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تكأ 0ر  202،    0 بأاريخ  بخريبكة، 
الأجاري  464  السجل  رقم  تحت 

تحت رقم 6229.
318 P

االسأاذ محمد الهم�سي
م ثق بسال

مقر : 8  شارع فاس
الهاتف : 1ر/0ر.7.84.55ر.05
الفاكس : 7.84.55.29ر.05

 STE PHARMACIE MOUNA
SENHAJI
SARL AU

من  محرر  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
طرف االسأاذ محمد الهم�سي بأاريخ

الس دة  باعت  سبأمبر  202،  ر1   
لبطاقة  الحاملة  الصنهاجي  منى 
 ،BE464462 الأعريف ال طن ة رقم 
جم ع حصصها االجأماع ة  قدرها 
الس دة  لفائدة  حصة   25.250
لبطاقة  الحاملة  لحري�سي،  ياسم نة 
 ،BE74646ر الأعريف ال طن ة رقم 
 التي تملكها في شركة ص دل ة منى 
نت جة  ش.م.م.ش. ،  الصنهاجي، 
خصائص  بعض  تغ ير  تم  لذلك 

الشركة كما يلي :
الصنهاجي  منى  الس دة  اسأقالة 

من مهمة تس ير الشركة.
تع ين الس دة ياسم نة لحري�سي 

كمسيرة للشركة ملرحلة غير محددة.
من    5  7  4 الفص 3  تغ ير 

القان ن االسا�سي للشركة.
بالسجل  القان ني  االيداع  تم 
 5 بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجاري 

تكأ 0ر  202، تحت رقم 87ر4ر.
319 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
 PRIVE

LAGRANGE JOSHEH LOUIS
SARL AU

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
القان ن  تم  ضع  ي ن    202،   7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحد دة الصفات الأال ة :
 GROUPE SCOLAIRE : التسم ة
 PRIVE LAGRANGE JOSEPH

LOUIS،  ش.م.م. بشريك  ح د.
تشغا3   : االجأماعي  الهدف 
مدرسة  للبناء  الأجهيز،  مخألفة 
الأعل م الخاصة،  0صفة عامة كل 
العمل ات الأجارية الصناع ة املال ة 
املأعلقة  املنق لة  الغير  ت   املنق لة 
مباشرة  غير  ت   مباشرة  بطريقة 
باالنشطة املذك رة اعاله ا  من شانها 

املساهمة في تط ر الشركة.
املج د  كراج   : االجأماعي  املقر 

بأجزئة االمل رقم 59 الحاجب.

ي م  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

اذا  اال  الأجاري  بالسجل  التسج ل 

تعرضت الشركة للحل املسبق ت  تم 

تمديدها.

راسما3 الشركة : 00.000  درهم 

مقسم الى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة  املفصلة كما 

يلي :

حصة    000  .. العر �سي سميرة 

من فئة 00  درهم للحصة ال احدة.

بين  املشترك  التس ير   : املسير 

غير  ملدة  سميرة  العر �سي  الس دة 

محد دة.

السنة االجأماع ة : تبدت من فاتح 

يناير  تنأهي ي م 1ر ديسمبر من نفس 

السنة ماعدا السنة اال لى تبأدئ من 

تاريخ التسج ل في السجل الأجاري.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

تحت  بمكناس  الأجارية  للمحكمة 

رقم ر5441 بأاريخ 6 تكأ 0ر  202.
بمثابة مقأطف  0 ان

320 P

STE LIVREUR RABAT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

تصف ة الشركة
بم جب عقد عرفي مؤرخ بالر0اط 

تمت  تغسطس  202،   24 بأاريخ 

 LIVREUR RABAT الشركة  تصف ة 

محد دة،  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

شارع    5  : ه   االجأماعي  مقرها 

االبطا3 شقة رقم 4 اكدا3 الر0اط.

حك م  الس د  تع ين  تم   قد 

خطاب مسؤ 3 عن تصف ة الشركة.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر  202،  ر1  بأاريخ  بالر0اط 

السجل  رقم  79ر117،  رقم  تحت 

الأجاري 1ر99ر1.
االمضاء :

321 P
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STE CHAIMA IRRIGATION
SARL AU

شركة محد دة مسؤ ل ة 
بشريك  ح د
تاسيس شركة

على اثر العقد العرفي الذي  قعه 
تم  الشريك ال ح د للشركة تسفله، 
 ضع الق انين االساس ة لشركة ذات 
بشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

 التي من خصائصها :
 STE  : االجأماع ة  التسم ة 
.CHAIMA IRRIGATION SARL AU
االشغا3  مقا 3   : امل ض ع 
تثب ت  املفا ضة،  املخألفة ا  البناء، 

تنظمة السقي.
املقر االجأماعي : حي تنج ج مت، 

مركز ب م ة، عمالة م دلت.
املدة : 99 عاما.

درهم مك نة   90.000  : الراسما3 
درهم    00 بق مة  حصة   900 من 

للحصة كلها ب د الشريك ال ح د.
تكلف الشريك ال ح د   : التس ير 

بالتس ير ملدة غير محددة.
السنة املحاسب ة : من فاتح يناير 

الى 1ر ديسمبر.
باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بم دلت  االبأدائ ة 
سبأمبر   29 بأاريخ   ،2021/264
 202، بالسجل الأجاري رقم ر292.
322 P

STE KHALIDI FRERES
SARL

نقل  مقر الشركة
على اثرالقرار الذي اتخذه شركاء 

الشركة تعاله تم ما يلي :
الجماعة  من  الشركة  مقر  نقل 
الى  عمالة خن فرة،  التراب ة القباب، 
العن ان الأالي : زنقة ابن سينا رقم 9 
مكرر، جماعة ب م ة، عمالة م دلت.
تم االيداع القان ني لدى مصلحة 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
ر4ر/2021،  رقم  تحت  بخن فرة، 
بالسجل  تكأ 0ر  202،   4 بأاريخ 

الأجاري رقم ر94ر.
323 P

 STE THE EMPOWERED

ELITE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع االبطا3 رقم 

29 حي البركة القرية سال

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

ي ن     4 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

 202 تقرر ما يلي :

بعد  املهأدي  تي ب  املصفي 

االسأماع للأقرير ح 3 جم ع عمل ات 

الحل فلقد  افق ح 3 الأقرير  كذلك 

الحساب النهائي للحل.

الجمع  قرر  فقد  سبق،  ملا  تبعا 

الصالح ات  جم ع  منح  العام 

للمصفي كي ينهي مسطرة الحل.

تم االيداع القان ني لدى املحكمة 

تكأ 0ر   4 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202، تحت رقم 7529ر.
 هذا بمثابة مقأطف  0 ان

324 P

 STE AUTO ECOLE

OUMAIMA
SARL AU

راسمالها : 00.000  درهم

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي بسال بأاريخ 

تم  ضع  تغسطس  202،  0ر 

ذات  لشركة  االسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة املحد دة ذات الخصائص 

الأال ة :

 STE AUTO : التسم ة االجأماع ة

.ECOLE AOUMAIMA SARL AU

تعل م   : االجأماعي  الهدف 

الس اقة.

شارع  ر9  الرقم   : املقر االجأماعي 

حي ال حدة القرية  املسيرة الخضراء 

سال.

املدة االجأماع ة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجأماعي  الراسما3 

  00.000 مبلغ  في  الشركة  راسما3 

حصة من    000 درهم م زعة على 

درهم للحصة  زعت كما    00 فئة 

يلي :

  000  ... ام مة  مخ خ  الس دة 

حصة.

السنة االجأماع ة : تبدت من فاتح 

يناير الى 1ر ديسمبر من كل سنة.

التس ير : تم تع ين الس دة مخ خ 

غير  ملدة  لشركة  كمسيرة  ام مة 

محد دة.

الأجاري  السجل  االيداع  تم 

بمكأب الضبط باملحكمة االبأدائ ة 

تحت  اكأ 0ر  202،   4 بسال بأاريخ 

رقم 982.

325 P

 STE HOT BUSINESS

INTERIM
SARL AU

 SIEGE : RUE MLY RACHID IMM

N°9 APPT N°1 HASSAN RABAT

RC N°: 128ر1ر RABAT

الجمع  مدا الت  بمقأ�سى 

  5 بأاريخ  االسأثنائي  العام 

رقم  تحت  املسجل  سبأمبر  202 

 RE N°202100522046ر8ر،

0898/2021رOR ،7400رCA  قرر 

ما يلي :

تح يل املقر من زنقة م الي رش د 

عمارة 9 الشقة رقم   حسان الر0اط 

الى 5 زنقة فك ك الطابق اال 3 الشقة 

رقم ر حسان الر0اط.

تح ين القان ن االسا�سي.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر0اط بأاريخ 5 تكأ 0ر  202، تحت 

رقم 8070  .

326 P

 STE EUROWORLD

CARGO& AIR FREIGHT
SARL

السجل الأجاري رقم : 5رر476 

الدارالب ضاء

نقل تسهم الشركة  قرار الشركاء
بم جب  محضر قرار شركاء لشركة 

 EUROWORLD CARGO&AIR

املسؤ ل ة  ذات  الشركة   ،FRIGHT

درهم    0.000 راسمالها  محد دة، 

يقع  التي  ي ل    202،  بأاريخ  2 

بالدارالب ضاء  االجأماعي  مقرها 
 زنقة مل ية رقم 2 حي الحديقة، تقرر

 ما يلي :

قب 3  تصديق تح يل االسهم بين 

اللشانداني  الس د  براكاش  الس د 

(املحا3  مانيش كيرت ك مار م جاردي 

اليهم)  الس د ديباك جين (املح ل).

مانيش كيرت ك مار  الس د  تع ين 

لشركة  كمدير  ح د  م جاردي 

 EUROWORLD CARGO& AIR

FREIGHT ملدة ر سن ات تبدت في 22 

ي ل    202.

اسأقالة الس د ديباك جاين من 

مهامه كمسير  ح د.

مراجعة النظام االسا�سي للشركة.

6  7 من  تعديل مرتبط باملادتين 

النظام االسا�سي.

السجل  في  القان ني  االيداع  تم 

 14 بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجاري 

سبأمبر  202، تحت رقم 792566.
عن م جز  0 ان

االدارة املسيرة

327 P

STE PISHU
SARL

السجل الأجاري رقم : 017رر 

الدارالب ضاء

نقل اسهم الشركة  قرار الشركاء
اسهم  تح يل  محضر  بم جب 

بأاريخ ر تغسطس  202، تم االتفاق 

على ما يلي :
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 SANDEEP PISHU الس د  تن 
الضمانات  بم جب   ،MIRANI
 PISHU للس د  العادية   الحق ق 
يقبل  الذي   RIJHUMAL MIRANI
سهما   4250 تي  االسهم،  جم ع 
 PISHU شركة  راسما3  في  يملكها 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   SARL
درهم   850.000 براسما3  محد دة 
ح مان  شارع   41 الدارالب ضاء، 

الفأ اكي.
الشركاء  قرار  تحكام  بم جب 
فقد قام  تغسطس  202،  ر  بأاريخ 
الشركاء على  جه الخص ص بما يلي :

قب 3  تاك د تح يل االسهم.
النظام  من   7 املادة  تعديل  تم 

االسا�سي للشركة  فقا لذلك.
ريج ما3  بيش   الس د  تع ين 

ميراني مسيرا للشركة.
السجل  في  القان ني  االيداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري 
سبأمبر    7 بأاريخ  بالدارالب ضاء 

 202، تحت رقم 5ر0ر79.
عن م جز  0 ان
االدارة املسيرة

328 P

SUPER BOITE
شركة محد دة املسؤ ل ة

للشريكة ال ح دة
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي بالدار الب ضاء 
265 شارع الزرقط ني الطابق 

الأاسع رقم 92
بأاريخ  ال ح دة  الشريكة  قررت 

5 تغسطس  202 ما يلي :
  000 تف يت  على  الأصديق 
لل احدة  درهم    00 حصة من فئة 
الس د  ز جها  لصالح  لها  اململ كة 
حمزة الخ اطي  0الأالي صار رتسما3 
حمزة  الس د  ملك ة  في  الشركة 
الخ اطي املسير الجديد للشركة ملدة 
تغسطس   5 غير محددة ابأداءا من 

.202 
الشرقي  الس دة  ديان  اسأقالة 
 5 من  ابأداءا  للشركة  كمسيرة 

تغسطس  202.

للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

إقامة الفأح محل    0 بنفس املدينة 
رقم 2 حي ال الء س دي م من.

لقان ن  جديدة  تح ين  قراءة 

الشركة.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 

الأجارية بالدار الب ضاء ي م 5 تكأ 0ر 

 202، تحت رقم 795288.

329 P

QAYRE GROUPE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي :  20 حي الفأح، 
القن طرة رقم السجل الأجاري 

809ر4.

حل الشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تغسطس  202،  1ر  بأاريخ  املؤرخ 

املسجل في 27 سبأمبر  202 املسجل 
في 27 سبأمبر  202، بالقن طرة، قرر 

مسير  الشركة الحل املبكر للشركة 

 تصف تها.

ب عسرية  ن ا3  الس دة  تع ين 

كمصف ة للشركة.

حي  ب  20  الأصف ة  مقر  حدد 

الفأح، القن طرة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 
سبأمبر  202، رقم 4781.

330 P

HICHAM TOUR
SARL AU

راسما3 الشركة : 00.000  درهم
 PR رقم  2 س ق ارربعاء تاك شت

الص يرة
قرر  العادي  غير  العام  الجمع 

ما  يلي :

من  اجأماع ة  حصة    000 ب ع 

لفائدة  الهاللي  هشام  الس د  طرف 

الس د ر0 ع لعرا�سي.

 HICHAM تغ ير اسم الشركة من

.RALPH TOUR إلى TOUR

إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 
4ر شارع االسأقال3 رقم   القن طرة.
هشام  الس د  املسير  اسأقالة 
الهاللي الحامل للبطاقة ال طن ة رقم 

.BK 1428رر
تع ين الس د ر0 ع لعراي�سي مسيرا 
م حدا الحامل للبطاقة ال طن ة رقم 

60766رG ملدة غير محد دة.
تحديد النظام ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
رقم  تحت  بالقن طرة  االبأدائ ة 

ر6251 بأاريخ 4 تكأ 0ر  202.
331 P

BIG STORES
تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة

بمقأ�سى عقد عرفي بسال مؤرخ 
قد تم تأسيس  ي ن    202،    0 في 
املسؤ ل ة  التي  محد دة  شركة 

تحمل الخصائص الأال ة :
التسم ة : BIG STORES ش م م.

راسما3 الشركة : 00.000  درهم 
  00 000  حصة بثمن  مقسم على 
كلها  تكأب  ال احدة  للحصة  درهم 

 تحرر كل ا من طرف الشركاء.
رقم  عمارة   : االجأماعي  املقر 
بكر  تب   شارع  رقم    محل   ،2728
الفأح،  هللا  عبد  س دي  الصديق 

الع ايدة، سال.
شراء  0 ع   : االجأماعي  الهدف 
امل اد  الترك بات  البالط   تجارة 
 السباكة  الأجهيزات  ارعما3 

املخألفة.
شراء  0 ع  تجارة جم ع ارد ات 
املعدات  امل اد  االمدادات  امل اد 
 االت البناء  جم ع املنأجات ت  تي 

تنشطة مماثلة ت  ذات صلة.
دراسة  محافظة  تنف ذ  ص انة 

جم ع ارعما3 السباكة.
س اء  تشكالها  جم ع  في  الأجارة 
س ق  على  ت   املحلي  الس ق  داخل 
الأصدير  الأجارة  النقل  السمسرة 
بشكل  املرتبطة  العمل ات   جم ع 
بالهدف  مباشر  غير  ت   مباشر 

االجأماعي.

الشركات  رتسما3  في  املشاركة 
 املؤسسات التي لها هدف مماثل ت  
املساهمة  طريق  عن  مشابه  ذلك 
الجمع ات  شراء  اإلندماج  تك ين 

ارسهم ت  الحصص ت  السندات.
العمل ات  جم ع  عام   بشكل 
الس اح ة  ت   الصناع ة  ت    الأجارية 

ت  املال ة ت  العقارية ت  غير عقارية.
غير  ا   مباشر  بشكل  تأعلق  قد 
مباشر بالهدف املذك ر تعاله التي قد 

تعزز تط ير الشركة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
يسير الشركة ملدة غير   : التس ير 
عبد  علمي  الس د  من  كل  محد دة 
الرح م القاطن طريق القن طرة ف ال 
الحامل  سال،  حجي  سع د  ر8  رقم 
.AB5للبطاقة ال طن ة راقم ر281ر

القاطن  ابراه م  علمي  الس د 
سع د  ر8  طريق القن طرة ف ال رقم 
حجي سال، الحامل للبطاقة ال طن ة 

.AB515179 رقم
الس د علمي العربي القاطن طريق 
سع د حجي  ر8  القن طرة ف ال رقم 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل  سال 

:U55684
الس د علمي محمد القاطن طريق 
سع د حجي  ر8  القن طرة ف ال رقم 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل  سال 

.AB66ر16ر
تم لدى كأابة   : اإليداع القان ني 
بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

ي م 4 تكأ 0ر  202.
 : الأجاري  السجل  في  اإلندراج 
الأجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 7486ر.
332 P

 OMNICLOUDS
TECHNOLOGIES

SARL AU
تأسيس

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
27 سبأمبر  202 بالر0اط  فق الرقم 
رRE20210011527206،  التي 

تحمل الخصائص الأال ة :
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البرمجة،   : االجأماعي  الهدف 
النظم  ملخألف  الأحل ل  الأصم م 
املأعلقة  الخدمات  املعل مات ة، 

بأخزين  حفظ املعل مات.
درهم    00.000 رتسما3 الشركة 
نقدا  هي تمثل 000  حصة من فئة 
ملك ة  ال احدة  للحصة  درهم    00

حصص املشاركة هي :
م �سى  بني  الحم د  عبد  الس د 

000  حصة تي 00.000  درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
زنقة   2 رقم   : االجأماعي  املقر 
عناب ة قطاع  ، حي الرياض، الر0اط.
عبد  الس د  هي  املسير   : التس ير 
الحم د بني م �سى ملدة غير محد دة.

الأجاري :  بالسجل  الأق  د  رقم 
رقم  بالر0اط  الأجاري  السجل 

. 55 57
   8  8 القان ني  اإليداع  رقم 

بأاريخ 6 تكأ 0ر  202.
333 P

FUTURE AGRO SCIENCES
SARL

السجل الأجاري رقم 687رر1
الجمع  مدا الت  بمقأ�سى 
 22 بأاريخ  االسأثنائي  العام 
تحت  املسجل  سبأمبر  202، 
 RE20210011642206ر رقم 
 RP 7010441970216
29 سبأمبر  بأاريخ   OR:962/2021ر

 202، قرر ما يلي :
بجم ع  الأبرع  على  املصادقة 
عبد  للس د  العائدين  الحصص 
لفائدة  الشركة  في  بنيس  اللط ف 
اخأه الس دة شادية بنيس  الس دة 
هند بنيس  فق العقد العدلي بأايخ 
2  تغسطس  202،  املسجل تحت 
 RE:20210092046ر56ر رقم 
 O R : 2 8 7 0 6 / 2 0 2 1

.RP:202111462066ر

بجم ع  الأبرع  على  املصادقة 

تمين  للس د  العائدين  الحصص 

تخÀته  لفائدة  الشركة  في  بنيس 

الس دة هند بنيس  فق العقد العدلي 

2  تغسطس  202  املسجل  بأاريخ 

 RE:202100تحت رقم 92046ر56ر

 O R : 2 8 7 0 6 / 2 0 2 1

.RP:202111462066ر

الس د  اسأقالة  على  املصادقة 

كمسير  منصبه  من  بنيس  تمين 

كمسير  مهمأه  عن  الذمة  إبراء  مع 

للشركة خال3 الفترة السابقة.

بنيس  شادية  الس دة  تع ين 

رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحاملة 

بالعن ان  .  القاطنة   A06294ر
الأالي : حي الس ي�سي، كلم 7.5 رقم 6 

شارع عنتر بن شداد الر0اط، كمسيرة 

 FUTURE AGRO SCIENCES لشركة

SARL ملدة غير محددة.

السابع  السادس،  الفصل  تغ ير 

 الخامس عشر من القان ن ارسا�سي 

الراسما3  باملساهمة،  املأعلقين 

مع  للشركة  التس ير  االجأماعي 

تح ين القان ن ارسا�سي.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر0اط بأاريخ 6 تكأ 0ر  202، تحت 
.D  8086 رقم

334 P

AGRO SPRAY TECHNIC 
SARL

السجل الأجاري رقم 27625

الجمع  مدا الت  بمقأ�سى 

 22 بأاريخ  االسأثنائي  العام 

رقم  تحت  املسجل  سبأمبر  202، 

 RE20210011646206ر RP

 701044211215 OR:966/2021ر

بأاريخ 29 سبأمبر  202، قرر ما يلي :

بجم ع  الأبرع  على  املصادقة 
الجاري  الحصص  الحساب 

اللط ف  عبد  للس د  العائدين 

اخ اته لفائدة  الشركة  في  بنيس 

بنيس  الس دة  شادية  الس دة   
 هند بنيس  فق العقد العدلي بأايخ 
2  تغسطس  202،  املسجل تحت 
 RE:20210062046ر56ر رقم 
 O R : 2 8 7 0 4 / 2 0 2 1

.RP:202111452066ر
بجم ع  الأبرع  على  املصادقة 
الحصص الحساب الجاري العائدين 
للس د تمين بنيس في الشركة لفائدة 
إخ ته الس دة شادية بنيس  الس دة 
هند بنيس  فق العقد العدلي بأاريخ 
تغسطس  202  املسجل تحت    2
 RE:20210092046ر56ر رقم 
 O R : 2 8 7 0 6 / 2 0 2 1

.RP:202111462066ر
الس د  اسأقالة  على  املصادقة 
منصبه  من  بنيس  اللط ف  عبد 
مهمأه  عن  الذمة  إبراء  مع  كمسير 
كمسير للشركة خال3 الفترة السابقة.
بنيس  شادية  الس دة  تع ين 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحاملة 
بالعن ان  .  القاطنة   A06294ر
الأالي : حي الس ي�سي، كلم 7.5 رقم 6 
شارع عنتر بن شداد الر0اط، كمسيرة 
 AGRO spray technic SARL لشركة

ملدة غير محددة.
السابع  السادس،  الفصل  تغ ير 
 الخامس عشر من القان ن ارسا�سي 
الراسما3  باملساهمة،  املأعلقين 
مع  للشركة  التس ير  االجأماعي 

تح ين القان ن ارسا�سي.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالر0اط بأاريخ 6 تكأ 0ر  202، تحت 

.D  8085 رقم
335 P

 
SPA CENTER GROUPE

SARL AU
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها : الدار الب ضاء 4، زنقة مدريد
سجلها الأجاري بالدار الب ضاء

رقم 72961ر
للجمع  رسمي  محضر  بمقأ�سى 
تلقأه ارسأاذة  العادي،  الغير  العام 
ببنسل مان  م ثقة  جمجي  إيمان 

ي ن    202، لشركة سبا  بأاريخ 24 

شريك  ذات  م  م  ش  كر ب  سنتر 

 ح د، تقرر ما يلي :

لشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 

بشريك  م  م  ش  كر ب  سنتر  سبا 

الدار   : الحالي  عن انه  من   ح د 
الب ضاء، 4س عمارة 4، زنقة مدريد، 

إقامة رضا إلى العن ان الجديد، الدار 
الب ضاء، 4 زنقة مدريد.

بزيادة  الشركة  غرض  ت س ع 

النشاطات الأال ة :

في  للأك ين  معهد  تأسيس  تسير 

مجا3 الأجم ل.

دراس ة  تصم م  تخط ط 

الأجم ل  العالجات  مراكز   تط ير 

الشبه الطب ة.

تقديم العالجات الشبه الطب ة.

الأجم ل  مجا3  في  الأك ين 

 العالج الشبه الطبي.

جديد  تسا�سي  نظام  اعأماد 

للشركة بمقأ�سى عقد ت ث قي بأاريخ 

24 ي ن    202.

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   6 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 795465.

336 P

شركة مناجيك مروك 
صوليصيون

ش م م

رر، شارع الك نغ ،  املح ط الر0اط

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بأاريخ  للشركاء   االسأثنائي 

2 تغسطس  202، املسجلة في الر0اط 
تقرر تغسطس  202،   9  بأاريخ 

 ما يلي :

االنحال3 الشركة مناج ك مر ك 

ص ل ص  ن ش م م.

محمد  الس د  لعل   تع ين 

كمصفي للشركة.

تثب ت مقر الأصف ة في رر، شارع 

الك نغ ، املح ط، الر0اط.



20567 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط،  الأجارية 

 202، تحت رقم  2 8.
337 P

عبد العزيز علمي
خبير محاسب

5 زنقة محمد فاكر، الدار الب ضاء

FCP OBLIG LONG TERM
تأسيس صند ق ت ظ ف مشترك

 FCP OBLIG LONG  : التسم ة 
.TERM

اله ئة  طرف  من  عل ه  م افق 
املغر0 ة لس ق الرسام ل تحت رقم 
سبأمبر  فاتح  بأاريخ   GP21150

.202 
 : مشترك  ت ظ ف  صند ق  مدة 

99 سنة.
 IRG ASSET  : املسيرة  املؤسسة 

.MANAGEMENT
شارع     2  : االجأماعي  مركزها 

تنفا الدار الب ضاء.
 ATIJARI  : ال ديعة  املؤسسة 

.WAFA BANK
شارع م الي   02 املركز االجأماعي 

ي سف الدار الب ضاء.
الس د  للحسابات  مراقب  ت 3 

الجراري مكأب مراقبة  استشارة.
ار لى  املشاركة  حصص  مبلغ 

000.000.  درهم.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم  قد 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تكأ 0ر  202،   4 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 02 795.
338 P

عبد العزيز علمي
خبير محاسب

5 زنقة محمد فاكر، الدار الب ضاء

FCP OBLIG OPPORTUNITES
تأسيس صند ق ت ظ ف مشترك

 FCP OBLIG  : التسم ة 
.OPPORTUNITES

اله ئة  طرف  من  عل ه  م افق 
املغر0 ة لس ق الرسام ل تحت رقم 
سبأمبر  فاتح  بأاريخ   GP21149

.202 

 : مشترك  ت ظ ف  صند ق  مدة 

99 سنة.

 IRG ASSET  : املسيرة  املؤسسة 

.MANAGEMENT

شارع     2  : االجأماعي  مركزها 

تنفا الدار الب ضاء.

 ATIJARI  : ال ديعة  املؤسسة 

.WAFA BANK

شارع م الي   02 املركز االجأماعي 

ي سف الدار الب ضاء.

الس د  للحسابات  مراقب  ت 3 

الجراري مكأب مراقبة  استشارة.

ار لى  املشاركة  حصص  مبلغ 

000.000.  درهم.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم  قد 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   4 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 02 795.

339 P

C H COM SARL

 STE DE TENUE ET SURVEILLANCE EN

COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05ر759416ر

IF : 0740187ر

TP : 216022620

RC24701

CNSS : 6227202

STE F.A.L. M
SARL AU

عن ان مقرها االجأماعي :

حي لكرينات ال اد زيرارة 

س دي قاسم

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
رقم السجل الأجاري 9 289

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

إعداد  تم  ر تغسطس  202،  في 

ذات  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د باملميزات الأال ة :

ذات  شركة  الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

 STE F. A .L. M : تسم ة الشركة

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز.

 INSTALLATION DES

.RESEAUX INFORMATIQUE

 INSTALLATION DES

 CAMERAS SURVEILLANCE

.TRAVAUX AU SYSTEME

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

لكرينات ال اد زيرارة س دي قاسم.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  00.000  : مبلغ رتسما3 الشركة 

درهم، مقسم كالأالي :

الس د الفري ي مراد 000  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء.

القر0 ي مراد عن انه حي  الس د 

لكرينات ال اد زيرارة س دي قاسم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

الس د   : الشركة  مسيري   م اطن 

لكرينات  حي  عن انه  مراد  الفري ي 

ال اد زيرارة س دي قاسم.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  قاسم  بس دي  االبأدائ ة 

رقم  تحت  27 ي ل    202، 

.2021/204

340 P

C H COM SARL

 STE DE TENUE ET SURVEILLANCE EN

COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05ر759416ر

IF : 0740187ر

TP : 216022620

RC24701

CNSS : 6227202

STE BELMDINIA
SARL AU

 عن ان مقرها االجأماعي : حي 

لكرينات ال اد زيرارة س دي قاسم 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
رقم السجل الأجاري ر2894

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ر1 ي ل    202، 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة :

ذات  شركة  الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  االقأضاء 

.BELMDINIA  SARL AU

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

س ارة الأعل م.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

قاسم  س دي  زيرارة  ال اد  لكرينات 

 HAY LGRINATE LOUED ZIRARA

.SIDI KACEM

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  00.000  : مبلغ رتسما3 الشركة 

درهم، مقسم كالأالي :

  000 ادريس  بلمدن ة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء.

الس د بلمدن ة ادريس عن انه حي 

بام سالطنة زيرارة س دي قاسم

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

الس د   : الشركة  مسيري   م اطن 

بام  حي  عن انه  ادريس  بلمدن ة 

سالطنة زيرارة 6000  س دي قاسم.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  قاسم  بس دي  االبأدائ ة 

رقم  تحت  6  سبأمبر  202، 

6ر2021/2.

341 P
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C H COM SARL

 STE DE TENUE ET SURVEILLANCE EN

COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05ر759416ر

IF : 0740187ر

TP : 216022620

RC24701

CNSS : 6227202

STE COMPTOIR LHB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

 عن ان مقرها االجأماعي : تجزئة 

ملجاعرة طريق املجاعرة جرف امللح 

س دي قاسم

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم السجل الأجاري  2698

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 تبريل  202، تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

تجزئة ملجاعرة طريق املجاعرة جرف 
امللح إلى تجزئة ملجاعرة تر نش   رقم 

86 جرف امللح س دي قاسم املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  قاسم  س دي  االبأدائ ة 

رقم  تحت  سبأمبر  202،   22

: .259/2021

342 P

ALL VID
SARL AU

رتسمالها : 00.000  درهم

املقر االجأماعي : تقاطع شارع فا3 

 لد عمير  زنقة ضاية الر مي إقامة 

ب شقة 5، تكدا3 الر0اط

RCE : 001959854000061

RC : 126041

تح يل مقر الشركة
بقرار من الجمع العام االسأثنائي 
قرر  تبريل  202،   27 ي م  املنعقد 
الزهري  طارق  ال ح د  الشريك 

لشركة تللف د ش م م ش   ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 

من  العام  الجمع  ي م  من  ابأداءا 
ع اء  ضاية  زنقة  تكدا3،  الر0اط 

عمارة 2 الشقة ر إلى :

تقاطع شارع فا3  لد عمير  زنقة 
ضاية الر مي تقامة ب شقة 5 تكدا3 

الر0اط.
(املقر  الرابع  الفصل  تغ ير 
االجأماعي) من القان ن ارسا�سي تبعا 

لذلك.
كأابة  لذا  القان ني  اإليداع  تم 
ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تكأ 0ر 202، تحت   06 الر0اط ي م  

رقم 8097  .
343 P

ELITE TRADERS ACADEMY
SARL

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 00  شارع م الي 
عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة ندى 

القن طرة
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  ر2  بأاريخ  بالقن طرة 
ارسا�سي  القان ن  حرر   ،202 
تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

امل اصفات الأال ة :
 ELITE TRADERS  : التسم ة 

.ACADEMY
الأجارة  الشركة  هدف   : الهدف 
االلكتر ن ة  التس ير  الأدبير 

 الأصدير  االسأيراد.
املقر االجأماعي : 00  شارع م الي 
عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة ندى، 

القن طرة.
املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املا3 االجأماعي 
املا3 في مبلغ 00.000  درهم مقسمة 
درهم    00 حصة بق مة    000 على 
للحصة ال احدة مخصصة للشركاء.
 500 ندى  العج ري  الس دة 

حصة.
الس د بنسالم عاد3 500 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
ندى،  العج ري  الس دة  املسيرين 
مغر0 ة    996 تكأ 0ر   24 مزدادة في 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  حاملة 
رقم ررS7485  الس د بنسالم عاد3 
مغربي،  ن فمبر  98     0 في  مزداد 
حامل لبطاقة الأعريف ال طن ة رقم 

.G90ر78ر

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر.

النشاء   %5 تقأطع   : ارر0اح 
القان ني  يخصص  االحأ اطي  املا3 

الفائض حسب قرار الشركاء.
تم تسديد الحصص   : الحصص 
درهم    00.000 قدره  بما  نقدا 

ت دعت في صند ق الشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 4 تكأ 0ر 
 202،  تم تسج ل الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 62541.
344 P

VALDEV MAROC
SARL AU

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 00  شارع م الي 
عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة ندى 

القن طرة
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة بأاريخ ر2 سبأمبر  202، 
لشركة  ارسا�سي  القان ن  حرر 
محد دة املسؤ ل ة ذات رشيك وحيد 

تحمل امل اصفات الأال ة :
.VALDEV MAROC : التسم ة

الشركة  رشة  هدف   : الهدف 
ارشغا3  الصناع ة،  اإلصالحات 

املخألفة  االسأيراد.
املقر االجأماعي : 00  شارع م الي 
عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة ندى، 

القن طرة.
املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املا3 االجأماعي 
املا3 في مبلغ 00.000  درهم مقسمة 
درهم    00 حصة بق مة    000 على 
للحصة ال احدة مخصصة للشريك 

ال ح د.
  000 ي ل  ز  ياسر   الس دة 

حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
مزدادة  ي ل  ز،  ياسر  الس د  املسير 
مغربي،   1974 تغسطس    2 في 
حاملة لبطاقة الأعريف ال طن ة رقم 

.G265554

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر.

النشاء   %5 تقأطع   : ارر0اح 
القان ني  يخصص  االحأ اطي  املا3 
الفائض حسب قرار الشريك ال ح د.
تم تسديد الحصص   : الحصص 
درهم    00.000 قدره  بما  نقدا 

ت دعت في صند ق الشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 7 تكأ 0ر 
 202،  تم تسج ل الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 62699.
345 P

STE PERFECT PARTNERSHIP
SARL

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : 00  شارع م الي 
عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة ندى 

القن طرة
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر    5 بأاريخ  بالقن طرة 
ارسا�سي  القان ن  حرر   ،202 
تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

امل اصفات الأال ة :
 STE PERFECT  : التسم ة 

.PARTNERSHIP
نقل  ارشغا3 املخألفة،   : الهدف 

البضائع  الب ع  الشراء.
شارع    00  : االجأماعي  املقر  
م الي عبد العزيز مكأب رقم 2 إقامة 

ندى، القن طرة.
املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املا3 االجأماعي 
املا3 في مبلغ 00.000  درهم مقسمة 
درهم    00 حصة بق مة    000 على 
للحصة ال احدة مخصصة للشركاء.
الس د خالد عشرا ي 500 حصة.
الس د حسن حاكمي 500 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
حاكمي،  حسن  الس د  املسيرين 
مغر0 ة    978 ماي   20 في  مزدادة 
حاملة لبطاقة الأعريف ال طن ة رقم 
AB227875  الس د خالد عشرا ي 
مغربي    982 يناير  فاتح  في  مزداد 
حامل لبطاقة الأعريف ال طن ة رقم 

.G48284ر
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من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.

النشاء   %5 تقأطع   : ارر0اح 

القان ني  يخصص  االحأ اطي  املا3 

الفائض حسب قرار الشركاء.

تم تسديد الحصص   : الحصص 

درهم    00.000 قدره  بما  نقدا 

ت دعت في صند ق الشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 7 تكأ 0ر 

 202،  تم تسج ل الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم  6270.

346 P

NUAGES TRANS

شركة محد دة املسؤ ل ة رتسمالها 

00.000  درهم.

مقرها االجأماعي :  0  شارع م الي 

عبد العزيز إقامة الصن 0ر مكأب 

رقم 4 - القن طرة.

على إثر الجمع العام الغير العادي 

املنعقد بأاريخ 0ر/2021/09، قررت 

 NUAGES لشركة  العامة  الجمع ة 

املسؤ ل ة  محد دة  شركة   TRANS

مقرها  درهم    0.000 رتسمالها 

شارع م الي عبد    0   : االجأماعي 

العزيز إقامة الصن 0ر مكأب رقم 4 - 

القن طرة - ما يلي :

انحال3 مسبق للشركة.

عبد  العبا�سي  الس د  تع ين 

إعطائه  مع  للشركة  مصف  الفأاح 

الصالح ات املطلقة.

ب  0   الأصف ة  مقر  تحديد 

إقامة  العزيز  عبد  م الي  شارع 

الصن 0ر مكأب رقم 4 - القن طرة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

2021/10/04 تحت رقم 88520.

347P

 CHINA RAILWAY SIGNAL
 & COMMUNICATION

 (CHANGSHA) RAILWAY
 TRAFIC CONTROL

TECHNOLOGY CO LTD
 2 99 رقم   : االجأماعي  مقرها 
شارع ي يل  س دادا  جناح البحث في 
ت نغ ها ، منطقة تط ير الأكن ل ج ا 
مقاطعة  منطقة تشانغشا،  العال ة، 

ه نان، الصين.
 : االجأماعي  الشركة  فرع  مقر 
مكأب رقم 2 الطابق ار 3 شقة رقم 
07 شارع املسيرة الخضراء الراشدية.
007ر1  الأجاري  السجل  رقم 

(الراشدية).
الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

2021/08/04 تم تقرير ما يلي :
االجأماعي  املقر  تغ ير  سيأم 

للشركة :
مكأب رقم   : من العن ان القديم 
شارع   07 الطابق ار 3 شقة رقم   2

املسيرة الخضراء - الراش دية.
إلى العن ان الجديد : القطاع   ، 
بل ك ف، شارع الترج ل حي الرياض 

- الر0اط.
بالسجل  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الأجاري 
0ر/2021/09  بأاريخ  بالراشدية 

تحت رقم 429.
خالصة  0 ان املسير

348P

VITRUVIO شركة
شركة محد دة املسؤ ل ة
رتسمالها 00.000  درهم.

املقر االجأماعي : 5  شارع اربطا3 
شقة 4 - تكدا3 - الر0اط.

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بم جب 
محد دة  شركة   VITRUVIO شركة 

املسؤ ل ة، بأاريخ ر2021/09/1.
ذات املميزات الأال ة :

الداخل ة  املساحات  تصم م   -
 الخارج ة.

الطباعة (انف غرافي).

إدارة ارحداث الخاصة.
من  مك ن  الشركة  رتسما3 

  000 إلى  مقسم  درهم    00.000

للحصة  درهم    00 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي :

الس د جال3 سعدي : 750 حصة.

 250  : الس د محمد رضا خ اطي 

حصة.

محددة  غير  ملدة  مسيرة  الشركة 

من طرف الس د جال3 سعدي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابأداء من تاريخ تسج لها في السجل 

الأجاري.

باملحكمة  الشركة  تسج ل  تم 

بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

0ر/2021/09  تحت رقم 55005 .

349P

STE TIRGA YAHYA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رتسمالها 00.000  درهم.

املقر االجأماعي :

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة من شريك  ح د.

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

النظام  إعداد  تم   ،2008/11/25

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة خصائصها كالأالي :

.STE TIRGA YAHYA : اإلسم

غرض الشركة : تاجر م اد البناء.

غرم لعالم دير   : املقر االجأماعي 

القصيبات القصيبة.

سنة من ي م تسج ل   99  : املدة 

الشركة في السجل الأجاري.

الرتسما3 : 00.000  درهم.

لحسن  الشركة  يسير    : اإلدارة 

بن حيى.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير  تنأهي في 1ر ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

رقم  تحت  تادلة  بقصبة  الأجاري 

ر45.
للإلشارة  الأنب ه

350P

إزدهار العقارية
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة ذات الشريك ال ح د 

املسماة.
ش.م.م ذات ش. 

:  احد  عشر ن  رتسما3  ذات 

مل  نا  تربعمائة  سأة  سبع ن تلف 

درهم (21.476.000 درهم)

مقرها االجأماعي : تمارة، ملناصير، 

ل اللدة ت الد مكن ن.

من  حرر  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

م ثق  هاللي،  سع د  ارسأاذ  طرف 

ي ل  ز  202،   5 بأاريخ  بالر0اط 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة ذات الشريك ال ح د  التي 

تحمل الخصائص الأال ة :

التسم ة : إزدهار العقارية ش.م.م 

ذات ش. .

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د.

الهدف االجأماعي :

- اإلنعاش العقاري ؛

تنف ذ جم ع العمل ات املأعلقة   -

العم م ة  الهندسة  ارشغا3  من 

العقاري،  اإلنعاش  املدن ة  تشغا3 

 شركات البناء ؛

تقس م اررا�سي  تجهيز،  شراء،   -

العارية من تجل الب ع ؛

السكن  تجل  من  محالت  بناء   -

 االسأعما3 املنهي، الأجاري ت  الصناعي 

اإلدارات  جم ع  لفائدة  ت   لفائدته 

العم م ة، الخاصة ت  غيرها ؛

- الشراء، الب ع  الكراء بال ساطة 

 تس يق جم ع العقارات ؛

- نقل جم ع البضائع  ارجهزة ؛

اسأغال3  تس ير  إيجار، شراء،   -

املنق لة  املمألكات  الحق ق  جم ع 

 غير املنق لة ؛

اإلدارية  الدراسة  املساعدة   -

 املال ة للشركات العم م ة  الخاصة 

 شبه العامة  املستثمرين العقاريين 

ت  غيرهم ؛
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- اقأناء حق ق امللك ة عن طريق 

ت   االرتباط  ت   الدمج  ت   املساهمة 

ارسهم ا  ارسهم ت  السندات  شراء 

ري شركة ت  شركة لها غرض مماثل 

ت  ذي صلة ؛

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 

القارة  الصناع ة،  الأجارية، 

تأعلق  التي   املأحركة،  املال ة 

بشكل مباشر ت  غير مباشر بالهدف 

االجأماعي للشركة ؛

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ الأأسيس.

ملناصير،  تمارة،   : املقر االجأماعي 

ل اللدة ت الد مكن ن.

رتسما3  حدد   : الشركة  رتسما3 

مل  نا  في  احد  عشر ن  الشركة 

 تربعمائة  سأة  سبع ن تلف درهم 

)21.476.000 درهم)،  ه  مقسم إلى 

  00 مائة  فئة  حصة من   214760

درهم لل احدة م زعة كالأالي :

 : هم   ايت  امحمد  الس د 

214760 حصة.

املجم ع : 214760 حصة.

هم   ايت  ي سف  الس د  يعأبر 

غير  للشركة  ملدة  ال ح د  املسير 

محد دة.

تعاله  املذك ر  الشركة  تق  د  تم 
الأجاري  بالسجل  الضبط  بكأابة 

تحت  بأمارة،  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم 49ر4ر1.
للنشر  اإليداع

مكأب ارسأاذ سع د هاللي

351P

INNOVATRONIC
SARL AU

اينوفاترونيك
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ذات الشريك ال ح د

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 ر2 سبأمبر  202، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د خصائصها كالأالي :

 INNOVATRONIC  : التسم ة 
اين فاتر ن ك.

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
اصالح  ترك ب املعدات   : الهدف 
االسأيراد  اآللكتر ن ة  الكهر0ائ ة، 

 الأصدير.
املقر االجأماعي : عمارة 24 شقة ر 

تجزئة الزنفاري بطانة - سال.
  00.000  : الشركة  رتسما3 

درهم.
سال�سي  ان ار  محمد   : الس د 

000  حصة.
املدة : 99 سنة.

تم تع ين الس د محمد   : التس ير 
ان ار سال�سي الحامل لبطاقة ال طن ة 
مسير للشركة ملدة   ABر0ر40ر رقم 

غير محد دة.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
بسال  االبأدائ ة  للمحكمة  الأجاري 
رقم  تحت   2021/10/07 بأاريخ 

7ر46ر.
352P

DISEGNOLOGICA
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
بالر0اط،  املسجل   2021/09/06
 RE20210079142046ر تحت رقم 
تم  بالر0اط،   2021/09/14 ي م 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 
ال ح د  املساهم  املحد دة  ذات 

 التي تحمل الخصائص الأال ة :
 DISEGNOLOGICA  : التسم ة 

.SARL AU
مهندس   : االجأماعي  الهدف 

معماري.
رتسما3 الشركة : 00.000  مائة 
  000 تلف درهم م زعة على تلف 
ال ح د  املساهم  بملك  كلها  حصة 

الس د  الزين محمد فاضل.
املجد  شارع   : االجأماعي  املقر 
 2 رقم  عمارة  الفأح  رياض  إقامة 

مكأب بر - الر0اط.

محمد  الس د  الزين   : التس ير 
ال طن ة  البطاقة  رقم  فاضل 

.A79997ر
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
السنة املال ة : من فاتح يناير إلى 
ديسمبر  شهر  من  ال احد  الثالثين 

من كل سنة.
السجل الأجاري رقم : 55069  

الر0اط.
اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
لدى  الأجاري  بالسجل  القان ني 
بأاريخ  بالر0اط،  الأجارية  املحكمة 
 22/09/202 تحت رقم 8008  .

353P

 Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, Chahid mbarek ben hommani
souk el arbaa du gharb

Tél : 057902978ر
Gsm : 0661 25 96 46

STE BOUHMIA WASSILA
SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
بشريك  احد.

 adresse : Av Mfadel cherkaoui
imm Chorok n°2ر

souk el Arbaa
Rc N° 2555ر

عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 
في  املنعقد  للشركة  اسأثنائي 
بس ق  2020/12/17  املسجل 
ارربعاء الغرب بأاريخ 2021/09/28، 

قرر ما يلي :
ذات  لشركة  النهائي  الأفك ك 
 BOUHMIA محد دة  مسؤ ل ة 
ش.ذ.م.م بشريك  احد،   WASSILA
الحسن  ب حم ة  الس د   تع ين 
جم ع  تخ يله  للشركة  تم  مفكك 
كل  إنهاء  تجل  من  الصالح ات 

العمل ات املأعلقة بالأفك ك.
بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
 2021/447 الغرب تحت رقم  تربعاء 

بأاريخ 2021/10/05.
354P

 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, Chahid mbarek ben hommani

souk el arbaa du gharb

Tél : 057902978ر

Gsm : 0661 25 96 46

STE ZAIRAT TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  احد.

 adresse : Douar ouled abdellah

souk Tlet el Gharb

souk el Arbaa

Rc N° 27417

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بس ق  ر2021/09/2  املسجل 

ارربعاء الغرب بأاريخ 2021/09/29، 

 ضع القان ن ارسا�سي لشركة ذات 

 STE مسؤ ل ة محد دة بشريك  احد

:  ZAIRAT TRANS

ح ث تم ما يلي :

STE ZAIRAT TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  احد.
تلف  مائة  في  حدد   : املا3  رتس 

إلى  مقسمة  درهم    00.000 درهم 

تلف 000  قسمة اجأماع ة من فئة 

00  مائة درهم لفائدة :

الس د عثمان زعيرط : تلف 000  

حصة.

نقل املسأخدمين  نقل   : الهدف 

البضائع.

د ار ت الد عبد   : املقر االجأماعي 

هللا س ق الثالثاء الغرب س ق تربعاء.

املدة : 99 سنة.

زعيرط  الس د  عين   : التسير 

مسير   GB18828ر بطاقأه  عثمان 

 ح د للشركة.

التسج ل  تم   : القان ني  اإليداع 

بالسجل الأجاري تم بكأابة الضبط 

تربعاء  بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة 

تحت   2021/10/07 بأاريخ  الغرب 

عدد  60 بالسجل الترت بي   27417 

بالسجل الأحل لي.

355P
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 Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av, Chahid mbarek ben hommani

souk el arbaa du gharb

Tél : 057902978ر

Gsm : 0661 25 96 46

STE ERROU TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  احد.

 adresse : Douar lahratna beni

malek

souk el Arbaa

RC N° 2741ر

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بس ق  2021/09/16  املسجل 

2021/09/22  ضع  بأاريخ  اربعاء 

ذات  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

بشريك  احد  محد دة  مسؤ ل ة 

ERROU TRANS

تأسيس لشركة   : ح ث تم ما يلي 

تحمل الخصائص الأال ة   :

ERROU TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  احد.
تلف  مائة  في  حدد   : املا3  رتس 

إلى  مقسمة  درهم    00.000 درهم 

تلف 000  قسمة اجأماع ة من فئة 

00  مائة درهم لفائدة :

تلف   : املنعم  عبد  الر   الس د 

000  حصة.

الهدف : نقل املسأخدمين.

الحراطنة  د ار   : االجأماعي  املقر 

جماعة بني مالك س ق تربعاء.

املدة : 99 سنة.

عبد  الر   الس د  عين   : التس ير 

مسير   GB155956 بطاقأه  املنعم 

 ح د للشركة.

التسج ل  تم   : القان ني  اإليداع 

بالسجل الأجاري تم بكأابة الضبط 

تربعاء  بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة 

تحت   2021/10/05 بأاريخ  الغرب 

عدد  59 بالسجل الترت بي   ر2741 

بالسجل الأحل لي.

356P

CABINET  YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 057902978ر

GSM : 0661259646

STE HIBA PERTRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 ADRESS RIAM MOULAY

BOUSSELHAM
SOUK EL ARBAA

RC : 26967
حصص  ب ع  عقد  بمقأ�سى 
جمع  اجأماع ة  محضر 
بأاريخ  للشركة  اسأثنائي   عام 
   تغسطس  202  املسجلة بس ق 
تغسطس  202    2 بأاريخ  ارربعاء 

قرر ما يلي :
ب ع حصص اجأماع ة :

باع الس د املرارغي عبد اإلاله 500 
 HIBA شركة  في  حصة  خمسمائة 
مائة  بق مة  ش.ذ.م.م   PERTRANS
درهم للحصة لفائدة الس د امراغي 

محمد.
تم تغ ير الشكل القان ني للشركة 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  بشريك  احد 

مسؤ ل ة محد دة.
الأال ة  الأغ يرات  تمت   عل ه 

بالقان ن ارسا�سي للشركة :
امل ارد    :  7     6 رقم  جد 3 

 رتسما3: 
 رد للشركة مبلغ  قدره مائة تلف 
تلف  إلى  مقسمة  درهم   ( 00.000(
  00 (000 )بق مة  قسمة اجأماع ة 

درهم للحصة م زعة كالأالي :
الس د املرارغي عبد اإلاله : 50.000 

درهم تمثل 500 حصة اجأماع ة ؛
 50.000  : محمد  امراغي  الس د 

درهم تمثل 500 حصة اجأماع ة ؛
  000 درهم    00.000 مجم ع 

حصة اجأماع ة.
الس د  تع ين  تسم ة  تقرر  كما 

املرارغي عبد اإلاله مسير للشركة.
بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
لس ق  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
تغسطس    8 بأاريخ  الغرب  ارربعاء 

 202 تحت رقم 4ر2021/4.
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CABINET  YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 057902978ر
GSM : 0661259646

 STE SOCIETE BELGHMARI
TRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 ADRESS OULED MESBAH
 LEKBAR BAHHARA OULED

 AYAD SOUK EL ARBAA
RC : 27299

حصص  ب ع  عقد  بمقأ�سى 
جمع  اجأماع ة  محضر 
بأاريخ للشركة  اسأثنائي   عام 
سبأمبر  202  املسجلة بس ق   27
ارربعاء بأاريخ 27 سبأمبر  202 قرر 

ما يلي :
ب ع حصص اجأماع ة :

محمد  بلغماري  الس د  باع 
شركة  في  حصة  خمسمائة   500
ش.ذ.م.م   BELGHMARI TRANS
لفائدة  للحصة  درهم  مائة  بق مة 

الس د بلغماري امل ل دي.
تم تغ ير الشكل القان ني للشركة 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  بشريك  احد 

مسؤ ل ة محد دة.
الأال ة  الأغ يرات  تمت   عل ه 

بالقان ن ارسا�سي للشركة :
جد 3 رقم 6    7 : امل اد  رتسما3 :
 رد للشركة مبلغ  قدره مائة تلف 
تلف  إلى  مقسمة  درهم   ( 00.000(
  00 (000 )بق مة  قسمة اجأماع ة 

درهم للحصة م زعة كالأالي :
 50.000  : الس د بلغماري محمد 

درهم تمثل 500 حصة اجأماع ة ؛
الس د بلغماري امل ل دي : 50.000 

درهم تمثل 500 حصة اجأماع ة ؛
  000 درهم    00.000 مجم ع 

حصة اجأماع ة.
كما تقرر تع ين  تسم ة الس دين 
امل ل دي  محمد  0لغماري  بلغماري 

مسيرين للشركة.

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
لس ق  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

ارربعاء الغرب بأاريخ 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 2021/449.
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STE FOUISSI SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ADRESSE

 AV ABDELOUAHAB EL

 OUARAQ IMM ACOINE

BUREAU NR 0ر 

SOUK EL ARBAA

RC : 2751ر

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بس ق  مارس  202  املسجل    8

مارس  202    9 بأاريخ  تربعاء 

لشركة  ارسا�سي  القان ن   ضع 

 FOUISSI محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

SERVICE

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
: حدد في مل  ن درهم  رتس املا3 

)000.000. ) درهم مقسم إلى عشرة 

تلف (0.000 ) قسمة اجأماع ة من 

فئة (00 ) مائة درهم لفائدة :

 : السالم  عبد  الف ي�سي  الس د 

مائأان 200 حصة ؛

مائأان   : ي نس  الف ي�سي  الس د 

200 حصة ؛

الس د الف ي�سي ي سف : سأمائة  

600 حصة ؛

اإلدارية  استشارات   : الهدف 
القان ني  الأجاري   الأ طين 

للشركات.

عبد  شارع   : االجأماعي  املقر 

ال هاب ال راق إقامة اص ان مكأب 
رقم ر س ق تربعاء.

املدة : 99 سنة.

الف ي�سي  الس د  عين   : التس ير 

مسير   GB16787ر بطاقأه  ي سف 

للشركة.
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التسج ل  مع  القان ني  اإليداع 

بالسجل الأجاري تم بكأابة الضبط 

تربعاء  بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة 

الغرب بأاريخ ر1 سبأمبر  202 تحت 

رقم 5ر5 بالسجل الترت بي   51ر27 

بالسجل الأحل لي.
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CABINET  YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 057902978ر

GSM : 0661259646

STE GMBRA-TRANS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 ADRESS LALLA MIMOUNA

CENTRE 

SOUK EL ARBAA

RC : 2795ر

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بس ق  ي ل    202  املسجل   9

تغسطس  202   5 بأاريخ  تربعاء 

لشركة  ارسا�سي  القان ن   ضع 

GMBRA- محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

تأسيس   : يلي  ما  تم  ح ث   TRANS

لشركة تحمل الخصائص الأال ة :

GMBRA-TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

تلف  مائة  في  حدد   : املا3  رتس 

درهم مقسمة إلى   ( 00.000) درهم 

قسمة اجأماع ة فئة   ( 000) تلف 

)00 ) مائة درهم لفائدة :

الس د الصم د عديل خمسمائة 

500 حصة ؛

 : زكرياء  الديس ري  الس د 

خمسمائة 500 حصة.

نقل املسأخدمين  نقل   : الهدف 

البضائع ؛

مركز لالم م نة   : املقر االجأماعي 

س ق تربعاء.

املدة : 99 سنة.

الصم د  الس د  عين   : التس ير 

مسير   GB76798 بطاقأه  عديل 

ال ح د للشركة.

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 
بس ق  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر   29 بأاريخ  الغرب  تربعاء 

بالسجل   587 رقم  تحت   202 

الترت بي   95ر27 بالسجل الأحل لي.

360 P

AL KHAWARIZMATE PRIVE
SARL

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 

بالر0اط  التي  6  سبأمبر  202 

الأعل م   : الأال ة  الخصائص  تحمل 

اإلداري  تدريب  العالي  الأدريب 

ارطر العل ا.

بارقسام  الخاص  الأعل م 

الأحضيرية.

 عم ما ق ام بكل املعط ات التي 

تساهم في تط ر تنشطة الشركة.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

ال احدة م زعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

 900 الش ظامي  كريم  الس د 

حصة ؛

  00 الصباحي  دن ة  الس دة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
زنقة   C عمارة   : ارجأماعي  املقر 

شقة   C14 شقة   C1ر شقة  مل ل ة 

 C 8 شقة C 7 شقة C 6 شقة C 5

تجزئة ر�سى الر0اط.

من طرف الس د عمر   : التس ير 

مكزاري.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

باملحكمة الأجارية بالر0اط تحت رقم 

.155045

361 P

TRANSDAY
 SARL

العن ان : زنقة م الي عبد الحف ظ 
رقم 6 شقة رقم 25 الر0اط

 بمقأ�سى عقد عرفي بالر0اط بأاريخ
العام  الجمع  ف ر  ي ن    202   22
ذات  الشركة  ملساهمي  االسأثنائي 

املسؤ ل ة املحد دة قرر ما يلي :
قرر الجمع االسأثنائي تغ ير مقر 
الشركة من زنقة م الي عبد الحف ظ 
رقم 6 شقة رقم 25 الر0اط إلى منطقة 

الشحن بمطار الر0اط سال.
بن د تخرى.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   قد 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  تغسطس  202   5 بأاريخ 

.  6679
362 P

YACOUTA ENERGY
SARL AU

عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ الر0اط  في   مؤرخ 
تأسيس  تم  قد  سبأمبر  202،    7
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الشريك ال ح د.
.YACOUTA ENERGY : التسم ة

اآلالت  كراء   : االجأماعي  الهدف 
مقا 3 نقل   - مقا لة نقل البضائع   -

املسأخدمين.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  درهم للحصة ال احدة.
هند امره ن 000  حصة.

من  ابأدائ  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
 02 الطابق السفلي قطاع   : املقر 

رقم 265 مرس الخير تمارة.
املسيرة : هند امره ن.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
8925ر1.

363 P

BIWATER MAROC شركة
ش.م

28، زنقة كاليس ا، قطاع 9 ، حي 
الرياض الر0اط

تجديد تف يض املمثل املف ض
ملحضر  تبعا   2020 ي ن     28
الجمع العام للمجلس االداري املؤرخ 
شركة  مساهمين  قرر  ي م  بالر0اط 

BIWATER MAROC ش.م ما يلي :
تجديد تف يض الس د ياسين ل ب 
ك ك ل مف ض ملدة ثالث سن ات الى 

غاية فاتح مارس ر202.
اإليداع القان ني : تم لدى املحكمة 
14 سبأمبر  ي م  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 117401.
364 P

ائأمان ة تسفار ك نساي

شقة رقم 4 جنان النهضة   الر0اط

الهاتف 7729760ر05

BENZEKRI DISTRIBUTION
SARL

رتسما3 : 00.000.00  درهم
العن ان : محل رقم 2، شقة رقم 
5 ، زنقة ب خاريست، املح ط 

الر0اط
تغ يرات في شركة

العام  الجمع  إطار  في 
 BENZEKRI لشركة  االسأثنائي 
املنعقد   DISTRIBUTION SARL
بأاريخ 20 سبأمبر  202 قرر ارعضاء 

باإلجماع الأغ يرات الأال ة :
مساعد  مسير  تع ين 

)COGERANT) جديد :
االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
تع ين الس د لحسن بنزكري (الحامل 
 (JE191068 رقم  ال طن ة  للبطاقة 
 (COGERANT) مساعد  مسير 

للشركة.
تحديث القان ن ارسا�سي للشركة 
الجديدة  الأعديالت  مراعاة  مع   :

للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر0اط ي م 7 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 118144.
للب ان

365 P
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ف دارك 
شركة محد دة املسؤ ل ة 
رتسمالها 00.000  درهم

عض  به ئة الخبراء املحاسبين
زنقة مصطفى املعاني رقم 57ر - الدار الب ضاء

MYA INVEST
SARL

شركة محد دة املسؤ ل ة
راسمالها : 00.000  درهم

مقر الشركة : شارع الزرقط ني رقم 
267 - الدار الب ضاء

س.ت الدار الب ضاء رقم ر44614
ت.ج رقم 89ررر77ر

قرار االسأمرارية
الزيادة في الرتسما3  الأخف ض منه

العادي  غير  العام  الجمع  قام 
 MYA شركة  في  للشركاء  للشركاء 
سبأمبر  202،   22 بأاريخ   INVEST

بما يلي :
الشركة  حل  إعالن  عدم  قرار 
رغم  نشاطها  ار ان  اسأمرار  قبل 
تن ال ضع ة الصاف ة تقل عن ربع 

رتسما3 الشركة.
الزيادة في رتسما3 الشركة بمبلغ 
من  هكذا  لرفعه  درهم،   740.000
00.000  درهم إلى 840.000 درهم، 
رتسما3  في  الزيادة  هذه  تحق ق  تم 
بإحداث 7.400 حصة تابعة للشركة 
درهم    00 فئة  من  اسم ة  بق مة 
لكل حصة مكأتبة بكاملها  مدف عة 
دي ن  مع  باملقاصة  كل ا  الق مة 
امل ج دة  تك دة  سائلة  مسأحقة 

بالحسابات الجارية على الشركة.
تعديل بالأالزم البندين 6   7 من 

النظام ارسا�سي ؛
الشركة  رتسما3  تخف ض 
لخفضه  درهم  40.000ر  بمبلغ 
 500.000 إلى  درهم   840.000 من 
درهم عن طريق است عاب الخسائر 
تم تحق ق هذا الأخف ض  السابقة. 
تابعة  حصة  400.ر  إلغاء  ب اسطة 
لكل  درهم    00 فئة  من  للشركة 

حصة ؛
7 من النظام     6 تعديل البندين 

ارسا�سي ؛
ارسا�سي  النظام  تنق ح  إعادة 

للشركة.

القان ني  اإليداع  إنجاز  تم 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
تكأ 0ر  202،   5 في  بالدار الب ضاء 

تحت رقم 2رر795.
عن م جز  0 ان

املسير

366 P

MPC CASABLANCA
SARL AU

رتسمالها : 220.000.   درهم
مقر  الشركة : شارع الزرقط ني

رقم 6 2، الدار الب ضاء
س ت رقم 141999

تف يت حصص تابعة للشركة
بم جب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
سبأمبر  202،   14 في  الب ضاء 
 PARDIV HOLDING ف تت شركة 
لفائدة  املرز قي  محمد   الس د 
 ،SHERPA FINANCE الشركة 
للشركة  الأابعة  الحصص  مجم ع 
التي يحأفظان بها في رتسما3 الشركة 
تي معا 220.   حصة تابعة للشركة 
حصة  لكل  درهم    .000 فئة  من 
 MPC  التي كانا يملكانها في الشركة 

.CASABLANCA
 14 حسب قرار غير عادي بأاريخ 
سبأمبر  202، قام الشريك ال ح د.
من   7  6 بأعديل تحرير البندين 

النظام ارسا�سي.
ارسا�سي  النظام  تنق ح  إعادة 
للشركة التي تصبحت شركة محد دة 

املسؤ ل ة ذات شريك  ح د.
تم إنجاز اإليداع القان ني بكأابة 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت  تكأ 0ر  202،   5 في  الب ضاء 

رقم1رر795.
367 P

CHANNEL TOURS
SARL AU

في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تك ين نظام  سبأمبر  202،  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  تسا�سي 
شريك  ح د  ذات  املحد دة 

خصائصها كالأالي :

.CHANNEL TOURS : التسم ة

الهدف : تمارس الشركة ارهداف 

الأال ة :

نقل ارشخاص.

زنقة    7 عمارة   : املقر االجأماعي 

محمد ملد ر رقم 14 الطابق الخامس 

املح ط الر0اط.

  00.000  : رتس املا3 االجأماعي 

حصة ق مة    000 درهم مقسم إلى 

كل  احدة 00  درهم.

التس ير : تم تع ين الس د القم س 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  هشام 

ال طن ة رقم a785574 كمسير  ح د 

للشركة  ملدة غير محد دة.

تم  ضع  القان ني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القان ني  امللف 

باملحكمة ا لأجارية بالر0اط تحت رقم 

السجل الأجاري 85 55 .

368 P

AZALI JET
S A

رتسمالها : 2.000.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة تفرا تي، 

كم 7.5 طريق الر0اط (عين السبع)، 

الدار الب ضاء

السجل الأجاري : 9ر2ر1ر

تغير تعضاء مجلس اإلدارة
ي ل     27 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 

تمين  الس د  باسأقالة  علم   ،202 

التهرا ي من مهامه كمأصرف.

الجمع ة العامة العادية املنعقدة 

تغسطس    2 بأاريخ  اسأثنائ ا 

محمد  الس د  تع ين  قررت   ،202 

ل اء الدين كمأصرف للمدة املأبق ة 

لسلفه السابق.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 15ر795.

369 P

RHAYA
SARL

رتسمالها : 20.000 درهم

املقر االجأماعي : 6  زنقة جعفر 

ابن عط ة الدار الب ضاء

السجل الأجاري رقم 265.899

تجديد مدة انأداب املسير
بمقأ�سى الجمع ة العامة العادية 

بأاريخ    ي ن    202، تقرر تجديد 

الس د  الشركة  مسير  انأداب  مدة 

عاد3 غالم ملدة ر سن ات.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر  202،    7 ي م  الب ضاء 

تحت رقم  79296.

370 P

 STE MAROCAINE

 D’HOTELLERIE

ECONOMIQUE-SMHE
S A

راسمالها : 9.000.000   درهم

املقر االجأماعي : عمارة زينيت  

تجزئة الأ ف ق الطابق الرابع 

(س دي معر ف) الدار الب ضاء

السجل الأجاري : ر204.12

تغير تعضاء مجلس الرقابة 
 تجديد مدة انأداب مجلس اإلدارة 

الجماع ة
مجلس  تعضاء  انأداب  تن  علم 

قررت  رجله  قد  صل  الرقابة 

 29 بأاريخ  العادية  العامة  الجمع ة 

رقابة  مجلس  تع ين  ي ن    202، 

ارت ة  سن ات  هم   6 ملدة  جديد 

تسمائهم.

الس دة محمد تمين الشرقي.

الس د مج د ال عق بي.

الس دة ص ف ا ل 0يز بن احم دة.

الس د عزيز السرغ ني.

الس د ي سف عراقي حس ني.

الس د املهدي بنزين.
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ي ن     29 بأاريخ  الرقابة  مجلس 
الس د  انأداب  مدة  تن  علم   202 
محمد تمين الشرقي كرئيس مجلس 
مج د  الس د  انأدب  الرقابة  مدة 
ال عق بي كنائب الرئيس قد  صلت 
رجلها، قرر تع ين ملدة ر سن ات كل 

من :
كرئيس  ال عق بي  مج د  الس د 

مجلس الرقابة.
الس د محمد تمين الشرقي كنائب 

رئيس مجلس الرقابة.
مجلس الرقابة قرر تيضا تجديد 
سن ات مدة انأداب تعضاء  ر  ملدة 
اآلت ة  الجماع ة  اإلدارة  مجلس 
الراقي،  ي سف  الس د  تسمائهم 
 JEROME الس دة إلهام ملك  الس د

.JOSEPH COUBARD
الراقي  ي سف  الس د  تأك د 
اإلدارة  مجلس  كرئيس  مهامه  في 

الجماع ة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر  202،   20 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 271ر79.
371 P

NAFABA
SARL

تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تمت  تكأ 0ر  202،   7 بالر0اط ي م 
لشركة  الأأسي�سي  القان ن  ص اغة 
الخصائص  لها  املسؤ ل ة  محد دة 

الأال ة :
.NAFABA : التسم ة

اإللكتر ن ة،  الأجارة   : الهدف 
اسأيراد  تصدير.

ابن  شارع   59  : االجأماعي  املقر 
سينا شقة رقم    تكدا3 الر0اط.

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
في مبلغ 20.000 درهم.

اإلدارة : عهد تس ير الشركة للس د 
.MOHAMED NABE

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 
غاية 1ر ديسمبر.

القان ني  تسج ل  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202، تحت رقم 118140.
372 P

STE PROSPERITAS
SARL AU

رتسمالها : 70.000  درهم
RC N° ; 102051

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  للشركة  املنعقد 

 202، الحل النهائي للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع   تم 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202، تحت رقم 118141.
373 P

 INCOM COMPOSITES
MOROCCO

شركة محد دة املسؤ ل ة
ذات الشريك ال ح د

مقرها االجأماعي :   تجزئة 70، 
تجزئة رقم 2 ال حدة ار لى منطقة 

الأصدير الحرة، طنجة
راسمالها : 00.000  درهم قابل 

للأح يل
السجل الأجاري : رقم ر10877

اسأمرار نشاط الشركة
بمقأ�سى محضر قرارات الشريك 
ال ح د املحرر بمقر الشركة بطنجة 
بأاريخ ر سبأمبر  202، تقرر ما يلي :
ال ضع ة  بانخفاض  الأذكير 
الصاف ة للشركة التي تصبحت تقل 

عن ربع رتس مالها :
الشركة  اسأمرار  تصف ة  عدم 

نشاطها.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   7 بأاريخ 

.246701
374 P

MEDIANAS
SARL AU

في ط ر الأصف ة
عن ان مقرها االجأماعي : زنقة حمزة 

ابن عبد املطلب رقم 2  60.000 
 جدة املغرب

رقم السجل الأجاري : 29411
حل شركة

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى  
تقرر   ،2020 ديسمبر  في  2  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
مبلغ  ال ح د،  الشريك  ذات 
درهم  عن ان    0.000 راسمالها 
ابن  حمزة  زنقة  االجأماعي  مقرها 
2 .60.000  جدة  عبد املطلب رقم 
الشركة  تصف ة   3 نت جة  املغرب 

بسبب تزمة الس ق.
 حدد مقر الأصف ة بزنقة حمزة 
2   جدة  رقم  املطلب  عبد  ابن 

60.000  جدة املغرب.
 عين :

عاللي  عن انه  صالح  الس د 
رقم  املطلب  عبد  ابن  حمزة  زنقة 
كمصفي  املغرب  60000  جدة    2

للشركة.
الحد دة  االقأضاء   عند 
املخ لة  الصالح ات  على  املفر ضة 
تبل غ  املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصف ة  العق د  ال ثائق املأعلقة 
تخ 3 جم ع الصالح ات القان ن ة   :
لأصف ة  ال ح د  الشريك  للمصفي 

 اقفا3 الشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
يناير   7 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202، تحت رقم 84.
375 P

STE ADOUSAL
SARL
تأسيس

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
8  فبراير  202، بأمارة  التي تحمل 

الخصائص الأال ة :
تشغا3 البناء   : الهدف االجأماعي 

املخألفة.

الأصدير  االسأيراد.

الأجارة.
  .500.000  : الشركة  رتسما3 

5000  حصة من  درهم مقسمة إلى 

ال احدة  للحصة  درهم    00 فئة 

م زعة على الشكل  الأالي :

 7500 عدنان  البط  ي  الس د 

حصة.

 7500 جما3  بن عق ب  الس د 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ار لى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

ال فاق  حي   : االجأماعي  املقر 
مكرر  486ر  رقم  ارر�سي  الطابق 

تمارة.

عدنان  البط  ي  الس د   : املسير 

 الس د بن عق ب جما3.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

ر212ر1 بأاريخ 22 فبراير  202.

376 P

STE TOLAY COSMETICS
SARL

راسمالها : 00.000  درهم

شارع دمشق زنقة الفأح رقم ر 

تط ان
رقم السجل الأجاري :  2765

عقد الأأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بأط ان   ،2020 سبأمبر    8 بأاريخ 

بالخصائص  تأميز  شركة  تأسست 

الأال ة :

 STE تسم تها  ت   الشركة  عن ان 

.TOLYA COSMETICS SARL

الشركة   : الشركة  تغراض 

تأسست لألغراض الأال ة :

ب ع م اد الأجم ل بالأقس ط.

اسأيراد م اد الأجم ل.

السلع  املنأجات  تس يق  ت زيع 

املسأ ردة.
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 هكذا جم ع العمل ات الصناع ة 

 الأجارية  املال ة  العقارية  الغير 

مباشر  بشكل  املرتبطة   العقارية 

إليها  املشار  بارغراض  مباشر  غير   ت  

ت  تغراض مشابهة ت  مماثلة.

دمشق  شارع   : االجأماعي  املقر 
زنقة الفأح رقم ر تط ان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسج ل بالسجل الأجاري.
  00.000 في  محدد   : املا3  رتس 

000  حصة اجأماع ة  درهم  يمثل 

بق مة 00  درهم للحصة مف تة كما 

يلي :

80ر  إجال3  البزطاطي  الس دة 

حصة اجأماع ة.

70ر  ش ماء  الحم تي  الس دة 

حصة اجأماع ة.

250 حصة  الس دة النب كي  فاء 

اجأماع ة.

البزطاطي  الس دة   : الشركاء 

إجال3 شارع دمشق زنقة الفأح رقم 

ر تط ان.

شارع  ش ماء  الحم تي  الس دة 

الطابق    50 رقم  ال ل د  بن  خالد 

ار 3 الشقة ر0 تط ان.
زنقة  رر  النب كي  فاء  الس دة 

هره رة حي السالم الدار الب ضاء.

التس ير : الشركة مسيرة من طرف 

البزطاطي اجال3 املق مة بزنقة الفأح 

شارع دمشق الط ابل رقم ر تط ان، 

بصفة دائمة.

املق مة   الس دة الحم تي ش ماء 

  50 رقم  ال ل د  بن  خالد  بشارع 
الناظ ر  ر0  الشقة  ار 3  الطابق 

بصفة دائمة.

ار 3 من  يبدت   : املحاسبي  العام 

شهر  من  1ر  في  يناير  ينأهي  شهر 

ديسمبر.

االحأ اط  لأك ين   5%  : ارر0اح 

القان ني  الباقي م زع بين الشركاء.
تم تق د الشركة بالسجل الأجاري 

تحت رقم  2765 بأاريخ  29 سبأمبر 

2020، لدى كأابة الضبط باملحكمة 

االبأدائ ة بأط ان.

: تم  ضع امللف  اإليداع القان ني 
لدى املركز الجه ي لالستثمار بأط ان 
تحت رقم 20/412 بأاريخ 29 سبأمبر 

.2020
377 P

MY RENTAL CARS
تفويت الحصص االجتامعية

االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
لشركة MY RENTAL CARS املنعقد 
بأاريخ 8 سبأمبر  202، بمقر الشركة 
الكائن بزنقة اليرم ك إقامة املام ن 
القن طرة ح ث تقرر  بمكأب رقم   

ما يلي :
تف يت الحصص االجأماع ة :

اجأماع ة  حصة   600 تف يت 
من الس د العمري محمد إلى الس د 

العمري عبد اإلله.
حصة اجأماع ة من  تف يت00  
الس د  إلى  ماجدة  العمري  الس دة 

العمري عبد اإلله.
اجأماع ة  حصة  00ر  تف يت 
من الس د تصبارن رش د إلى الس د 

العمري عبد اإلله.
يمألكه  ما  مجم ع  تصبح  بح ث 
  000 الس د عبد اإلله العمري ه  
حصة اجأماع ة تي 00.000  درهم.
اإلله  عبد  العمري  الس د  املسير 
رقم  ال طن ة  الأعريف  بطاقة 
للشركة  مسيرا  ح دا   X241900

.MY RENTAL CARS املسماة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

5  سبأمبر  202.
السجل الأجاري رقم 47179.

378 P

DATA VALLEY
SARL

الأعديل في القان ن ارسا�سي
تف يت الحصص 
تع ين مسير للشركة

ت س ع نشاط الشركة
العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
املنعقد   DATA VALLEY لشركة 

بأاريخ 0ر ي ن    202، ما يلي :

  00 بق مة  حصة   200 تف يت 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
لفائدة  تخديم  الن ر  عبد  الس د 

الس د محمد نحاس.
  00 بق مة  حصة   200 تف يت 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
لفائدة  اخديم  الن ر  عبد  الس د 

الس د محمد منكادي.
  00 بق مة  حصة   200 تف يت 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
الس د  لفائدة  الهناتي  حمزة  الس د 

محمد مأكادي.
  00 بق مة  حصة    00 تف يت 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
الس د حسين بن عيش لفائدة الس د 

محمد نحاس.
  00 بق مة  حصة    00 تف يت 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
الس د حسين بنعيش لفائدة الس د 

محمد منكادي.
  DATA VALLEY في راسما3 شركة

ابأداء من تاريخ 0ر ي ن    202.
حمزة  الس د  اسأقالة  قب 3 

الهناتي من منصبه كمسير للشركة.
منكادي  محمد  الس د  تع ين 
0ر  بأاريخ  مزداد  الجنس ة  مغربي 
املنص ر  يعق ب  ب    988 ماي 
ال طن ة  للبطاقة  الر0اط  الحامل 
بإقامة  AB266149  الساكن  رقم 
 7 رقم  باء    0 عمارة  تغسطس   20
لشركة  ثاني  كمسير  سال  تابريكت 
ابأداء من تاريخ 0ر   DATA VALLEY

ي ن    202.
لغرض   : إضافة ارنشطة الأال ة 

الشركة.
االستشارات  الأدريب  إجراء 
الدراسات  الأدق ق  التس يق 
اإللكتر ن ة  إدارة  الرقمي  الأجارة 
الس احة  الحرف،  إدارة  تشغ ل 
 BLOCKCHAIN  الب انات ق اعد 
املال ة   العقارات  ال ساطة 
العامة  البحث   الأجارية  الأجارة 

 الأط ير.
تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
سبأمبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 
ر24646  رقم  تحت   ،202 

.246466 
379 P

شركة كران كودو
شركة مدن ة عقارية

راسمالها : 000.ر درهم
املقر االجأماعي : بمراكش زه ة 0 -  

مقاطعة س دي ي سف بن علي 
جماعة ال يدان باب تطلس

بمقأ�سى محضر اجأماع تعضاء 
ديسمبر    0 بأاريخ  املنعقد  الشركة 
 20 املسجل بمراكش بأاريخ   ،2020

يناير  202، قرر الشركاء ما يلي :
الس دة  شريك  ب فاة  تصريح 
جانيت  تقس م  ميش ل  س م ن 

الحصص االجأماع ة إثر  فاتها.
تصديق على عقد الهبة 20 حصة 
باسكا3  ماري  الس دة  حصص  من 
كران  شركة  في  بيأ د  ز جة  ت راد  
لفائدة  عقارية  مدن ة  شركة  ك د  
فاني  بيأ د  الس دة  ر مان  الس د 

بيأ د مشايعة ب نهما بنسبة 2/1.
للحصص  جديد  تقس م 

االجأماع ة للشركة.
ت راد   باسكا3  ماري  الس دة 

ز جة بيأ د 80 حصة.
الس د ر مان بيأ د 0  حصة.
الس دة فاني بيأ د 0  حصة.

كأابة  لذا  القان ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 
تحت رقم  فبراير  202،    5 بأاريخ 

. 795
380 P

STE FIKAMED SARL AU

مكأب املحاسبة  الأدبير الجبائي

قا�سي محمد

ر شارع ال حدة الطابق ار 3 رقم   تط ان

 STE AUTO SERVICE TAHA
SARL AU

راسمالها : 400.000 درهم
الكائن مقرها بشارع م الي الحسن 

طريق مرت ل، تط ان
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2505
االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى 
فبراير   7 للشريك ال ح د املؤرخ في 
2020، تم تع ين الس د عبد الحل م 
الديب ني كمسير  ح د للشركة تبعا 

السأقالة الس د ي سف الك 0 ة.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
مارس  ر  بأاريخ  بأط ان  االبأدائ ة 

2020، تحت رقم 0406.
381 P

STE L’ALCHIMISTE PRIVE
SARL

STE EN LIQUIDATION
راسمالها : 00.000  درهم

شارع محمد بن نة رقم 950 تط ان
س ت رقم 21649

بأاريخ  إ  ع  ج  م  بمقأ�سى 
باملقر  2020  املنعقد  5  سبأمبر 
االجأماعي للشركة قرر شركاء شركة 
 STE L’ALCHIMISTE PRIVE SARL
درهم  الكائنة    00.000 راسمالها 
بشارع محمد بن نة رقم 950 تط ان.

 املسجلة بالسجل الأجاري تحت 
رقم 21649 ما يلي :

 املصادقة على الحساب الخثامي 
للأصف ة.

ابراء ذمة املصفي الس د الخر0اش 
عبد االاله كمصفي للشركة.
اخأأام عمل ة الأصف ة.

لحساب  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الأصف ة 
 ،2020 سبأمبر   24 بأاريخ  لأط ان 

تحت رقم 4055.
382 P

STE SAFAA COUTURE
راس مالها : 00.000  درهم
تغ ير املقر االجأماعي للشركة

 9 في  بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ 
بالر0اط  سبأمبر  202،  مسجل 
تم تغ ير  سبأمبر  202،    0 بأاريخ 
املرتب  من  للشركة  االجأماعي  املقر 
حي   54 رقم  ز رة  عين  زنقة   4 رقم 
عين  زنقة  إلى  سال  القرية  النهضة 

الشفاء رقم 8 حي النهضة سال.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  تكأ 0ر  202،   4 بسال بأاريخ 

رقم ر90.
383 P

ANAMAR SATRAC
SARL

شركة انامار صاطراك 

شركة محد دة املسؤ ل ة

املقر اإلجأماعي : سال حي كريمة 

شارع السالم عمارة 69  تجزئة 

اس ة

السجل الأجاري رقم : 1247

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الشركة  مقر  في  املنعقد  اإلسأثنائي 

الأقرير  تم  سبأمبر  202   6 ي م 

 املصادقة على ما يلي :

زايد  الس د  الحالي  املسير  إعفاء 

ايت عمال ك.

في شخص  الجديد  املسير  تع ين 

الس د سعد ايت عمال ك.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  202   6 اإلبأدائ ة بسال ي م 

تحت رقم ر755ر.
عن املسير 

ائأمان ة غريس

384 P

ANOXA TRAVAUX
ش.م.م

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

لشريك  ح د
رتسمالها : 00.000.00  درهم

املقر الرئي�سي : تجزئة املسيرة   رقم 

194 مأجر رقم   ت ال3 مكناس

السجل الأجاري رقم : 52979

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  فبراير 202   4 بأاريخ  مكناس 

ذات  لشركة  ارسا�سي  النظام   ضع 

لشريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

ذات الخصائص الأال ة :

ANOXA TRAVAUX : التسم ة

ش.م.م.ش. .

: تجزئة املسيرة    املقر اإلجأماعي 
رقم 194 مأجر رقم   ت ال3 مكناس.

الهدف اإلجأماعي :

تشغا3 البناء  الأجهيز العقاري.

  00.000.00  : الشركة  رتسما3 
درهم مك ن من 000  حصة بق مة 
00  درهم للحصة ال احدة م زعة 

على الشكل الأالي :
الكاري  الرح م  عبد  الس د 
ال طن ة  الأعريف   لبطاقة  الحامل 
رقم د544166  الساكن برقم 240 
تجزئة بارماط حي تمزارت ايت مل 3 

000  حصة.
التس ير : تسندت مهمة التس ير إلى 
الحامل  الكاري  الرح م  عبد  الس د 
رقم  ال طن ة  الأعريف   لبطاقة 

د544166.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.
اإليدع  تم   : القان ني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القان ني 
بأاريخ  بمكناس  الأجارية  باملحكمة 
2  تبريل  202 تحت رقم 879  رقم 

السجل الأجاري 52979 مكناس.
للب ان  اإلشارة

385 P

VENTANAS CARGO DHIBA
SARL AU

اسأقالة املسيرة
 تع ين مسير جديد

اإلسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
 VENTANAS لشركة  املنعقد 
بأاريخ 14 سبأمبر   CARGO DHIBA

 202 ما يلي :
فاتحة  الس دة  اسأقالة  قب 3 
بزق مغر0 ة الجنس ة املزدادة بأاريخ 
982  ب اتر ك ت دري ش،  9 مارس 
 57 عمارة  الهناء  بمجمع  الساكنة 
طنجة  الحاملة   6 رقم  الطابق   
للبطاقة ال طن ة رقم 87896رK من 
ف نأاناس  لشركة  كمسيرة  منصبها 

كارغ  ده بة.
عب   ايت  رحا3  الس د  تع ين 
فاتح  بأاريخ  مزداد  الجنس ة  مغربي 
يناير 978  بطنجة، الساكن بمجمع 
 6 رقم  الطابق     57 عمارة  الهناء 
ال طن ة   للبطاقة  طنجة  الحامل 
للأعريف رقم Y149515 مسير جديد 
كارغ  ده بة ملدة  ف نأاناس  لشركة 

غير محد دة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

سبأمبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 07ر8.
بمثابة مقأطف  0 ان

386 P

LEMON CALL
ش.م.م.

شركة ذات املسؤ ية املحد دة 

لشريك  ح د

رتسمالها : 00.000.00  درهم

املقر الرئي�سي : عمارة 8 شقة 8 

رياض االسماع ل ة   شطر ب 

الطابق 4 مكناس

السجل الأجاري رقم : 9ر544

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تغسطس  202    7 بأاريخ  مكناس 

لشركة  ارسا�سي  النظام  تم  ضع 

لشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د ذات الخصائص الأال ة :

 LEMON CALL  : التسم ة 

ش.م.م.ش. .

املقر اإلجأماعي : عمارة 8 شقة 8 

رياض االسماع ل ة  شطر ب الطابق 

4 مكناس.

الهدف اإلجأماعي :

مركز النداء.

االسأيراد  الأصدير.

  00.000.00  : الشركة  رتسما3 

درهم مك ن من 000  حصة بق مة 

00  درهم للحصة ال احدة م زعة 

على الشكل الأالي :
البحرا ي  نسرين  الس دة 

ال طن ة  الأعريف   لبطاقة  الحاملة 

بفرنسا   رقم   TY8055  الساكنة 

000  حصة.

التس ير  مهمة  تسندت   : التس ير 

إلى الس دة نسرين البحرا ي الحاملة 

رقم  ال طن ة  الأعريف   لبطاقة 

.TY8055  

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.
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اإليدع  تم   : القان ني  اإليدع 

الضبط  كأابة  لدى  القان ني 

بأاريخ بمكناس  الأجارية   باملحكمة 

 8 تكأ 0ر  202 تحت رقم 4441 رقم 

السجل الأجاري 9ر544 مكناس.
للب ان  اإلشارة 

387 P

STE. MOYA ART
SARL

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد مسجل في 0ر ماي 

 202 تم إنشاء شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة بالخصائص الأال ة :

 STE. MOYA ART  : التسم ة 

.SARL

00.000 درهم   : املا3  رتس 

مقسمة على 000  حصة بق مة 00  

درهم للحصة .

ابراه م  زنقة   56 الشركة:  مقر 

 2 رقم  شقة   56 عمارة  الر داني 

املح ط الر0اط.

هدف املؤسسة :

الأجارة االلكتر ن ة.

الشركاء،  املسير ن للشركة ملدة 

غير محد دة.

الس د مراد ا يزة.

الس د ياسين ا يزة.

  55 89 رقم  الأجاري  السجل 

باملحكمة الأجارية بالر0اط.

باملحكمة  القان ني  اإليدع  تم 

تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 118147.

388 P

MENUIBRO
SARL AU

تأسيس شركة
املسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تغسطس  202   26 بأاريخ  بالر0اط 

لشركة  ارسا�سي  القان ن  تم  ضع 

بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د ذات الخصائص الأال ة :

 MENUIBRO SARL  : التسم ة 
.AU

الهدف اإلجأماعي : 
الخشب  تس يق  الخشب،  نجارة 

 مشأقاته.
غب لة  طريق   : اإلجأماعي  املقر 

ع ت عأ ق.
رتس املا3  للشركة : 50000 درهم 

مقسم كالأالي :
 500 علي  محمد  هال3  الس د 

حصة.
مدة الشركة : 99 سنة.

التس ير الس د هال3 محمد علي.
1ر41ر1  رقم  الأجاري  السجل 

باملحكمة اإلبأدائ ة بأمارة.
389  P

AFRICA GREEN LAB
S.A.R.L

تك ين شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة

بم جب عقد عرفي مك ن للنظام 
ر  في  ارسا�سي املؤرخ بالدارالب ضاء 
شركة  تك ين  تم  تغسطس  202، 

تأمثل مميزاتها ف ما يلي :
 AFRICA  : الشركة  تسم ة 

.GREEN LAB SARL
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
غرض  يكمن   : الشركة  غرض 

الشركة في :
الشراء  الب ع  املثامنة  الأدبير 
 اإليجار  اإلستئجار  االسأغال3 
الق مة  الزراعة  الغرس   إكساب 

لكل اررا�سي  امللك ات الفالح ة.
 دراسة  تصم م  إنجاز  تنم ة 
جم ع ارنظمة الفالح ة اإليك ل ج ة 

 الأقن ة في املجا3 الفالحي.
جم ع العمل ات التي تهم الفالحة 
 الزراعة الدائمة  الزراعة الغذائ ة 
الب  ل ج ة  التشجير   الزراعة 
 البستنة  الحمض ات، تر0 ة النحل 

 امل ا�سي.
الشراء  الب ع  االسأيراد  الأ زيع 
 الأصدير  االحأفاظ  الألف ف 
الفالح ة  كل  املنأجات  لجم ع 

القطعان الح ة ت  امل أة.

الشراء  االسأيراد  الكراء 
املعدات  جم ع  لكل   االسأغال3 
الأجهيزات املرتبطة باإلنأاج الفالحي 

عم ما.
الأنم ة  االسأغال3 لجم ع طرق 
الأصن ع  تقن ات زراعة املغر سات.
ت لي املصالح ت  املشاركة في جم ع 

املقا الت ت  الشركات.
العمل ات  جم ع  تكثر،   عم ما 
الغذائ ة  الفالح ة  الزراع ة 
 الأجارية  املال ة املنق لة ت  العقارية 
بارغراض  ترتبط  تن  يمكن  التي 

ال اردة تعاله.
ي م  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

ق دها بالسجل الأجاري.
العرعار  زنقة   6  : الشركة  مقر 
(زنقة كانأ ناك سابقا) الدارالب ضاء.
  00.000.00  : الشركة  رتسما3 
درهم املقسم إلى 000.  حصة شركة 
ذات 00.00  درهم للحصة ال احدة 

تم الق ام بمجم ع الأقدمات نض ا.
الشركاء:

الساكن  ساجد  كريم  الس د 
العزيزية كال ف رن ا   8 بالدارالب ضاء 

500 حصة.
الس د عبد هللا ساجد 8 العزيزية 

كال ف رن ا 500 حصة.
املجم ع : 000.  حصة.

املدبرية : تم تع ين الس دين كريم 
بصفتهما  ساجد  هللا  ساجد  عبد 
محد دة،  غير  ملدة  للشركة  مدبرين 

 العاملين بك ف ة منفصلة.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

إلى1ر ديسمبرمن كل سنة.
العامة  الجمع ة  تقرر   : ارر0اح 
للشركاء كل تك ين لإلحأ اط ات  كل 
مرحل من جديد  كل ت زيع للر0 حات 

 الكل طبقا للقان ن.
تم ق د الشركة بالسجل الأجاري 
الأجارية  املحكمة  لدى  املحلي 
سبأمبر  فاتح  بأاريخ  للدارالب ضاء 

 202 تحت رقم 514511.
عن املسأخلص  الب انات

املدبرية

390 P 

MULTITEL
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  ح د في ط ر الأصف ة
رتسمالها :0.000.00  درهم

الكائن مقرها : الدارالب ضاء إقامة 
اربرار، عمارة د، الطابق الرابع رقم 

2، شارع ابن تاشفين عين برجة
السجل الأجاري بالدارالب ضاء رقم 

279858
الأعريف الجبائي  رقم : 14426649

الأعريف الجبائي امل حد رقم : 
ر100007ر0000069
إعالم بإقفا3 الأصف ة

ي ل     26 في  بم جب قرار مؤرخ 
قد  ال ح د  الشريك  فإن   ،202 
صرح بانتهاء عمل ات تصف ة الشركة 
ديسمبر  1ر  بأاريخ  مسبقا  املنحلة 
النهائي  باإلقفا3  2020  نطق 
للأصف ة ابأداء من 26 ي ل    202.
تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس   26 بأاريخ  بالدارالب ضاء 
790804،  تم  رقم  تحت   202 
الق ام بالأصريح بالأعديل بالسجل 
رقم  تحت  ال  م  نفس  في  الأجاري 

 2999 من السجل الترت بي.
عن املسأخلص  الب انات

املدبرية

391 P

EBBO MAROC
S.A

شركة مساهمة
رتسمالها : 500.000.00 درهم

الكائن مقرها بالدار الب ضاء 465، 
شارع ابن تاشفين

السجل الأجاري بالدار الب ضاء
  رقم : 079. 

الأعريف الجبائي رقم 6ر016200
الأعريف الجبائي امل حد رقم : 

000114065000092
الزيادة في رتسما3 الشركة عن طريق 

االكأأاب نض ا
ي ن     29 بم جب مدا لة بأاريخ 
غير العامة  الجمع ة  فإن   ،202 
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قررت  قد  للمساهمين  العادية 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم   14.500.000
  5.000.000 إلى  درهم   500.000
 72.500 إصدار  طريق  عن  درهم 
 200 ذات  بالأكافؤ  جديد  سهم 
درهم كق مة إسم ة للسهم ال احد، 
كاملة  ق متها  كل ا  تدفع  تكأتب 
طريق  عن  س اء  االكأأاب،  عند 
ت  عن طريق املقاصة  الدفع نض ا، 
الجاري  الحساب  في  مسأحقات  مع 

للشركاء.
مؤرخ  عرفي  عقد  بم جب 
تغسطس   24 في  بالدارالب ضاء 
العامة  الجمع ة  فإن  ك ل   ،202 
تن  صرح  قد  تعاله  إليها  املشار 
تم  قد  الجديدة  سهم   72.500
اكأأابها بك ف ة غير قابلة للأخف ض 
 قابلة للأخف ض من طرف شخص 
الشركة،  دفع  في  مساهم  ذاتي، 
املكأتب الق مة عند االكأأاب للمبلغ 
اإلجمالي لألسهم التي اكأأبها، تي مبلغ 
14.500.000 درهم  ذلك عن طريق 
املقاصة مع مسأحقات في الحساب 
على  يمألكها  التي  للشركاء  الجاري 
الالئحة  الشركة  ت جد  عاتق 

ال اجبة قان نا ملحقة بهذا العقد.
إن مجلس اإلدارة املجأمع في فاتح 
بم حب  يعمل  سبأمبر  202،  ه  
طرف  من  له  املخ لة  السلطات 

الجمع ة العامة تعاله قد :
اعترف بصحة  صراحة الأصريح 

باالكأأاب  الدفع املشار إل ه تعاله.
في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز  عاين 
رتسما3 الشركة من 500.000 درهم 

إلى 5.000.000  درهم.
عد3 الفصل السادس من النظام 
الشركة  برتسما3  املأعلق  ارسا�سي 

نت جة لذلك.
تم الق ام باإليداع القان ني بكأابة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر    6 بأاريخ  بالدارالب ضاء 
8 7928،  تم  رقم  تحت   202 
الق ام بالأصريح بالأعديل بالسجل 
رقم  تحت  ال  م  نفس  في  الأجاري 

1999ر من السجل الترت بي.
عن املسأخلص  الب انات

رئيس مجلس اإلدارة

392 P

EBBO MAROC
S.A

شركة مساهمة
رتسمالها : 5.000.000.00  درهم

الكائن مقرها بالدارالب ضاء 465، 
شارع ابن تاشفين

السجل الأجاري 079. 
الأعريف الجبائي  رقم : 6ر016200

الأعريف الجبائي امل حد رقم : 
000114065000092

تخف ض رتسما3 الشركة عن طرق 
امأصاص الخسائر املركمة

ي ن     29 بم جب مدا لة بأاريخ 
غير  العامة  الجمع ة  فإن   ،202 

العادية للمساهمين قد قررت:
بناء على تقرير مراقب الحسابات، 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  تخف ض 
إجمالي قدره 14.500.000.00 درهم 
إلرجاعه من 5.000.000.00  درهم 
طريق  عن   درهم   500.000.00 إلى 
امأصاص الجزء اركبر من الخسائر 
املركمة البالغة إلى غاية 1ر ديسمبر 
508,70.ر20.57  قدره  بما   2020
عن  العمل ة  هذه  إنجاز  تم  درهم 

طريق تنق ص عدد ارسهم.
من  السادس  الفصل  تعج ل 
برتسما3  املأعلق  ارسا�سي  النظام 

الشركة نت جة لذلك.
القان ني  باإليداع  الق ام  تم 
الأجارية  للمحكمة  الضبط  بكأابة 
تغسطس  ر  بأاريخ  بالدارالب ضاء 
788826،  تم  رقم  تحت   202 
الق ام بالأصريح بالأعديل بالسجل 
رقم  تحت  ال  م  نفس  في  الأجاري 

27996 من السجل الترت بي.
عن املسأخلص  الب انات

رئيس مجلس اإلدارة

393 P

 GROUPE ARKI
CONSTRUCTION

SARL
ت س ع هدف الشركة

الجمع ة  قرار  محضر  بم جب 
بأاريخ املأخذ  اإلسأثنائ ة   العامة 
 9  تغسطس  202 تمت املصادقة 

على ما يلي :

بإضافة  الشركة  هدف  ت س ع 

نشاط اإلنعاش العقاري.

تغ ير البند 2 من النظام ارسا�سي.

ارسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املعد3.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة اإلبأدائ ة ببن 

سل مان بأاريخ 6 تكأ 0ر  202 تحت 
رقم 0ر5 . 

مقأطف للنشر  الب ان

394 P

مكأب ارسأاذ الب ي سفي لحسن 

م ثق

0ر شارع عال3 بن عبد هللا تازة

الهاتف : 5.67.45.85ر0

الفاكس : .4ر.5.67.45ر

 STE. PIERRE MARBRE

ZOUITINA
S.A.R.L

تف يت حصص شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة

اسأقالة شريك بالشركة
تع ين مسير للشركة

بمقأ�سى عقد رسمي تلقاه ارسأاذ 

الب ي سفي لحسن م ثق بأازة بأاريخ 

6 فبراير9 20 تم ما يلي :

إجأماع ة  حصة   225 تف يت 

الحامل  الس د جابر علي  من طرف 

رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

ب 0كر  الس د  لفائدة    Z6749ر

الأعريف  لبطاقة  الحامل  مر�سي 

التي يملكها   A487854 ال طن ة رقم 

 STE. PIERRE MARBRE شركة  في 

مسؤ ل ة  ذات  شركة   ZOUITINA

90.000.00 درهم  محد دة رتسمالها 

مكناسة  بأازة  اإلجأماعي   مقرها 

الغر0 ة النهضة  اد تمل ل تازة.

 تبعا لذلك تم تعديل الفص 3 6 

 7 من القان ن ارسا�سي للشركة.

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

تم   20 9 فبراير   6 اإلسأثنائي بأاريخ 

ما يلي :

هذا  على  باإلجماع  امل افقة 

الأف يت.

اسأقالة الس د علي جابر بصفأه 
شريك في الشركة.

املر�سي  ب 0كر  الس د  قب 3 
كشريك جديد في هذه الشركة.

الأ زاني  محمد  الس د  تعين 
بصفأه مسير  ح د للشركة من تاريخ 
فبراير   6 غاية  إلى   20 9 فبراير   6

202 
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
تحت  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
مارس   26 بأاريخ  19ر  رقم  عدد 

.20 9
للخالصة  اإلشارة

ذ الب ي سفي لحسن 

395 P

 COLLECTIVITES FINANCES
ET ASSURANCES

PAR ABREVIATION COFASSUR
S.A.R.L A.U

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
لشريك  ح د

رتسمالها : 500.000.00 درهم
املقر اإلجأماعي : تجزئة السعادة رقم 

29 عين اعأ ق تمارة
السجل الأجاري بالر0اط تحت رقم: 

85257
بمقأ�سى محضر للشريك ال ح د 
ذات  شركة   COFASSUR لشركة 
لشريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 
املنعقد بأاريخ 20 ن فمبر 2020 تقرر 

ما يلي :
بناء على تع  ني كمصفي للشركة، 
من القان ن   55 تطلب،  فقا للمادة 
ق د  بأمديد  الأف يض  الأجاري، 
شركأنا في السجل الأجاري حتى 1ر 

ديسمبر  202.
املمكن  من  يك ن  لن  لألسف 
النهائي  بامل عد  ال فاء  لنا  بالنسبة 
شركأنا  لأصف ة  العام  لإلجأماع 

لألسباب الأال ة :
صع 0ة الأصف ة.

هذه  لكل  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  ال ثائق 
 2020 ديسمبر   22 بأاريخ  بالر0اط 

تحت رقم ر10657.

396 P
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STE. BERRRAKA MOBILE
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 9 سبأمبر  202 بأمارة تقرر تأسيس 
بشريك  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

 ح د بالخصائص الأال ة :
بررراكة   : اإلجأماع ة  التسم ة 

م 0 ل.
مش خة  الد   : اإلجأماعي  املقر 

تميرة الصخيرات تمارة.
الهدف :

إصالح  تشغا3 البناء.
تاريخ  من  ابأداء  99سنة   : املدة 

إحداثها الفعلي.
من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 
ديسمبر من  فاتح يناير  تنأهي في1ر 

كل سنة.
الراسما3 اإلجأماعي: حدد في مبلغ 
  000 درهما مقسما على    00.000

حصة بق مة 00  درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التس ير 
طرف الس د محمد ال ديني املدة غير 

محد دة.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

ر2ر4ر1.
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  بأمارة  اإلبأدائ ة 

.202 
397  P

STE. SYNDIC TOP SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   
تقرر  بالر0اط  سبأمبر  202    0
املسؤ ل ة  محد دة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الأال ة :
سانديك   : اإلجأماع ة  التسم ة 

ط ب سيرفيس.
: شارع رقم 4 حي  املقر اإلجأماعي 
ارحباس 4ر يعق ب املنص ر الر0اط.

الهدف :
مراقبة إقامات  إحأ اجاتها.

تاريخ  من  ابأداء  99سنة   : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 
ديسمبر من  فاتح يناير  تنأهي في1ر 

كل سنة.
الرتسما3 اإلجأماعي: حدد في مبلغ 
  000 درهما مقسما على    00.000

حصة بق مة 00  درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التس ير 
طرف الس د حسن الفراتي املدة غير 

محد دة.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

. 55 79
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
تكأ 0ر   7 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت الرقم 8ر1181.
398 P

AZALEA  PRODUCTIONS
SARL AU

R.C : 57899
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رتسمالها: 400000 درهم 
 مقرها : في  2 زنقة سب ا شقة   

تكدا3 الر0اط
املنعقد  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
لشركة  تغسطس  202  ر  بأاريخ 
AZALEA  PRODUCTIONS ما يلي :
مسير   عزر  إل اس  الس د  تع ين 
غير  مدة  إلى  الشركة  على   م قع 
الأعريف  لبطاقة  حامل  محددة 

.AA6 298 ال طن ة
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بالر0اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم  تحت  تكأ 0ر  202   6 بأاريخ 

.  8099
الأ ق ع

399 P

MJC COSMETICS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  قد  5 سبأمبر  202  بأاريخ 
مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 

محد دة باملميزات الأال ة :

.MJC COSMETICS : التسم ة
الهدف اإلجأماعي : 

الأجارة اإللكتر ن ة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما3 
00.000.00  درهم م زعة إلى 000  
درهم    00 بق مة  إجأماع ة  حصة 
قد تم تحريرها بالكامل  املخصصة 
بما يتناسب مع مساهماتهم  للشركاء 

تي :
الس د مرية كمارا الحاملة لبطاقة 
 500 AD2  675 الأعريف ال طن ة 

حصة .
الحاملة  كمارا  جسمين  الس دة 
ال طن ة                           الأعريف  لبطاقة 

AD2  607  500 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل التسج ل.
إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 
ار لى  السنة  عدا  ما  ديسمبر  1ر 

تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املقر اإلجأماعي : 5  شارع اربطا3 

رقم 4 تكدا3 الر0اط.
: تسير الشركة من طرف  التس ير 
الحاملة لبطاقة  الس دة مرية كمارا  

.AD2  675 الأعريف ال طن ة
كمارا  جسمين   الس دة 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AD2  607
 ذلك ملدة غير محد دة.

باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم 
الأجارية بالر0اط ر15519.

مقأطف من تجل اإلشهار

400 P

STE ARMROTIG YO1MO2
SARL

تاسيس شركة
الأاسيس  بمقأ�سى الجمع العام 
تم تأسيس  7 سبأمبر  202،  بأاريخ 

شركة ذات الخصائص الأال ة :
: شركة ارمر ت ج  تسم ة الشركة 

ي ان م د  سار3.
املأن عة  االعما3   :  الغرض 

ا  البناء.

مقر الشركة : قصر ت كرنة الن ف 
تنغير.

ي م  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 
تسج لها بالسجل الأجاري.

في  راسمالها  حدد   : الراسما3 
90.000 درهم مقسم الى 900 حصة 

بق مة 00  درهم لل احدة.
: الشركة تسير من طرف  التس ير 

الس د منير بن حد .
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سبأمبر  202،   2 بأاريخ 

.2197/846
من تجل الخالصة  الب ان

401 P

 STE BELHOR
 CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
تاسيس شركة

في  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  سبأمبر  202،   9 الر0اط بأاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  النظام   ضع 
بشريك  ح د،  املحد دة  املسؤ ل ة 

ذات املميزات الأال ة :
 STE BELHOR  : التسم ة  

.CONSTRUCTION SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
البناء  ه    : الشركة  من  الغاية 

 االشغا3 الخألفة.
املقر : حي املغرب العربي رقم 47ر 

سكأ ر   تمارة.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
درهم    00.000  : الراسما3 
مقسم الى 000  حصة من فئة 00  

درهم جلها في اسم :
الس د بلحر عبد السالم

تسير الشركة من طرف   : االدارة 
بصفأه  السالم  عبد  بلحر  الس د 
غير  ملدة  للشركة  القان ني  املسير 

محد دة.
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فاتح  بين  ما   : الجماع ة  السنة 

يناير الى مأم ديسمبر من كل سنة.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

بأمارة  الضبط باملحكمة االبأدائ ة  

رقم السجل الأجاري : 4275ر1.

402 P

STE ATELIER 75   
SARL AU

مقرها االجأماعي : رقم 22 حي 

الصناعي س دي غانم مراكش

السجل الأجاري رقم : 49009 

مراكش

العام االسأثنائي  الجمع  بم جب 

ي ن    202،   24 بأاريخ  املنعقد 

صادق الشريك ال ح د للشركة على 

الأعديالت الأال ة :

مسأ ى  على  االنشطة  تعديل 

الضريبة املهن ة مع اعأمادها فقط 

االنشطة تدناه :

شركة مقا الت  انشاءات  تعما3 

تخرى.

نس ج.

االخرى  االنشطة  حدف   0الأالي 

على مسأ ى شهادة الضريبة املهن ة.

ق انين منقحة.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

تكأ 0ر  202،  ذلك  فاتح  بأاريخ 

تحت رقم 26 28 .

403 P

STE BOYAUDERIE N'GUYER
SARL

راسمالها  االجأماعي : 4.000.000 

درهم

مقرها االجأماعي : رقم 278 الربع 

الصناعي س دي غانم مراكش

العام االسأثنائي  الجمع  بم جب 

بأاريخ  الشركة  بمقر   املنعقد 

صادقت شركة  سبأمبر  202،   27

»ب  دري النكير« ش.م.م. على :

القان ني من  الشكل  تغ ير  تاك د 

.SARL الى SARL AU

تاك د االدارة.

السلطات املخ لة لالدارة.

 SARL من  الأغ ير   : ار 3  القرار 

AU الى SARL بعد تبرعات املشاركات 

عبد  الس د  قدمها  التي  االجأماع ة 

الرزاق النكير لصالح االنسة سام ة 

االنسة  النكير،  ريم  االنسة  النكير، 

االنسة ياسمين النكير  ندى النكير، 

الأبرعات)  القرارات  صك ك  (انظر 

الجمع ة  في محضر اجأماع  ال اردة 

بأاريخ  املنعقدة  العادية  غير  العامة 

بمراكش  2020  مسجلة  يناير    5

بأاريخ ر1 فبراير 2020، تحت املراجع 

 RE202000117011071ر  : الأال ة 

صادق    ،2020/11467 ت    ،

االجأماع العام غير العادي على تاك د 

الأغ ير من الشكل القان ني للشركة 

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 

الى شركة   SARL AU لشريك  ح دة 

.SARL ذات مسؤ ل ة محد دة

اقرار االدارة تؤكد   : القرار الثاني 

تع ين  العادية  غير  العامة  الجمع ة 

صاحب  النكير  الرزاق  عبد  الس د 

 CIN E95559 رقم  املهن ة  البطاقة 

املادة  الحكام  كمدير  هذا  فقا 

للشركة  االسا�سي  النظام  من  ر1 

مراكش  في  امل قعة  املسجلة 

بم جب  ،20 6 ديسمبر  0ر   في 

 RE2016-00515ما يلي : املراجع رر 

ايصا3   2016/50055 ذهب 

ر  رقم  املجلد   ،2016/50055

.E201617526211049

الصالح ات   : الثالث  القرار 

العام  االجأماع  يقر  لالدارة  املخ لة 

عبد  الس د  املدير  تن  العادي  غير 

من  قدر  باكبر  يأمأع  النكير  الرزاق 

الصالح ات.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

 ذلك تحت رقم 052ر11.

404 P

 STE ATLAS PRODUITS

MAROC

SARL AU

راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : عمل ة الشر ق 5 

اقامة مبر كة رقم 22 جليز مراكش

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

تمت  بمراكش  سبأمبر  202،   9

االسا�سي  القان ن  على  املصادقة 

املحد دة  ااملسؤ ل ة  ذات  للشركة  

بشريك  ح د الخصائص الأال ة :

تطلس   : االجأماعي  اللقب 

 ATLAS PRODUITS بر د ي مار ك

.MAROC

ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 

مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د.

املقر االجأماعي : عمل ة الشر ق 5 

اقامة مبر كة رقم 22 جليز مراكش.

الهدف االجأماعي : مطعم.

  00.000  : االجأماعي  الراسما3 

حصة    000 الى  م زعة  درهم 

درهم    00 فئة  من  اجأماع ة 

للشريك  بالكامل  مسندة  لل احدة 

ال ح د :

الس د عبد اللط ف بايف ، مغربي 

الأعريف  بطاقة  الجنس ة  يحمل 

  000  ...  EE27646ر رقم  ال طن ة 

سهم.

التس ير :  تسير الشركة  من طرف 

غير  ملدة  ت جانة  العزيز  الس د عبد 

محد دة باكبر عدد من الصالح ات.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

سبأمبر  202،  ر2  بأاريخ   ذلك 

87857   تم  االيداع  رقم  تحت 

تق  دها بالسجل الأجاري تحت رقم 

.  8785

405 P

STE AL AHBAB TRAVAUX
SARL AU

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : د ار زنادة 

نهض ضف د يران مجاط
اقل م شيشا ة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
تمت  بمراكش  سبأمبر  202،   14
االسا�سي  القان ن  على  املصادقة 
املحد دة  ااملسؤ ل ة  ذات  للشركة  

بشريك  ح د الخصائص الأال ة :
اللقب االجأماعي : االحباب تراف ا 

.STE AL AHBAB TRAVAUX
ذات  شركة   : القان ن ة  الصفة 
مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د.
زنادة  د ار   : االجأماعي  املقر 
اقل م  مجاط  د يران  نهض ضف 

شيشا ة.
تشغا3 البناء   : الهدف االجأماعي 

املخألفة.
  00.000  : االجأماعي  الراسما3 
حصة    000 الى  م زعة  درهم 
درهم    00 فئة  من  اجأماع ة 
للشريك  بالكامل  مسندة  لل احدة 

ال ح د :
الس د حسن تيت البشير، مغربي 
الأعريف  بطاقة  الجنس ة  يحمل 
  000  .....  E15ر77ر رقم  ال طن ة 

سهم.
التس ير :  تسير الشركة  من طرف 
غير  ملدة  البشير  تيت  حسن  الس د 

محد دة باكبر عدد من الصالح ات.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
تكأ 0ر   6 بأاريخ  بام نأان ت  ذلك 
 202، تحت رقم االيداع 518/2021 
 تم تق  دها بالسجل الأجاري تحت 

رقم  90 .
406 P

شركة ايس فود
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 0.000  درهم
 II مقرها االجأماعي : 525 الحر�سي

منارة مراكش
قفل الأصف ة

العام  الجمع  مدا الت  عقب 
تغسطس  202،  1ر  في  االسأثنائي 
تقرر شطب  اغالق الأصف ة لشركة 
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املسؤ ل ة  ذات  شركة  ف د  ايس 
درهم،    0.000 راسمالها  املحد دة، 
 II الحر�سي   525 االجأماعي   مقرها 
محمد  الس د  مراكش،  عين  منارة 

ي 0قي كمصفي للشركة.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 
رقم  تحت  سبأمبر  202،  ر1  في 

.768 
من تجل الأنص ص  الألخ ص 

املسير

407 P

STE GABRAKOU

SARL

 SIEGE SOCIAL : 9ر BIS

 BOULEVARD MED V OUJDA

RC N° : 1849ر

IF N° : 501679ر

تعديل
بمقأ�سى قرار الجمع العام الغير 

سبأمبر  بأاريخ  2  املنعقد  العادي 

قرر  ب جدة  الشركة  بمقر   ،202 

شركاء شركة GABRAKOU  ش.م.م. 

ما يلي :

الحم دي  املرح م  ب فاة  اشعار 

ن ر الدين.

االجأماع ة  الحصص  تقس م 

اململ كة للمرح م الح دي ن ر الدين 

ق د ح اته على ال رثة الشرع ين.

الس د  جديد  ثان  مسير  تع ين 

الحم دي محمد.

تغ ير امل اد 7،6  ر1 من القان ن 

االسا�سي.

االسا�سي  القان ن  تحديث 

للشركة.

كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 

ب جدة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ 

ر45ر.
االمضاء :

408 P

 STE IMMO ELEC
SARL

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°1ر ET 15 BD

 EL HANSALI IMM EL AYANI
OUJDA

RC N° : 25789
IF N° : 1441041ر

التشط ب من السجل الأجاري
بمقأ�سى قرار الجمع العام الغير 
ي ن      7 بأاريخ  املنعقد  العادي 
قرر  ب جدة  الشركة  بمقر   ،202 
شركاء شركة : IMMO ELEC ش.م.م. 

ما يلي :
التشط ب من السجل الأجاري.

ابراء ذمة املصفي.
للشركة  القان ني  االيداع  تم 
بأاريخ  ب جدة  الأجارية  باملحكمة 
فاتح تكأ 0ر  202، تحت رقم 416ر.

امضاء

409 P

STE SECURE-IC
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : OUJDA BD

 DERFOUFI IMM WIDAD ETGE
4 N°1

RC N° : ر821ر
IF N° : 50576981

تاسيس شركة
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  ضع  سبأمبر  202،   9 بأاريخ 

القان ن االسا�سي لشركة :
شركة   SECURE-IC شركة 
الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د تأمثل مميزاتها في ما يلي :
 SECURE-IC  : الشركة  تسم ة  

ش.ذ.م.م. ذات شريك  ح د.
الدراسة،   : الشركة  غرض 
تس يق  ت زيع  االنجاز،  الأصم م، 
االلكتر ن ة  البرامج،  الد ائر 

مهندس استشاري.
 SECURE-IC شركة   : الشركاء 

.S.A.S

الدرف في  شارع   : الشركة  مقر 
الرقم    الرابع  الطابق  عمارة  داد 

 جدة.
مبلغ  حدد   : الشركة  راسما3 

راسمالها في 00.000  درهم.
يأم تس ير الشركة من   : التس ير 

طرف الس د التريكي حسن رضا.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
ب جدة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   5 بأاريخ 

456ر.
االمضاء

410 P

شركة مادار اوبس
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع الجيش 
امللكي عمارة رر شقة رقم    اكادير
 14 مؤرخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر 2020 لشركة مادار ت بس تم 

املصادقة على ما يلي :
من  رر  طبقا ملقأض ات الفصل 
شركة  مسير  قرر  االسا�سي،  النظام 
مادار ا بس تصف ة مسبقة للشركة.

تع ين الس د املجد بي االدري�سي 
عبد العزيز مصفي للشركة.

مقر  في  الأصف ة  مقر  تثب ت 
عمارة  امللكي  الجيش  شارع  الشركة 

رر شقة رقم    تكادير.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   6 بأاريخ 

. 067 0
بمثابة مقأطف  0 ان

املسير

411 P

شركة مادار أوبس
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
راسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : شارع الجيش 
امللكي عمارة رر شقة رقم    اكادير

في  مؤرخ   عرفي  عقد   بمقأ�سى 
   سبأمبر 2020 لشركة مادار ت بس 

تم املصادقة على ما يلي :

االغالق النهائي للشركة.
الأقرير الخأامي للأصف ة.

 صل للمصفي.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   6 بأاريخ 

. 067  
بمثابة مقأطف  0 ان

املسير

412 P

 STE POINTS DE
SUSPENSION

SARL AU
سبأمبر  202،   20 بأاريخ  تم 
 ضع قان ن منظم لشركة باملميزات 

الأال ة :
 STE POINTS DE  : التسم ة 
شركة   .SUSPENSION SARL AU
بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د.
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة بشريك  ح د.

الهدف : ت فير خدمة الس ارات.
املقر االجأماعي : شارع عبد الكريم 
  09 العمارة  ج اد  اقامة  الخطابي 
الطابق الثالث كليز  ر4  الشقة رقم 

مراكش.
في  حدد   : االجأماعي  الراسما3 
مبلغ 0.000  درهم مقسمة الى 00  
م زعة  درهم    00 فئة  من  حصة 

كاالتي :
 HUBERT VINCENT DE الس د 
  000  ...  LABAUVE D’AARIFAT

حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : االدارة 
 HUBERT محد دة من طرف الس د
 VINCENT DE LABAUVE

.D’ARIFAT
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح سبأمبر الى غاية 1ر تغسطس.
90 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس شركة.
تم االيداع القان ني لدى املحكمة 
تكأ 0ر   5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 
8 282   سجلت   202، تحت رقم 
الشركة في السجل الأجاري بمراكش 

تحت رقم 9  9  .
413 P
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س ف جكس
ش.م.م.

لخبير في الحسابات
راسمالها : 00.000  درهم

مراكش جليز

STE YAN CITY
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
السجل الأجاري رقم : 119145

على اثر عقد بمراكش 8 تغسطس 
تم تأسيس النظام االسا�سي   ،202 
محد دة  مسؤ ل ة  ذات  لشركة 

تشمل الخصائص الأال ة :
.YAN CITY : التسم ة

زنقة  6ر  رقم   : االجأماعي  املقر 
عال3 بن احمد جليز مراكش.

التر يج   : االجأماعي  الغرض 
العقاري  الس احي.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
تاسيسها.

راسما3 : حدد راسما3 الشركة في 
مجم ع 00.000  درهم.

: الس د عبد العلي برادة  الشركاء 
900  حصة اجأماع ة.

  00 ب مكاي  ابراه م  الس د 
حصة اجأماع ة.

عبد  الس د   : املشتركة  االدارة 
العلي برادة  الس دة امل اتميري.

بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202،   6 ي م 

. 28265
414 P

SOGEFCO
شركة الحسابات - التس ير

الدراسات  الجبايات

 STE NOUVELLES DES
HUILLERIES ABDOU

SARL
مقرها االجأماعي : زنقة ج 3 الحي 

الصناعي الدكارات فاس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بنفس  مسجل  ي ل    202   29  
سبأمبر  202،   24 بأاريخ  املدينة 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تصف ة  تم 

املحد دة ذات املميزات الأال ة :

 STE NOUVELLE DES : التسم ة
شركة ذات   HUILLERIES ABDOU

مسؤ ل ة محد دة.
لقد تم تصف ة   : تصف ة الشركة 

الشركة بم افقة الجمع العام.
كأابة  لدى  القان ني  االيداع  تم 
بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 27 سبأمبر   202، تحت رقم 
رقم  الأجاري  السجل   ،21/4256

. 5227
415 P

مكأب االسأاذ ي سف القراري

م ثق بسال

سال تابريكت شارع لال اسماء اقامة الزهرة 

الطابق اال 3 مكأب رقم  

STE CALIENTE BUILDING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

راسمالها : 00.000  درهم
مقرها االجأماعي : سال تجزئة 
البساتين عمارة 29 مأجر رقم 4

تاسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تاسيس  تم  ي ل    202،   27  26
ذات  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

الخص ص ات الأال ة :
كال  نت  شركة   : التسم ة 

ب يلدينغ.
ذات  شركة   : القان ني  الشكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
الهدف : االنعاش العقاري بجم ع 
تجزئة  عمل ات  خاصة  تشكاله 
االر�سي، تقس م ت  بناء محالت ذات 
ت   منهي  تجاري،  سكني،  اسأعمل 

اداري من تجل الب ع ت  الكراء.
ته ئة  كراء،  تباد3،  ب ع،  شراء، 
جم ع العقارات  كل ما يأعلق   0ناء 

بأشغا3 البناء.
تحق ق جم ع البرامج العقارية.

تن اع  جم ع  ت   االر�سي  شراء 
االمالك العقارية لب عها على حالتها ت  

بعد بنائها ت  تقس مها.
الب ع،  طريق  عن  الأف يت 
كل  الته ئة،  0ناء  الكراء،  الأباد3، 

العقارات  كذا كل تشغا3 البناء.

ب ع جم ع ان اع االمالك العقارية.
تصدير  اسأيراد  ب ع،  شراء، 
جم ع املنأ جات  امل اد اال ل ة التي 

تساهم في االنعاش العقاري.
جم ع العمل ات الأجارية، املال ة، 
تن  يمكن  التي  العقارية  ت   املنق لة 
تك ن لها عالقة مباشرة ا  غير مباشرة 

بكل املشاريع املشابهة ا  امللحقة.
الأفا ض بصفة عامة.

العمل ات  جم ع  في  املشاركة 
الأجارية، املال ة  العقارية.

املدة : 99 سنة ابأداء من تسج ل 
باسأثناء  الأجاري  بالسجل  الشركة 
حاالت الحل الغير املأ قع ت  الأمديد.
تجزئة  بسال   : االجأماعي  املقر 

البساتين عمارة 29 مأجر 4.
الراسما3   : االجأماعي  الراسما3 
االجأماعي محدد في 00.000  درهم.

الس دة  الشركة  مسير   : التس ير 
ل لى الح اني ملدة غير محددة.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة بسال.

للخالصة  الب ان

416 P

STE ARSAT MABROUKA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

بم جب عقد عرفي املؤرخ في فاتح 
تم  بالدارالب ضاء  تكأ 0ر  202، 
املسؤ ل ة  محد دة  شركة  تاسيس 

تكمن مميزاتها في ما يلي :
 STE ARSAT  : التسم ة 
MABROUKA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة.
الدارالب ضاء   : االجأماعي  املقر 
1ر1 شارع انفا اقامة تزر  مكأب رقم 

   ب.
االسأح اذ   : االجأماعي  الهدف 
مباشرة ت  غير مباشرة،  على حصة، 
في جم ع الشركات ت  الشركات التي 
انشاؤها  سيأم  التي  ت   انشاؤها  تم 
املساهمات،  بأي  س لة من  سائل 
املساهمة  طريق  عن  س ما    ال 
االسهم شراء  ت   االكأأاب   ت  
  ت  تسهم الشركة ت  الحصص االر0اح
املشتركة ت  عمل ات دمج املشاريع     

 ت  املجم عات الأحالف ت  الرعاية.

اال راق  جم ع  على  االسأح اذ 

املال ة املدرجة ت  غير املدرجة.

املال ة  اال راق  محافظ  ادارة 

املال ة  اال راق  ت   للأح يل  القابلة 

االشخاص  جم ع  عن  الصادرة 

االعأباريين ت  االفراد.

 KAPSET الشركة   : املساهمين 

GROUP، مسجل في السجل الأجاري 

بالدارالب ضاء تحت الرقم 65ر264، 

الس د محمد مهدي الكأاني صاحب 

.BE751670 البطاقة ال طن ة رقم

التس ير  مهام  تسندت   : التس ير 

للس دين : 

الس د محمد مهدي الكأاني حامل 

.BE751670 للبطاقة ال طن ة رقم

حامل  الكأاني   هشام  الس د 

.BE841826 للبطاقة ال طن ة رقم

في   الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابأداء من تسج ل الشركة 

بالسجل الأجاري.

راسما3 الشركة : 00.000  درهم 

حصة اجأماع ة    000 مقسمة الى 

ال احدة  للحصة  درهم    00 بق مة 

مقسم كالأالي :

 KAPSET GROUP  .... الشركة 

999 حصة اجأماع ة.

   .. الس د محمد مهدي الكأاني 

حصة اجأماع ة.

من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تم 

بأاريخ  بالدارالب ضاء   الأجارية 

6 اكأ 0ر  202، تحت رقم 49ر795.

417 P

شركة بوبدو ترانس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

تاسيس شركة
طبقا للعقد املؤرخ في  4 تغسطس 

تم تأسيس شركة املسؤ ل ة   ،202 

محد دة    بالخصائص الأال ة :  
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االسم : ب 0د  ترانس
الهدف : نقل البضائع 

  00.000  : املجم عة  رتسما3 
درهم.

التس ير: خالد فجرا ي. 
املقر االجأماعي: بل ك ا رقم 9 انزا 

اكادير.    
املدة :  99 سنة.

للمجم عة  القان ني  االيداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
بأاريخ 27ر106    بأكادير تحت رقم  

 ر سبأمبر  202.
418 P

شركة سوري ديسبوار
 شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

تاسيس شركة
في املؤرخ  للعقد   طبقا 
تأسيس  تم  تغسطس  202،    25
املسؤ ل ة     محد دة  شركة 

بالخصائص الأال ة :  
االسم : س رس ديسب ار. 

الهدف : حفر اربار.  
رتسمالها : 00.000 درهم.

التس ير: محمد حمي. 
املقر االجأماعي: حي اساكا بل ك د 

رقم 28 ت ك  ين اكادير.
املدة :  99 سنة.

للمجم عة  القان ني  االيداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
بأاريخ  بأكادير تحت رقم   0652   

 2 سبأمبر  202.
419 P

          STE   TRAMAYOUB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

تاسيس شركة
بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى    
تم  ضع القان ن  تكأ 0ر  202،   4  
الأاسي�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة  

بشريك  تحمل الخصائص الأال ة :
الـتـسـم ـــــــــــــــة :  

  STE TRAMAYOUB  SARL AU 
:  شركة ذات املسؤ ل ة  الشكل  

املحد دة ذات الشريك ال ح د.

ارشخاص  نقل    : الـمـ ضـــــ ع 
لفائدة الغير.

الـمـقر االجـأـماعــي  :مدينة ال حدة 
 464 رقم   I بل ك  الأاني  الشطر 

الع  ن .
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
رتسمـــا3  :  00.000 درهم.

الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر: الس د : باع ض عامر  
 .  JCرقم البطاقة ال طن ة 45ر25ر

فاتح  من   : االجأمـاع ـة  السنة    
السنة  من   شتنبر  إلىر0   تكأ 0ر 

القادمة.
لقد تم التسج ل القان ني لدى   
في  بالع  ن  االبأدائ ة  املحكمة 
47ر8ر    السجل الأجاري تحت رقم 

بأاريخ 4 تكأ 0ر  202.
420 P

 STE SYAT.M.N1  
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

شريك  ح ـد شركة
تأسيس شركــة

بأاريخ  2  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202، تم تأسيس شركة ذات 
شريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

 ح ـد خصائصها  كالأالـي :
. STE SYAT.M.N1  : التسم ة

 الهدف االجأماعي :  مقا لة تعما3 
البناء ،  ت زيع السلع  امل اد. 

زنقة    9 رقم   : االجأماعي  املقر   
صنهاجة، حي الشلي 2 ب  كرى.

درهم    00.000 الرتسما3   
حصة إجأماع ة    000 مقسمة إلى 
من فئة 00   درهم للحصة ال احدة،  
منتسبة  للشريك ال ح ـد الس د تيت 

بال سل مان000   حصة إجأماع ة.
الشركة  بتس ير  يعهد  التس ير: 
إلى الس د تيت بال سل مان ملدة غير 
له  ف نسب  الأ ق ع  تما  محددة،  

كذلك.
تم اإليداع القان ني بكأابة   قد  
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
اكأ 0ر  202،     5 بأاريخ  النزكان 

تحت  رقم  2074.
421 P

STE  GOUGHELT TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

 دات الشريك ال ح د
 مقرها االجأماعي :  شارع بئر 

انزران رقم 85 س ق ا ل ز جماعة 
ا ل زتار دانت

السجل الأجاري  رقم :5ر81
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها بمخأصر  االقأضاء 

 GOUGHELT TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز

مفا ض.
نقل البضائع لحساب الغير.

انزران  بئر  شارع  االجأماعي  املقر 
ا ل ز  جماعة  ا ل ز  س ق   85 رقم 

تار دانت.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 الشركة  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الحسن فؤاد كغلت :000  

حصة بق مة 00  درهم للحصة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
كغلت  فؤاد  الحسن  الس د 
ا ل ز  االربعاء  ب ر  حي  عن انه: 

تار دانت املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة :
كغلت   فؤاد  الحسن  الس د 
ا ل ز  االربعاء  ب ر  :حي  عن انه 

تار دانت املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  بأار دانت  االبأدائ ة 

ي ل  ز 202 تحت رقم6ر12  .

422 P

 SOCIETE ETOILE D’OR

PRESSING
SARL

زنقة 289 رقم 7  د ار ايت عباس 

تك ين اكادير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تبريل  202    2 بأاريخ  الأأسي�سي 

ش.ذ.م.م  بريسنغ  د ر  ات ا3  شركة 

تمت املصادقة على ما يلي :

تسم ة الشركة ات ا3   : التسم ة 

د ر بريسنغ ش.ذ.م.م.

املقر  جعل   : الشركة  مقر 

الأالي  بالعن ان  للشركة  االجأماعي 
د ار ايت عباس    7 رقم   289 زنقة   :

تك ين اكادير.

تحديد  تم   : الشركة  رتسما3 

درهم    00.000 رتسما3 الشركة في 

  00) حصة   ( 000) إلى  مقسمة 

درهم للحصة)  م زعة كاآلتي :

حصة    00 الس د الحسن ابرام 

00.000  درهم.

الشح م  إزالة   : الشركة  تهداف 

الطب ع ة ت  الك م ائ ة ؛

مغسلة الأنظ ف الصناعي ؛

تجديد ارسطح  ترم م التربة ؛

املباني  جم ع  ص انة  نظافة 

الأجارية ت  اإلدارية ؛

تطهير ارسطح  املنشآت ؛

غس ل ضغط عالي ؛

ترك ب ت  تجديد معدات النظافة؛ 

الأنظ ف  الشطف  عمل ات 

املخألفة ؛

الأآكل  ضد  اررض ات  معالجة 

 ار ساخ ؛

شراء  0 ع تي من منأجات العناية 

الأجم ل ة  الجمال ة ؛

الأاجر ب ع  شراء ؛

اسأيراد  تصدير ؛

العمل ات  جم ع  اعم،   بشكل 

املرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر 

بالكائن املذك ر  التي قد تساهم في 

تط ير الشركة.
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الحسن  الس د  يعأبر   : التس ير 
ابرام املسير ال ح د لشركة ات ا3 د ر 

بريسنغ ش.ذ.م.م.
  2 من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تبريل  202.
اإليداع القان ني : لقد تم اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  القان ني 
تحت  ي ن    202  ر  بأاريخ  باكادير 
الأجاري  99994  السجل  رقم 
املحكمة الأجارية  تحت رقم 47721 

باكادير.
423 P

 STE AMENAGEMENT 
SOUSS
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
رتس مالها :  00.000  درهم

بل ك س  ر  الطابق   9 شقة رقم 
رقم 06  حي تساكا ت ك ين تكادير

تأسيس شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  م،  سبأمبر  202    5 بأاريخ 
لشركة  ارسا�سي  القان ن  إحداث 
ذات املسؤ ل ة املحد دة من طرف 

امل قعين للعقد، خصائصها كالأالي:
تم ناجم ن  شركة  التسم ة: 
 STE  AMENAGEMENT س س 

   . SOUSS
 9 رقم  شقة  اإلجأماعي:  املقر 
حي    06 رقم  س  بل ك  ر  الطابق 

تساكا ت ك ين تكادير
مقا لة البناء  الهدف اإلجأماعي:  
 TRAVAUX DIVERS OU   .3ارشغا 

.CONSTRUCTION
 : في  حدد  الشركة  ما3  رتس 
  000 إلى  مقسمة  درهم    00.000
للحصة  درهم    00 فئة  من  حصة 

ال احدة يملكها كل من:
 ... العزيز  عبد  حمزا ي  الس د 

40ر حصة.
.... 0رر  الس د الب ركي الهاشمي  

حصة.
... 0رر  الس د اب ه  عبد الكريم 

حصة. 

حمزا ي  الس دان  عين  التس ير: 

الهاشمي  الب ركي  العزيز    عبد 

مسيران للشركة ملدة غير محد دة.

إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 

1ر دجنبر.

لدى  القان ني  اإليداع  تم  لقد 

 28 املحكمة الأجارية بأكادير بأاريخ 

 -  06627 تحت رقم  سبأمبر  202، 

السجل الأجاري: 48997.

424 P

 STE ALWAF SERVICE

 TRAVAUX
S.A.R.L  A.U

.CAPITAL:  100.000  DIRHAMS 

  SIEGE : HAY AL HANA N° 14

DRARGA  AGADIR

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة.

تـأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي بين الشركاء 

سبأمبر  202،    0 بأاريخ  املؤرخ 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسست 

املحد دة  عناصرها كالأالي :

اسم  تحمل  الشركة   : التسم ة   

    «  ALWAF  SERVICE TRAVAUX  «

ش.م.م. 

اإلشغا3  االجأماعي  الغرض 

املخألفة 

املقر االجأماعي رقم 14 حي الهناء  

الدراركة اكادير .

في  حدد   : االجأماعي  الرتسما3 

  000 الى  مقسم  درهم    00.000

درهم    00 بق مة  اجأماع ة  حصة 

للحصة .

تخ يل  تم  التس ير  اإلمضاء: 

 : الس د  إلى  التس ير  اإلمضاء 

مصطفى ال افي.    

بكأابة  القان ني  اإليداع  ثم   قد 

الضبط لدى ه ئة املحكمة الأجارية 

بأاريخ      06665 با كادير تحث رقم 

فاتح تكأ 0ر  202.
من تجل النسخة  الب ان 

عـن الـمسـ ـر

425 P

حسابات ادم م ش.م.م

6رر شارع املقا مة ايت مل 3

الهاتف 0528240004 الفاكس 0528249216

 STE AIT LAMINE TRANS
  SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة  ذات 

الشريك ال ح د 

تـأسيس شركة
بم جب عقد عرفي محرر بأاريخ 

القان ن  ثم  ضع  شتنبر  202   27

محد دة  شركة  لأأسيس  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  املسؤ ل ة  ذات 

باملميزات الأال ة:

 AIT LAMINE TRANS : التسم ة

.SARL AU

املسؤ ل ة  ذات  شركة  الشكل: 

املحد دة  ذات الشريك ال ح د.

رتسما3  حدد  الشركة:  رتسما3 

درهم مقسمة    00.000 الشركة في 

بق مة  اجأماع ة  000 حصة  إلى 

في  كلها  هي  لل احدة    دراهم    00

ملك ة الس د ايت ملين محمد . 

76 زنقة   مقر الشركة: كراج رقم 

14 شارع ايت امحند حي عين س دي 

بلقاسم جماعة الأمس ة ايت مل 3

نشاط الشركة: نقل املسأخدمين 

لحساب الغير.

ملين  ايت  الس د  عين  التس ير: 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محد دة.

الشركة ملزمة بالأ ق ع  الأ ق ع: 

ملين  ايت  الس د  للمسير  ال ح د 

محمد.

السنة املال ة: من  0 يناير إلى 1ر 

ديسمبر .

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  ثم 

انزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فاتح تكأ 0ر  202،  ي م  

2048  رقم السجل الأجاري ر6ر24             

426 P

STE ABARBACH TRANS   
SARL

عرفي  عقد  بمقأ�سى    
بأاريخ01/06/2021 بب  كرى حررت 
ق انين شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

خصائصها كالأالي  :
.ABARBACH TRANS  : التسم ة
نقل املسأخدمين لحساب  ارهداف: 

الغير.
الخر0ة  د ار   : االجأماعي  املقر 
شأ كة   . س دي الط ب ايت عميرة 

ايت باها .
  00.000: االجأماعي   الرتسما3 
من  سهم    000 إلى  مقسمة  درهم 
00      درهم، التي يملكها الس د عمر 

ابر0اش.      
التس ير            : عمر ابر0اش.

اإليداع القان ني   : تم اإليداع لدى 
بأاريخ بانزكان   االبأدائ ة   املحكمة 
 8 ي ن    202،  تحت رقم02ر1 .

427 P

STE AUTOMACINE
SARL

             تاسيس شركة                        
بأاريخ عرفي   عقد  بمقأ�سى    
تم  ضع  سبأمبر  202،  0ر   
الأاسي�سي لشركة محد دة  القان ن 
املسؤ ل ة تحمل الخصائص الأال ة:

الـتـسـم ـــــــــــــــة   : 
 »STE AUTOMACINE «  SARL

شركة ذات املسؤ ل ة    : الشكل 
املحد دة.

الـمـ ضـــــ ع        : مقا 3 في اشغا3 
البناء.

الـمـقر االجـأـماعــي  :مدينة ال حدة 
 622 رقم   I بل ك  الثاني  الشطر 

الع  ن.
مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

رتسمـــا3 الشركـــة: 00.000 درهم.
:اجل بينة  الس د   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر 
ال طن ة   البطاقة  رقم  ياسين  

.JT20959
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لدى  القان ني  التسج ل  تم  لقد 
في  بالع  ن  االبأدائ ة  املحكمة 
07ر8ر    السجل الأجاري تحت رقم 

بأاريخ فاتح تكأ 0ر  202.
428 P

 STE CLANET
تاسيس شركة دات املسؤ ل ة 

املحد دة  شريك  ح د 
بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ تمت 
لشركة  ارسا�سي  القان ن  ص اغة 
بشريك  احد  املحد دة  املسؤ ل ة 

ارت ة خص ص تها :
 STE CLANET  : التسم ة-

-ارهداف : 
RESEAUX INFORMATIQUE –
 SYSTEME ALARME –TRAVAUX

.DIVERS
: حي ارحالن زنقة  املقر االجأماعي 
  9 رقم 24 مكرر الدشيرة الجهادية  

انزكان اكادير.
درهم حصة    00000 -رتس ما3 
اجأماع ة  بق مة 00  درهم لل احدة 
 م زعة جم عها  على الشكل الأالي :

هند  الفاتحي  الس دة   : الس د 
000  حصة   اي 00000  درهم.

ملدة غير محد دة يسير  -التس ير: 
 يدير املؤسسة الشريف محمد.

سنة ابأدءا من تاريخ   99  : املدة 
ارسا�سي  القان ن  على  املصادقة 
االجأماع ة  السنة  للمؤسسة   

تصادف السنة امل الدية .
ارر0اح   : املحاسب ة  النت جة 
للشريك صالح ة تع  نها باقتراح من 

الشريك ال ح د  كداك الخسارة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  انزكان  باملحكمة  الضبط 

01/10/2021 تحت رقم 2045
429 P

STE BOULEVARD DOREE
SARL

تـأسـيـس شــركة
بأاريخ  عرفي   عقد   بمقأ�سى 
تم  ضع  سبأمبر  202،   27  
الأاسي�سي لشركة محد دة  القان ن 

املسؤ ل ة تحمل الخصائص الأال ة:

 STE BOULEVARD : الـتـسـم ـــــــــــــــة 
. » DOREE SARL

شركة ذات    : الشكل           
املسؤ ل ة املحد دة.

الـمـ ضـــــ ع :مقهى بأمن محدد.   
  B/ر5ر :رقم  االجـأـماعــي   الـمـقر 

تجزئة  00  حي الفأح الع  ن.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رتسمـــا3 الشركـــة:  00.000 درهم.
امز  محمد   : الس د  الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر: 

JT659بطاقة ال طن ة رقم :  8ر
فاتح  من   : االجأمـاع ـة  السنة  

تكأ 0ر إلى 0ر شتنبر للسنة القادمة.
لدى  القان ني  التسج ل  تم  لقد 
في  بالع  ن  االبأدائ ة  املحكمة 
8227ر    السجل الأجاري تحت رقم 

بأاريخ 28 سبأمبر  202.
430 P

 STE ECORPWORK
 » Sarl «

Capital : 2.000.000 Dhs 
 Siège Social: N°84 LOT
 ALWADNOUNYA HAY
.AMHAIRICH GUELMIM
ICE: 002914754000070
                  تـــأسيــس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،20/09/2021
باملميزات  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الأال ة :
شركة        : التسم ة  

. ECORPWORK
الأجزئة   82 رقم  املقر االجأماعي: 

ال ادن ن ة حي امحيريش كلم م.
درهم   2.000.000 الرتسمـــــــــــــا3:  
20.000 حصة من فئة  مقسمة على 

00  درهم.
الشــــــــــــــركاء : السادة: 

عاد3 محسين   000 0   حصة .
مباركة صفرا ي000 0  حصة.

تشغا3  في  مقا 3  الهـــــــــــــــــدف: 
مبرمج  البناء/  مخألقة  تشغا3 
ارجهزة  في  الأجارة   / إعالم ات 

االلكتر ن ة  ارد ات املكأب ة.

املسير القان ني     : عاد3 محسين    
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بكلم م  بأاريخ 0ر سبأمبر 

 202،  تحت رقم . 67/2021ر .
431 P

 STE DOMAINES AMINE ET
 SAID
 SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
رتسمالها  00.000.00   درهم

بحيرة الج ف د اراكنض فن بلفاع 
اشأ كة تيت باها

السجل الأجاري رقم :  11ر24
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ببلفاعفي 08 شتنبر  202 ثم تأسيس 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الخصائص اآلت ة.
 STE DOMAINE  : التسم ة 

.AMINE ET SAID SARL
الهدف : مقا 3 في تس يرالض عات 
املزارع  املناطق  إدارة  الفالح ة، 
الفالح ة  تصديرامل اد  الزراع ة، 
تصبير،  إنأاج،   الف اكه  الخضر، 
ب ع  شراء،  تصدير،  اسأيراد، 
 تس يق املنأجات الفالح ة في املغرب 
االسأيراد  الأصدير،   الخارج، 
الزراع ة،  املعدات  جم ع  تس يق 
السأيراد  البذ ر  النباتات،  اسأيراد 
اررا�سي  استئجار   الأصدير، 
تأجيراملعدات  اآلالت  الزراع ة، 

الزراع ة .
الج ف  بحيرة  االجأماعي  املقر 
تيت  اشأ كة  بلفاع  د اراكنض فن 

باها
املدة :  99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة 
الرتسما3: 00.000  درهم مقسم 

إلى 000  حصة من فئة 00  درهم
تبأدئ من     : السنة االجأماع ة 

ي ل  زإلى 0ر ي ن   من كل سنة.
بمقأ�سى الفصل رر من القان ن 
ارسا�سي للشركة تم تع ين كمسيرين 

للشركة ملدة غير محد دة:

الس د السع د الحسني
الس د تمين معطا ي بلعباس

القان ني  الأق د  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
تحت  شتنبر 202   27 ي م  إلنزكان 

عدد  996   .11ر24
432 P

FAMOUNE NATUREL 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة
مقرها االجأماعي : رياض عين 

خضراء د ار عين املدي ر مشرع 
العين ت الد تايمة تار دانت
سجل  تجاري رقم  :29 8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

محد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤ ل ة محد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  االقأضاء 

 FAMOUNE NATUREL
غرض الشركة بإيجاز :

ارركان  زيت  إنأاج  تس يق 
 مشأقاته (املنأجاتاملحل ة).

 االسأيراد   الأصدير.
عين  رياض  االجأماعي  املقر 
خضراء د ار عين املدي ر مشرع العين 

000ر8 تار دانت.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
0.000ر    : مبلغ رتسما3 الشركة 

درهم، مقسم كالأالي:
50  حصة   : الس دة منى بنعابد 

بق مة 00  درهم للحصة.
الس دة فد ة بنعابد :50   حصة 

بق مة 00  درهم للحصة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
حي   : الس دة منى بنعابد عن انها 

الف سفاط ص س الدار الب ضاء.
  : عن انها  بنعابد  فد ى  الس دة 
د ار عين املدي ر مشرع العين ت الد 

تايمة.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

حي  عن انها:  بنعابد  منى  الس دة 
الف سفاط ص س الدار الب ضاء.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  بأار دانت  االبأدائ ة 

شتنبر 202 تحت رقم 922 .
433 P

FOR AD SAHARA
Sarl  AU 

 Au Capital de : 1 000 000,00
Dhs

 Siège Social: N° 07 BIS  RUE
 MADRID HAY TAKNA

GUELMIM
ICE : 00290818000074ر

تـــأسيــس
بأاريخ عرفي  عقد    )بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة   8 سبأمبر 202، 
بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د  باملميزات الأال ة :
 FOR AD  : التسم ة            

 .SAHARA
حي تكنى زنقة   : املقر االجأماعي  

مدريد رقم 07 مكرر كلم م.
درهم    .000.000 الرتسمـــــــــــــا3: 
0.000  حصة من فئة  مقسمة على 

00  درهم.
   0.000   : دزاز   تحمد  الس ـــــــــــد 

حصة.
الهــــــــدف :  

البناء  تشغا3  في تشغا3  مقا 3 
مخألفة.

املسير القان ني    : تحمد دزاز  .  
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  بكلم م   االبأدائ ة 
سبأمبر 202 تحت رقم  68/2021ر.
434 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE FACE SUD      شركة
SARL AU  ش. م. م
تأسيس شركة م م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمق�سى 
تأسيس  سبأمبر 202تم  0ر  في 
تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

الخصائص الأال ة :

تحمل الشركة اسم   : -1التسم ة 

 STE FACE SUD SARL AU
تحدد   : الشركة  -2رتسما3 
  00.000,00 في  الشركة  رتسما3 

000 حصة بق مة  درهم مقسم الى 

درهم لكل حصة ممل كة لعبد    00

هللا ت ف قJB422860 : 1000  حصة.

املقر  تحدد   : املقر االجأماعي  -ر 
زنقة  االجأماعي للشركة في العن ان: 
44 رقم ر1 حي س دي سع د ب  كرى.

تعمل   : االجأماعي  الهدف   4-

البناء  تشغا3  مجا3  في  الشركة 

 االشغا3 املخألفة  الأجارة.

الشركة  تس ير  تحدد  -5التس ير: 

من طرف :

 JB422860 الس د عبد هللا ت ف ق 

القان ني  امللف  ايداع  تم   6-

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  للشركة 

بأاريخ  2069 رقم  تحت   إلنزكان 

 5 تكأ 0ر 202.

435 P

STE ESSAYH TRANSPORT
 SARL AU

رتس مالها : 00.000,00  درهم

املقر االجأماعي :  د ار الحجاج 

الخناف ف ت الد تايمة    

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د  
مؤرخ  عرفي  عقد  -1بمقأ�سى 

بأاريخ 7  سبأمبر  202، تم إحداث 

ذات  للشركة  ارسا�سي  القان ن 

الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د، خصائصها كالأالي :

  STE ESSAYH -التسم ة:     

.TRANSORT SARL AU

الحجاج  د ار  اإلجأماعي:  -املقر 

الخناف ف ا الد تايمة.

-الهدف اإلجأماعي : 

نقل ارشخاص لحساب الغير .

نقل البضائع لحساب الغير.

تنظ م الرحالت .

  : في  حدد  الشركة  ما3  رتس 

00.000.00  درهم مجزء على 000  

00   درهم  للحصة  حصة من فئة  

ل احدة كلها مكأتبة  كالأالي :

  000 الحسين السايح  الس د    

حصة ، تي 000,00 00  درهم.

املجم ع       :   000    حصة ، تي 

00.000,00  درهم.

الحسين  الس د  عين   : -التس ير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  السايح  

محد دة.

من فاتح يناير إلى  -السنة املال ة: 

1ر ديسمبر .

-املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع القان ني لدى   

املحكمة االبأدائ ة  بأار دانت بأاريخ 

  929 رقم  تحت  تكأ 0ر 202    4

السجل الأجاري رر81.

436 P

 STE ENNABOUR
  SARL A.U

ICE 002877647000046

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  ي ل    202    05 بأاريخ  بكلم م 

 ضع قان ن تسا�سي لشركة محد دة 

الخصائص  تحمل  املسؤ ل ة  التي 

الأال ة:

 STE ENNABOUR التسم ة:   

.   SARL A.U

الخضر  ب ع  االجأماعي:   الهدف 

 الف اكه الطازجة.

نقل البضائع.  
  00.000.00 في  املا3:حدد  رتس 

حصة من    000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 00  درهم م زعة كالأالي:

  000 بنمسع د  علي  -الس د 

حصة .

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99: املدة 

تأسيسها.

براه م  اد  االجأماعي:د ار  املقر 

ا علي سبت ناب ر س دي افني. 

املسير ن :
مسير  بنمسع د   علي  -الس د 

للشركة  ملدة غير محد دة.
بكأابة  تم   : القان ني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بكلم م  
  6 بأاريخ  24ر/2021  رقم  تحت 

سبأمبر  202.
437 P

ائأمان ة ف دانف ر

Sté ELKHALAYA SKILLS
   SARL AU 

س ت  ر811 /تار دانت 
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة بشريك  ح د
املؤرخ  العرفي  العقد  ت -بم جب  
تايمة  بأ آلد  سبأمبر 202    5 في 
مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسست 
خصائصها  بشريك  ح د  محد دة 

كاآلتي: 
 Sté ELKHALAYA -1التسم ة  

.SKILLS
الحر،  الأعل م   : -2الغرض 
املسأمر  الأك ين  املدر�سي،  النقل 
تنظ م ند ات ثقاف ة   الب داغ جي، 
الأقني  الأعل م   ، تك ين ة   د رات 
املنهي  الأك ين  الأط ير   الفالحي، 

تنم ة خطة الأك ين.
 االسأيراد  الأصدير.

بالأقس ط  ب ع  ت زيع  شراء، 
م اد   ، الغذائ ة  امل اد   الجملة 
النظافة ،الأطهير  الأعق م، تجهيزات 

املكاتب  ل ازمها.
العقاقير  ب ع  ت زيع   شراء، 
املعدات  ارد ات الصناع ة الأجارة 

بالجملة. 
 50 رقم   : االجأماعي  -راملقر 
قسارية محمد الخامس، شارع محمد 

الخامس، ت الد تايمة.
  00.000  : الشركة  -4رتسما3 

(مائة تلف) درهــم.
-5املدة : 99 سنة ابأداء  من تاريخ 

التسج ل بالسجل الأجاري.
الس د  يسير الشركة،  -6التس ير: 

كم ش محمد.
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تبأدئ من فاتح   : -7السنة املال ة 
كل  من  ديسمبر  1ر  في  يناير  تنأهي 

سنة.
:  زع رتسما3  -8ت زيع الحصص 
فئة   من  حصة  على000   الشركة 
00  درهم ، كلها للس دالخالدي عبد 

الرح م.
بالسجل  التسج ل  -9رقم 

الأجاري : ر811 / تار دانت.
بكأابة  القان ني  اإليداع  IIتم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر 202   ر2  بأاريخ  بأار دانت 

تحت رقم 888 .  
438 P

STE. SARSEIGE COMPTA

 SARL

mail:sarseige.compta@gmail.com

FREMBAL
SARL

تأسيس شركة
 14 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 
سبأمبر 202  بايت مل 3 ثم تأسيس 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الخصائص الأال ة :
شركة                                     التسم ة: 

  . FREMBAL SARL
العزيب  حي   : اإلجأماعي  املقر 

القل عة بايت مل 3.   
الهدف :

 fabrication des palettes et  ( 
.caisses palettes en bois

املدة:99 سنة.
رهم     200000.00 الرتسما3: 
فئة  من  حصة   2000 إلى   مقسمة 

00 درهم لكل  احدة. 
حصة اجأماع ة    000 تي    50
لفائدة الس د ر ض ان الفرياني %50  
لفائدة  اجأماع ة  حصة    000 تي 

الس د عثمان الفرياني.
التس ير : تم تع ين الس د اك رام 
غير  ملدة   الحسين كمسير للشركة  

محد دة.
االيداع  تم   : القان ني  االيداع 
القان ني باملحكمة االبأدائ ة بانزكان 
تحت رقم  سبأمبر 202  ر2  بأاريخ  
979     السجل الأجاري رقم  ر249.                                               
439 P

 STE FOREIGN NEGOCE
  S.A.R.LAU

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة املساهم ال ح د

  8 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم  تغسطس 202 

املساهم  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

ال ح د بالخصائص الأال ة :  

 STE FOREIGN  : االسم  

.  NEGOCE S.A.R.L AU

الهدف : 

امل اد  جم ع  اسأيراد  تصدير   -

 قطع الغ ار  االكسس ارات.

- شراء  0 ع  ت زيع  تجارة جم ع 

قطع الغ ار.
  00000.00 املجم عة:  رتسما3 

درهم.

التس ير   الأ ق ع: عثمان قديمي

 2 املقر االجأماعي ا رقم 46 بل ك 

حي القدس ، تكادير.    

املدة :  99 سنة.

تم اإليداع القان ني في   باملحكمة 

 22 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

سبأمبر 202 تحت رقم 8ر1065.

440 P

HABITA DOR
اإلشهار القان ني

بناء على العقد املحرر بأاريخ  28 

بأار دانت  سبأمبر 202  املسجل 

29 سبأمبر 202 تم تأسيس  بأاريخ  

شركة بامل اصفات الأال ة :

.HABITA DOR :التسم ة

:املحل رقم  العن ان االجأماعي   -

02 , 48 ا  56 ا   شارع الحرية تجزئة 

ت ياس ت الد تايمة.

ذات  شركة  القان ني:  الشكل   -

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
حدد رتسما3  رتسما3 الشركة:   -

الشركة في 00000,00  درهم مقسم 

درهم    00 بق مة  حصة    000 إلى 

للحصة القان ن ة م زع على الشكل 

الأالي :       

ق دام                            عــــاد3  الس د   -

000   حصة. 

- ارهداف :

تدبير  مفر شة,  شقق  كراء 

العقارات.              

عــــاد3  الس د  يعأبر  -التس ير: 

غير  ملدة  للشركة  مسير  ق دام 

محد دة.

- الأ ق ع: الشركة ملزمة بالأ ق ع 

ال ح د للس د عــــاد3 ق دام .

- املدة : 99 سنة.

بكأابة   القان ني  اإليداع  تم  

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 

تكأ 0ر 202   5 ي م   بأار دانت  

تحت رقم 0ر19     املسجل بالسجل 

رقم  ال  م تحت  نفس  في   الأجاري 

7ر81  .  

441 P

GROUPE JARDIN الشركة
إعالن عن تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  ضع  تغسطس  202  ر2  بأاريخ 

الق انين ارساس ة لشركة محد دة 

ذات  شريك  ح د  ذات  املسؤ ل ة 

املميزات الأال ة:

.  GROUPE JARDIN التسم ة -

 - الشكل القان ني: شركة محد دة 

املسؤ ل ة ذات شريك  ح د. 

ت   املأن عة  ارعما3  -الهدف: 

البناء.

للمساحات  اإلنشاءات  ته ئة 

الخضراء.

ارعما3 املدن ة. 
 -املقر االجأماعي : رقم   عمارة 45 

اقامة فضل هللا ادرار ت ك ين اكادير.

في  حدد   : االجأماعي  -الرتسما3 

إلى   مقسم  درهم    .000.000.00

00     در هم  0000 حصة من فئة 

املمثلة للحصة ال احدة في ملك ة:

- الس د املصطفى راب ح .   

املصطفى  الس د  عين  -التس ير: 
راب ح    مسير للشركة ملدة غير محددة.

- املدة: 99 سنة.
لدى  القان ني  اإليداع  تم   قد 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
27 سبأمبر 202 تحت  اكادير بأاريخ 

رقم 06600 .
املسير

442 P

 SOCIETE GREEN OS
SERVICES

SARL
 AU CAPITAL DE  :100.000,00 

Dhs
ICE : 002900584000092

الأأسيس
 20 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  202 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة باملميزات الأال ة:
 STE GREEN OS   : التسم ـــــــــــــة 

.     SERVICES SARL
املقر االجأماعي: حي القدس تجزئة 

ال فاق بل ك س رقم 448 الع  ن.  
درهم    00.000,00 الرتسمــــــــــــا3: 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  درهم.
الهــــدف :

املشاريع  مكأب دراسات  انشاء   
الفالح ة  مشاريع الطاقات املأجددة.
املخألفة  ارشغا3  في  مقا 3 

 البناء.
االستشارة الأدبير.       

ا 0اها  إبراه م  الس د  الشركاء: 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 77رJA144 500 حصة.
الحامل  سناد،  محمد  الس د 
رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

SH144564 500 حصة.
التس ير: تم تع ين الس د إبراه م 
للشركة،  الس د  كمسير  ا 0اها 
املسير،  تم  كمساعد  سناد  محمد 
اعأماد     اإلمضاء املنفصل للمسير 
 مساعد املسير لدى جم ع اإلدارات 
باسأثناء  الخاصة،  ت   العم م ة 
املؤسسات املال ة  املصرف ة فقد تم 
للمسيرين  املشترك  االمضاء  اعأماد 

االثنين لفترة غير محددة.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالع  ن  االبأدائ ة 
سبأمبر 202 تحت رقم 059/21ر.

443 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 4
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE GOWORK شركة
SARL ش.م. م

تأسيس شركة م م
في    مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
فاتح تكأ 0ر  202 تم تأسيس شركة 
محد دة املسؤ ل ةتحمل الخصائص 

الأال ة: 
اسم  الشركة  تحمل  -1التسم ة: 

. STE GOWORK SARL شركة
تحدد   : الشركة  -2رتسما3 
  00.000,00 في  الشركة  رتسما3 
000 حصة بق مة  درهم مقسم الى 

00  درهم لكل حصة ممل كة3:
الحمدا ي محمد  الس د 

JH24247 : 500 حصة.
 I589877صابر الحسن   الس د 

500: حصة.
املقر  تحدد   : املقر االجأماعي  -ر 
االجأماعي للشركة في  العن ان :د ار 
اشأ كة  حي الحاج علي  اد الصفاء 

ايت باها.
تعمل  االجأماعي:  -4الهدف 

الشركة في مجا3 نقل ارشخاص.
الشركة  تس ير  تحدد  -5التس ير: 
الحمدا ي الس د:محمد  طرف  من 

.JH24247
القان ني  امللف  ايداع  تم   6-
املحكمةاالبأدائ ة  لدى  للشركة 
 5 بأاريخ   2068 رقم  تحت  النزكان 

تكأ 0ر  202.
444 P

LJL BEN TRADING
العام   الجمع   بمقأ�سى محضر  
تغسطس   202   24 في  املنعقد  
شركة  تأسيس  بم جبه  ثم   الدي 
مميزاتها  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

كالأالي :   

 LJL BEN  : الأجاري  االسم 
. TRADING

مسؤ ل ة  ذات  شركة  الصفة: 
محد دة.

الرتسما3 : 00.000,00 درهم .
ح ث يأ فر :

الس د  بن عب  حم د  على 000  
حصة.

الهدف: 
 -  نجارة االل من  م  املعدن ة.

 -ب ع ل ازم االل ن  م  املعدن ة.
رقم  الكبرى  النهضة    : العن ان 

1154،  ا الد تايمة.
فاتح  من  تبأدئ  املال ة:  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة .
التس ير: تسير من طرف الس د بن 

عب  حم د.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  في  بأار دانت  االبأدائ ة 
الرقم الترت بي    تحت   سبأمبر 202  

  . 886
445 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social:

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

LARESS TRAVAUX
SARL

العام   الجمع   بمقأ�سى محضر  
0  سبأمبر  202  الدي  املنعقد في 
ذات  شركة  تأسيس  بم جبه  ثم 

مسؤ ل ة محد دة مميزاتها كالأالي : 
 LARESS الأجاري:  االسم 

. TRAVAUX SARL
مسؤ ل ة  ذات  شركة  الصفة: 

محد دة.
الرتسما3 : 00.000.00 درهم .

ح ث يأ فر :
 500 العربي اشأ ك على  الس د  

حصة.
الس د محمد السع د ايت ازناك 

على 500 حصة.

الهدف:

- البناء  ارشغا3.

-الهندسة املدن ة.

-كراء االل ات.

ب  بل ك  املسأقبل  حي  العن ان 
رقم 250 الدراركة اكادير.

فاتح  من  تبأدئ  املال ة:  السنة 

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

الس د   طرف  من  تسير  التس ير: 

محمد السع د ايت ازناك.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية بأكادير في 27 سبأمبر 202 

تحت الرقم الترت بي 5 066    .

446 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

 Traitement des salaires Gestion de paie,

CNSS

Ste LAMADAN ELEC
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
ي م  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة  سبأمبر 202     

 Ste LAMADAN ELEC : تحت اسم 

SARL AU  تحمل امل اصفات الأال ة:

 .ارهداف:

 اشغا3 ترك ب الكهر0اء .

 اشغا3 البناء.
  00.000 الشركة:   2.رتسما3 

عبد الرح م   : درهم في ملك الس د 

اسحن ن.

ا الد  مركز  االجأماعي:  ر.املقر 

عي�سى تار دانت

اإليداع  تم  القان ني:  4.اإليداع 

الضبط  بكأابة  للشركة  القان ني 

باملحكمة االبأدائ ة بأار دانت تحت 
27 سبأمبر  202  بأاريخ    906 رقم 

لنفس  الأجاري  بالسجل   سجلت 

املحكمة   0نفس الأاريخ تحت رقم: 

.8 09

447 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 4
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE KERRAS TRAVAUXشركة
 SARL AU ش. م. م
تأسيس شركة م. م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس  تم  سبأمبر 202   27 في 
تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

الخصائص الأال ة :
اسم  الشركة  تحمل  -1التسم ة: 
 STE KERRAS TRAVAUX SARL

. AU
تحدد   : الشركة  -2رتسما3 
  00.000,00 في  الشركة  رتسما3 
000 حصة بق مة  درهم مقسم الى 
00  درهم لكل حصة ممل كة لكراس 

عبد اللط ف91رJM4 000  حصة
املقر  تحدد   : املقر االجأماعي  -ر 
العن ان:د ار  في  للشركة  االجأماعي 
ايت  اشأ كة  الصفاء   الخر0ة  اد 

باها.
تعمل  االجأماعي:  -4الهدف 
البناء  تشغا3  مجا3  في  الشركة 
باملجا3  املأعلقة  ارشغا3   مخألف 

الفالحي.
الشركة  تس ير  تحدد  -5التس ير: 
من طرف الس د:كراس عبد اللط ف

. JM491ر
القان ني  امللف  ايداع  تم   6-
املحكمةاالبأدائ ة  لدى  للشركة 
 5 رقم2067بأاريخ  تحت  إلنزكان 

تكأ 0ر 202.
448 P

NITTAMAAROUF TRANS 
     S.A.R.L

انشاء شركة محد دة املسؤ ل ة
بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس  سبأمبر  202   7 بأاريخ 

شركة محد دة املسؤ ل ة.
تــــــــرنــــس  نــــ ــــأــامعــــــر ف   : االسم 

ش.م.م.
البضائع  نقل   : الشركة  هدف 

لحساب الغير.       
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الشخماني،   درب   : الشركة  مقر 
 - الدشيرة   -   5 الرقم    ،8 5 الزنقة 

انزكان.
املدة : محد دة في 99 سنة .                                                         
مبلغ     في  محدد   : الرتسما3 
  000 الى  مقسمة  درهم    00.000
درهم    00.00 فئة  من  حصة 

لل احدة مقسمة كالأالي :
محمد معر ف 200 حصة .
ت ف ق معر ف 400 حصة .
نج ب معر ف 400 حصة .

  التس ير : الس د ت ف ق معر ف  
غير  للشركة  ملدة  ال ح د  املسير 

محد دة.
الصاف ة  االر0اح  ت زع   : االر0اح 
على  القان ن ة  االقأطاعات  بعد 

الشركاء.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بانزكان بأاريخ 29 شتنبر  202 تحت 

رقم 2028 .
449 P

NAJI-TRAVEL
SARL

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
20 سبأمبر  202، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د، مميزاتها كما يلي : 
 NAJI-TRAVEL    التسم ة : شركة

ش م م.  
ارشخاص  نقل   : امل ض ع 

 البضائع.
0رر   زنقة   : تالجأماعيي  مقرها 

رقم 4 الخ ام   اكادير.
من تاريخ  سنة إبأداء   99  : املدة 

نأسيسها النهائي.
الشركة  ما3  رتس   : الرتسما3 
  00.000 قدرها  ق مة  في  محدد 

درهم.
الس د   : الشركة  في  املساهم ن 

ناجي منير.
اإلدارة : الس د ناجي منير. 

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 
يناير الى 1ر ديسمبر من كل سنة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

باكادير   الأجارية  باملحكمة  الضبط 

29 سبأمبر  202  تحت رقم  بأاريخ 

رر1066.

450 P

NAJAH TAZTOT  
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم  سبأمبر  202   20 في 

تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

الخصائص الأال ة :

 NAJAH TAZTOT  : التسم ة 

ش م م.
رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 

  00 بق مة  000 حصة  الى  مقسم 

درهم لكل حصة ممل كة 3 :

ب عزة ا س د :ب 500 حصة

عبد هللا ع دي : ب 500 حصة .

املقر االجأماعي : د ار الخر0ة ايت 

عميرة اشأ كة ايت باها.

الهدف االجأماعي : ترك ب الب  ت 

البالست ك ة الزراع ة.

التس ير: تس ير الشركة من طرف 

ب عزة ا س د رقم البطاقة ال طن ة

.V19402ر

تم إيداع امللف القان ني للشركة 

لدى املحكمة االبأدائ ة بانزكان تحت 
رقم   207 بأاريخ 5 تكأ 0ر  202.

451 P

MULTI TRAZYOUM
 SARL

رتسمالها : 000 500 درهم

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
املحد دة

م قع  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  202،   7 بأار دانت بأاريخ 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسست 

محد دة تحمل امل اصفات الأال ة : 

 MULTI TRAZYOUM : التسم ة

.Sarl

امل ض ع : م ض ع الشركة ه :

املخألفة  ارشغا3  في  مقا لة 

 البناء.

تشغا3 الكهر0اء.
في  محدد   : االجأماعي  رتسما3 

 5000 إلى  مقسمة  درهم   500.000

لل احدة  درهم    00 بق مة  حصة 

مكأتبة  محررة بمقدار الربع ( ¼ تي 

25000  درهم ).
حي  ر2  رقم   : االجأماعي  املقر 

الداخلة جنان منير تار دانت.  

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

في  تاريخ تق  دها  سنة تحتسب من 

السجل الأجاري.

: سأك ن الشركة مسيرة  التس ير 

طرف:الس د  من  محددة  غير   ملدة 

ي سفي محمد.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   قد 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر  202   29 بأار دانت بأاريخ 
السجل  (رقم    9 6 رقم  تحت 

الأجاري 9  8 تار دانت).
مخأصر لغاية النشر

452 P

MOBIDENT
ش.م.م

الأأسيس
للجمع   عرفي  عقد  بم جب 

سبأمبر  202   8 العام املنعقد ي م 

سبأمبر    7 ي م  بإنزكان   املسجل 

ارسا�سي  القان ن  تحديد  تم   202 

لشركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

امل اصفات الأال ة :

الهدف : يهدف نشاط الشركة إلى: 

تق يم االسنان. 

شركة خدمات ة. 

لأق يم  الخام  امل اد  شراء  0 ع 

االسنان. 

جم ع  ترتبط  عام،   بشكل 

العمل ات بشكل مباشر ت  غير مباشر 

تن  يمكن  الذي  املذك ر  بالكائن 

يساهم في تط ير الشركة.
زنقة  ر45  رقم   : املقر االجأماعي 

الجرف انزكان.

 املدة : 99 سنة.
رتسما3 الشركة : 

مقسم  درهم    0.000 في  محدد 
درهم    00 بق مة  حصة    00 إلى 
محررة  بالكامل،  مكأتب  للحصة، 
بمقدار ربع  احد  مخصص للمساهم 

ال ح د على النح  الأالي : 
  00  : اجعك ك  الحسين  الس د 

حصة في املجم ع . 
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر دجنبر.
.التس ير : يسير الشركة  ملدة غير 

محد دة الس د :الحسين اجعك ك.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بإنزكان  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  سبأمبر  202  0ر  ي م 

.2046
453 P

STE. NOUR BIO
S.A.R.L AU

س دي ب بي ب  كرة 

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
ي ل    202      9 بأاريخ   الأأسي�سي 

لشركة ن ر ب    ش.ذ.م.م. ش. .
تمت املصادقة على ما يلي :

ب    ن ر  ب  الشركة   التسم ة   
ش.ذ.م.م. ش. .

املقر  جعل   : الشركة  مقر 
الأالي  بالعن ان  للشركة  االجأماعي 

س دي ب بي ب  كرة.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما3 
درهم    00.000 رتسما3 الشركة في 
  00 ب  حصة     000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة   م زعة كاآلتي :
 MR.  NOUR-EDDINE الس د 
    00.000 SAHIT   000  حصة ب 

درهم.
تهداف الشركة :

بالجملة  الحلز ن  0 عها  تر0 ة 
 الأقس ط.

الخضار  الف اكه  زراعة 
 تس يقها بالجملة  الأقس ط.

امل ا�سي  الد اجن   تر0 ة 
بالجملة  الأقس ط   تس يقها 

(د اجن، تبقار، ماش ة،  إلخ).
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النباتات الطب ة  العطرية.

اسأخراج الزي ت.

اسأيراد   تصدير.

 MR NOUR-EDDINE -الس د 

SAHIT املسير ال ح د لشركة ن ر ب    

ش.ذ.م.م. ش.   ملدة غير محد دة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

5  ي ل    202.

اال يداع القان ني : لقد ثم اإليداع 

بانزكان  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 

تحت   سبأمبر  202،    5 بأاريخ  

رقم  ر192،  السجل الأجاري تحت 

رقم24245.    

454 P

SOSUPRO AGRI
تجزئة الن ر بل ك 0  رقم 1ر 

القطب االجأماعي املزار ايت مل 3

تـــأسـيــس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير 

بأاريخ 14 سبأمبر  202، تم تأسيس 

صفاتها   املسؤ ل ة   محد دة  شركة 

كما يلي : 

. SOSUPRO AGRI : التسم ة

تساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

تحضير  تس يق املنأجات املحل ة.

املنأجات  ت زيع  تس يق  إنأاج 

الزراع ة  الد اجن.

تاجرت   س ط  اسأيراد  تصدير   

تداء.

 عم ما جم ع العمل ات الأجارية 

الصناع ة املال ة  العقارية املأعلقة 

ارنشطة  املذك رة  كل  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  ت   املشابهة 

ت س ع  تنم ة الهدف االجأماعي.

الن ر  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

القطب االجأماعي  0  رقم 1ر  بل ك 

املزار ايت مل 3.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسج ل بالسجل الأجاري باسأثناء 

حالة الأمديد ت  الفسخ املسبق.

الرتسما3 :  حدد رتسما3 الشركة  

في 00.000  درهم  مقسم  إلى 000  

حصة.

كمدي                            نزهة  الس دة 

000  حصة.

كمدي  نزهة  الس دة   : التس ير   

غير  ملدة  للشركة  ذلك  مسيرة 

محد دة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي نب    فاتح  ي م  بإنزكان  االبأدائ ة 

تحت رقم ر205.

455 P

SIDI BOUABDELLI TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  مل 3   بايت  22 سبأمبر  202 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحد دة ذات الخصائص الأال ة :

 SIDI شركة     : التسم ة 

.BOUABDELLI TRANS SARL AU

بنعنفر  حي    : االجأماعي  املقر 

جماعة القل عة عمالة انزكان.

 Transport des  : الهدف 

 marchandises national et

 international pour le compte

.d’autrui

املدة : 99  سنة.

درهم    00000  : الرتسما3 

فئة  من  حصة    000 إلى   مقسمة 

00   درهم لكل  احدة. 

00 % تي 000  حصة اجأماع ة 

لفائدة الس د حسان ب مل ك  . 

التس ير : تم تع ين الس د حسان 

غير  كمسير للشركة ملدة   ب مل ك   

محد دة.           

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 

القان ني باملحكمة االبأدائ ة  بانزكان 

تحت رقم  سبأمبر  202   29 بأاريخ 

2027    السجل الأجاري رقم 5رر24

456 P

شركـة ساموتي
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

رتسمالها 00.000  درهم
املقر االجأماعي : زا ية زنقة 6  زنقة 

 زنقة ر101 اكر ر ا مازا3
حي ا شاح تراست انزكان 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في    
بانزكان  املسجل  تغسطس  202 
بأاريخ 2  تغسطس  202، تم  ضع 

القان ن االسا�سي للشركة الأال ة : 
التسم ة :  شركـة سام تي.

الغرض االجأماعي  :
اشغا3 الكهر0اء  الهندسة املدن ة 

 اشغا3 مخألفة ا  اشغا3 البناء.   
 6 زنقة  زا ية   : االجأماعي  املقر 
 زنقة  زنقة ر101 اكر ر ا مازا3 حي 

ا شاح تراست انزكان. 
املدة  : 99  سنة.

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم 
000  حصة اجأماع ة  إلى  مقسمة  

من فئة 00  درهم لل احدة. 
من فاتح يناير الى   : السنة املال ة 

1ر دجنبر.
التس ير : الشركة مسيرة من طرف 

الس دة لط فة البركي. 
باملحكمة   : القان ني  اإليداع 
 1964 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

بأاريخ  2 سبأمبر  202.
457 P

ROZA SPA  شركة
شركة ذات املسؤ ل ة املحددة

ارسا�سي  القان ن  بمقأ�سى 
سبأمبر   20 بأاريخ  املؤرخ  للشركة 
ذات  شركة  تأسيس  تقرر   202 

املسؤ ل ة املحددة.
.ROZA SPA : املسماة

رتسمالها : 00.000  درهم.
الهدف االجأماعي :

كل ما يأعلق بالعناية بالبشرة من 
تدل ك, تنظ ف  تجم ل.

حالقة الشعر س دات  رجا3 .
فرحات  شارع   : االجأماعي  املقر 

حشاد رقم رر حي القدس اكادير.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تسج لها بالسجل الأجاري.

 رتسما3 الشركة مقسم كما يلي :
 سميرة امل دن  000  حصة.

طرف  من   : الشركة  تسير 
الس دة:سميرة امل دن بصفتها املسيرة 

ال ح دة لشركة ملدة غير محد دة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير    تنأهي في 1ر ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القان ني  اإليداع 
29 سبأمبر    : الأجارية بأكادير بأاريخ 

 202، تحت رقم 8ر1066.
458 P

 SUNNY SIDE TRANS  شركة
SARL AU

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس  تم  تبريل  202    5 في 
تحمل  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 

الخصائص الأال ة :
 SUNNY SIDE TRANS : التسم ة

ش م م.
: 00.000 درهم   رتسما3 الشركة  
  00 بق مة  000 حصة  الى  مقسم 

درهم لكل حصة ممل كة 3 :
  000 ب   : املجدي عبد العظ م 

حصة.
امال3  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

س دي ب بي ب  كرى.
نقل   : تالجأماعي  الهدف 

املسأخدمين لحساب الغير.
التس ير : تس ير الشركة من طرف 
البطاقة  رقم  العظ م  عبد  املجدي 

.JB456ال طن ة.92ر
تم إيداع امللف القان ني للشركة 
لدى املحكمة االبأدائ ة بانزكان تحت 

رقم  52  بأاريخ  2 ماي  202.
459 P

 
SUD ZINAROM 

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تم  ضع الق انين   2 سبأمبر  202 
ارساس ة لشركة محد دة املسؤ ل ة 
املميزات  ذات  شريك  ح د  ذات 

الأال ة :
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.SUD ZINAROM : التسم ة

الشكل القان ني : شركة محد دة 

املسؤ ل ة ذات شريك  ح د. 

الهدف : نجارة ارل من  م/تعما3 

مأن عة/ ب ع سلع ارل من  م.

اك دار  د ار  االجأماعي  املقر 

الدراركة اكادير.

في  حدد  االجأماعي  الرتسما3 

  000 إلى  مقسم  درهم    00000

املمثلة  درهم    00 فئة  من  حصة 

للحصة ال احدة في ملك ة.

الس د عبد الحف ظ الرحماني.

الحف ظ  عبد  عين   : التس ير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  الرحماني 

محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القان ني  اإليداع  تم   قد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

تكأ 0ر  202  فاتح  بأاريخ  بأكادير 

تحت رقم ر10667.
املسير

460 P

 SOCIETE  SUD GHARB

NEGOCE
SARL

Au Capital de  500.000,00 Dhs

 SIEGE SOCIALE:N°15   BLOC 01

EL HAY  EL JADID TANTAN

ICE : 002879578000095

تـــأسيــس  شركة 
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم  5 ي ل    202، 

بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د باملميزات الأال ة :

غرب  س د  شـــركة   : التسم ة 

نك ص.
حي    5 رقم   : االجأماعي  املقر 

الجديد طانطان  .

درهم   500.000  : الرتسمـــــــــــــا3 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

00  درهم.

املخألفة  االشغا3   : الهدف   

 البناء.

س داتي  الكير ف   : الشـــركاء 
5000 حصة.

املسير القان ني : مبارك املخش ني 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الطانطان بأاريخ 1ر تغسطس  202 

تحت رقم 204/2021.
461 P

مكأب حسابات شح دى

زنقة 7 بل ك   رقم 98 شارع املقا مة بأيت 

مل 3، 50 86 بأيت مل 3

 SOCIETE TASTY TOAST
SARL

 عن ان مقرها االجأماعي : زنقة  اكل  
رقم 8  حي السالم اكادير املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم  السجل الأجاري : 9ر490

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
9 سبأمبر  202 تم إعداد  املؤرخ في 
ذات  لشركة  ارسا�سي  القان ن 
املسؤ ل ة املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

االقأضاء بمخأصر تسم تها :
SOCIETE TASTY TOAST SARL

غرض الشركة بإيجاز:
 جبات سريعة -  جبة خف فة.

مطعم.
عن ان املقر االجأماعي : زنقة  اكل  

رقم 8  حي السالم اكادير  املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 :   00.000 مبلغ رتسما3 الشركة 

درهم، مقسم كالأالي :
 550  : عاد3  الحجاري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة.
 450  : الس د عبد هللا اشع ب  

حصة بق مة 00  درهم للحصة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة.
الس د الحجاري عاد3.    

باملحكمة  القان ني  اإليداع  .تم 
تكأ 0ر   4 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06685 .
462 P

TALMSTE IMPEX
SARL AU 

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة  ر1 سبأمبر  202 
ذات املسؤ ل ة املحد دة دات شريك 

 ح د خصائصها كالأالي :
 التسم ة : تلمست تمب كس.

    الهدف :  اسأيراد  تصدير قطع 
غ ار الس ارات املسأعملة - مفا ض. 

القل عة  حي   : االجأماعي  املقر 
القديمة، القل عة.
املدة : 99 سنة.

درهم    00.000  : الرتسما3 
000  حصة اجأماع ة  مقسمة على 
من فئة 00  درهم للحصة ال احدة، 

للشريك ال ح د :
الس د اسعد محمد.

التس ير: يأعهد بتس ير الشركة إلى 
الس د اسعد محمد ملدة غير محددة، 

تما الأ ق ع ف نسب له.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   قد 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر  202   22 بأاريخ  بانزكان 
969 ،  السجل الأجاري  تحت رقم 

رقم 24287.
للخالصة  الب ان

463 P

FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard AL MOUKAOUAMA Q.I , 9

AGADIR

Sté VILUA
 SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة من 
شريك  ح د

تأسيس شركة
1ر  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  202 ، تم تأسيس شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة خصائصها 

كالأالي :
.Sté VILUA SARL AU : التسم ة

الهدف االجأماعي :
 ) ب ع اسأيراد تصدير. 

 FIDUMATIC SARL عند شركة 
عمارة ماي حا3 شارع الحسن الثاني 

تكادير.

املدة : 99 سنة.

درهم    00.000  : الرتسما3 

حصة اجأماع ة    000 مقسمة إلى 

من فئة 00  درهم للحصة ال احدة، 

مقسمة كالأالي :

  000 لط فة  بلشكر  الس دة 

حصة إجأماع ة. 

الشركة  بتس ير  يعهد   : التس ير 

غير  ملدة  لط فة  بلشكر  الس دة  إلى 

محددة .
رقم السجل الأجاري : 49017 -

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   قد 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر  202  0ر  بأاريخ  بأكادير 

تحت رقم 106648.

464 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 2626 7ر Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 TRANSPORT

TIMCHOUDINE
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

2 تغسطس  202  الدي  املنعقد في 

ذات  شركة  تأسيس  بم جبه  تم 

مسؤ ل ة محد دة مميزاتها كالأالي : 

 TRANSPORT  : االسم   -

.TIMCHOUDINE SARL STE

شركة ذات مسؤ ل ة   : الصفة   -

محد دة شريك  احد.

- الرتسما3 : 00.000  درهم. 

نقل البضائع لحساب   : الهدف   -

الغير.
- العن ان : رقم 67  مكرر تجزئة 

اكدا3 ايت مل 3.

لأبدت من فاتح   : السنة املال ة   -  

يناير إلى 1ر ديسمبر من كل سنة.

- التس ير : تسير الشركة من طرف 

الس د حامد الحسين. 

تم اال يداع القان ني باملحكمة   -

االبأدائ ة بانزكان في 4 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 2055 . 

465 P
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STE TRANSPORT EURO-
ALJANOUB
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  ضع القان ن  سبأمبر  202   27
الأاسي�سي لشركة محد دة املسؤ ل ة 
الخصائص  تحمل  بشريك  ح د 

الأال ة :
 STE TRANSPORT : الـتـسـم ـــــــــــــــة -

 .EURO-ALJANOUB SARL
: شركة ذات املسؤ ل ة  الشكل   -

املحد دة .
- الـمـ ضـــــ ع : نقع البضائع للغير .

- الـمـقر االجـأـماعــي :تجزئة مدينة 
ال حدة بل ك س رقم ر4 الع  ن.

- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
  00.000  : الشركـــة  رتسمـــا3   -

درهم.
 - الـتسـ ـ ـر : الس د : الفات حي رش د
 . JCرقم البطاقة ال طن ة 64112ر

رقم  محمد  غري�سي   : الس د   
 JT51. البطاقة ال طن ة

فاتح  من   : االجأمـاع ـة  السنة   -
السنة  من  سبأمبر  ر  إلى  تكأ 0ر 

القادمة.
القان ني  التسج ل  تم  لقد   -
بالع  ن  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 
رقم  تحت  الأجاري  السجل  في 

8225ربأاريخ 28 سبأمبر  202.
466 P

FIDUCIAIRE AMIZA

TRANS CENTRE SUD 
SARL A.U

رتسما3 الشركة : 00.000  درهم
ICE :002907927000002

RC : 2479ر
 تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   ( 
 ،2020 سبأمبر   27 بأاريخ  باكادير 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بامل اصفات الأال ة :
 TRANS CENTRE  : التسم ة   -

.SUD
- الهدف : نقل البضائع للغير .

تهم   حي  االجأماعي.  املقر   -
القبالني بل ك   ايت مل 3 

- املدة : 99 سنة.

فاتح  من   : االجأماع ة  السنة   -

يناير إلى 1ر ديسمبر.
  00.000  : الشركة  رتسما3   -

حصة    000 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم    00 بمقدار  اجأماع ة 

 احدة.

عمار  الس د  عين   : التس ير   -

غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد، 

محد د ة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   (2

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بانزكان 

تحت الـــرقم  اكأ 0ر  202   4 بأاريخ 

2066  مسجلة بالسجل الأجاري في 

نفس ال  م تحت الرقم 79ر24.

467 P

 Sté PSG INDUSTRIEL
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

شريك  احد ذات
رتسما3 : 00.000 

 RES : مقرها االجأماعي

 ATTASSAOUD IMM B7 APP 11

CITE EL HOUDA AGADIR

السجل الأجاري رقم48941 بأكادير

امل قع  ارسا�سي  القان ن  إطار  في 

ي م 08 سبأمبر  202 تم تقرير مايلي :

 PSG شركة   : التسم ة   -

.INDUSTRIEL « SARL AU

 NEGOCIANT, : 3 النشاط املزا -

 Installation, maintenance,

 conception mécanique,

.construction métallique
في  تحديده  تم   : املا3  رتس   -

  00 على  مقسمة  درهم    00.000

حصة ب 000  درهم لكل حصة
الشركة مسجلة بالسجل الأجاري 

للمحكمة الأجارية ملدينة تكادير تحت 
رقم 48941 بأاريخ ر2 سبأمبر  202

468 P

Sté TRADECO SUD
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
شريك  احد ذات
رتسما3 : 00.000 

 AV SIDI : مقرها االجأماعي
 ABDELAH BEN HSAIN N1رر,

HAY SALAM, AGADIR
السجل الأجاري رقم48995 بأكادير

امل قع  ارسا�سي  القان ن  إطار  في 
ي م   سبأمبر  202 تم تقرير مايلي :
 La SOCIETE شركة   : -التسم ة 

.TRADECO SUD SARL AU
 NEGOCIANT, : 3 النشاط املزا -
 construction et distribution
 du matériel et outillage de

.construction et sanitaire
في  تحديده  تم   : املا3  رتس   -
  00 على  مقسمة  درهم    00.000

حصة ب 000  درهم لكل حصة.
الشركة مسجلة بالسجل الأجاري 
للمحكمة الأجارية ملدينة تكادير تحت 
رقم 48995 بأاريخ 28 سبأمبر  202
469 P

 STE TIMNSSORINE TOURS
SARL AU

ICE : 002919649000019
تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
20 سبأمبر  202 تم تأسيس شركة 
محد دة املسؤ ل ة ذات الخصائص 

الأال ة : 
 STE TIMNSSORINE : التسم ة-

.TOURS Sarl
:د ار غزالة ايت  -املقر االجأماعي 

عميرة اشأ كة ايت باها.
املسأخدمين  نقل   : -الهدف 

لحساب الغير.
  00.000  : -الرتسما3 االجأماعي 

درهم.
-التس ير :محمد مجاد.

-املدة : 99 سنة.
-السنة املال ة : فاتح يناير حتى1ر 

ديسمبر .

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

رر20  رقم  تحت  بأنزكان  الأجاري 

بأاريخ0ر سبأمبر  202 رقم السجل 

الأجاري 47ر24.

470 P

4 ر ايموبيليي 
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات شريك  احد 

طبقا للعقد املؤرخ في 6  سبأمبر 

ذات  شركة  تأسيس  تم   202 

املسؤ ل ة محد دة ذات شريك  احد 

بالخصائص الأال ة : 

االسم : 4 ر ايم 0 ليي. 

الهدف :  كالة عقارية. 

  00.000  : املجم عة  رتسما3 

درهم.

املسير : صالح الجيراري.

2 ب  اكادير باي   : املقر االجأماعي 

5  شقة 04ر الطبق ر اكادير. 

املدة : 99 سنة.

للمجم عة  القان ني  االيداع  تم 

 بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية

باكادير تحت رقم ر10664 بأاريخ 29 

ي ن    202.

471 P

SARL » سوبر تاست « 
تأسيس شركــة ذات مسؤ ل ة 

محد دة
0ر  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسست  تغسطس  202 

ذات مسؤ ل ة محد دة بامل اصفات 

الأال ة :

التسم ة : س 0ر تاست.

امل ض ع : تشغ ل  إدارة املطاعم.

 64 رقم  :الشقة  االجأماعي  املقر 

الحي    0 الطابق   154 رقم  عمارة 

املحمدي اكادير.

حدد املبلغ ف   : رتسما3 الشركة 

00.000  درهم مجزت إلى 000 حصة 

من فئة 00  درهم لل احدة.



20593 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

إلى  التس ير  تسند   : التس ير 
 SAMARA ORSAN الس د 
الس د  FOUAD MADI  مساعده 
ملدة   ISSA MAHMOUD MADI
للأ ق ع  بالنسبة  تما  محد دة.  غير 
تلتزم الشركة بأ ق ع الس د  البنكي، 
 SAMARA ORSAN FOUAD
 ISSA MAHMOUD ا  الس د MADI

.MADI
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 قد تم اإليداع القان ني بمكأب 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يناير  202  بأاريخ  0 

. 06669
بالسجل  الشركة  تسج ل   تم 

الأجاري تحت رقم رر490.
472 P

 شركة جنوب املغرب لحفر األبار 
 شركة محد دة املسؤ ل ة
ذات الشريك ال ح د 

رتسمالها 00.000  درهم
زنقة رسم كة رقم 09 حي السالم - 

تكادير
تأسيس

بمقأ�سى القان ن ارساس املؤرخ 
تم  باكادير,  تغسطس  202   26 ب 
املسؤ ل ة  محد دة  شركة  تأسيس 

ذات شريك  ح د صفاتها كما يلي : 
املغرب  جن ب  شركة   : التسم ة 

لحفر اآلبار - ش.م.م. 
اآلبار  حفر   : االجأماعي  الهدف 

 الخدمات املرافقة.
رسم كة  زنقة   : االجأماعي  املقر 

رقم 9 حي السالم - تكادير.
الرتسما3 : حدد رتسما3 الشركة 
(مائة تلف درهم)  00000  درهم  في 
(تلف  حصة    000 إلى  ()مقسمة 
للحصة  درهم    00 بق مة  حصة) 
ال احدة، كلها في ح زة الس د تب  زر 

خل ل.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
التسج ل بالسجل الأجاري باسأثناء 

حالة الأمديد ت  الفسخ املسبق.

من فاتح يناير إلى   : السنة املال ة 

1ر ديسمبر من كل سنة. 

التس ير : عين الس د تب  زر مسيرا 

للشركة  ذلك ملدة غير محد دة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

سبأمبر    0 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 106401.

473 P

 STE ARAUCARIA شركة

 MARBRE SARL
إغالق  تصف ة  إلغاء الشركة

بأاريخ  مدا التها  إثر  على   : ت ال 

فاتح سبأمبر  202 الجمع ة العامة 

 ARAUCARIA لشركة  العادية  غير 

ذات  شركة   MARBRE SARL

مسؤ ل ة محد دة برتسما3 00000  

درهم امل ج د مقرها االجأماعي برقم 

الحض كي  الرحمان  عبد  شارع  4ر 
الأجاري  بالسجل  مسجلة  تكادير. 

لدى املحكمة الأجارية بأكادير تحت 
رقم ر1220 قررت ما يلي : 

ذمة اإلدارة  املصادقة على  إبراء 

تقرير املصفى.

إجازة اإلدارة إلى املدير.

إغالق  تصف ة  إلغاء الشركة.

تم إنجاز اإليداع القان ني   : ثان ا 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  106465 رقم  تحت   بأكادير 

6  سبأمبر  202.

474 P

 AMHH الشركة ش م م

 IMPORT & EXPORT
 السجل الأجاري رقم 8005  انزكان

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

سبأمبر  202  14 بأاريخ   املعقد 

ما يلي : 

- الحل املسبق للشركة.

- تع ين الس د البراح حسن مكلفا 

بالأصف ة.
املذك ر  الشركة  مقر  تحديد   -

تعاله مقرا لأصف ة الشركة.

 لقد تم اإليداع القان ني بمكأب 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بإنزكان 

تحت رقم  سبأمبر  202  0ر  بأاريخ 

4ر20.

475 P

 ABRISIMA SARL شركة
تصف ة شركة دات املسؤ ل ة 

محد دة

 راسماها 00.000  درهم

املقر االجأماعي : د ار ايت هر ك 

الصفاء اشأ كة ايت باها

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر سبأمبر  202   2 في   املؤرخ 

ما يلي : 

 .ABRISIMA تصف ة الشركة

ابرام كامل ال رجعة ف ه لدمة   -

املصفي .

- تم إيداع امللف القان ني للشركة 

لدى املحكمة االبأدائ ة النزكان تحت 

رقم 877  بأاريخ 7 سبأمبر  202.

476 P

BAHICHOR CARS
 SARL AU

شركة دات املسؤ ل ة املحد دة 

رتسمالها 00.000  درهم

مقرها االجأماعي :اقامة الخ ارزمي 

رقم 104 حي املسيرة اكادير. 

 بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

قرر  سبأمبر  202  فاتح  في  املؤرخ 

مساهم الشركة ما يلي : 

  - الأصف ة البدئ ة للشركة .

االشقر  عاد3  الس د  تع ين   -  2

كمصفي للشركة.  

- تحديد املقر االجأماعي كمقر  ر 

للأصف ة . 

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر  202   29 بأاريخ  الكادير 

تحت رقم 106644.

477 P

شركة ايتاترا 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

بشريك  ح د 
رتسمالها .50.000  درهم 

املقر االجأماعي : بل ك ر11 رقم 26  
حي تدارت اكادير 

بمقأ�سى عقد عرفي م قع بأاريخ 
باكادير  املسجل  تغسطس  202   4

 الذي ترتب عنه ما يلي : 
تصف ة : 

- تصف ة مسبقة لشركة ايأاترا 
رقم  ر11  بل ك   : مقر الأصف ة   -

26  حي تدارت اكادير. 
تاكري  حم د  الس د  تع ين   -

كمصف. 
باملحكمة   : القان ني  اإليداع 
الأجارية باكادير تحت رقم 106042 

بأاريخ ر1 تغسطس  202 .
478 P

 STE EL BAKOUCH IMPORT
EXPORT
SARL

إغالق  تصف ة   إلغاء الشركة
بأاريخ  مدا التها  إثر  على   : ت ال 
العامة غير  الجمع ة  0/09/2021ر 
 EL BAKOUCH لشركة  العادية 
شركة   IMPORT EXPORT SARL
برتسما3  محد دة،  مسؤ ل ة  ذات 
مقرها  امل ج د  درهم،    00.000
بل ك  ا فال  ت كمي  ب  االجأماعي 
الدشيرة  الدشيرة    0 رقم   2205
مسجلة بالسجل الأجاري  الجهادية. 
لدى املحكمة الأجارية بإنزكان تحت 

رقم ر469 قررت ما يلي : 
ذمة اإلدارة  املصادقة على  إبراء 

تقرير املصفى.
إجازة اإلدارة إلى املدير.

إغالق   تصف ة   إلغاء الشركة.
تم إنجاز اإليداع القان ني   : ثان ا 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
بأاريخ   2056 رقم  تحت  بإنزكان 

.04/10/2021
479 P
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 STE GEOMETRIC
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
 SARL

املقر االجأماعي : شقة رقم 07 عمارة 
رر اقامة السعادة الحي املحمدي 

اكادير
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مساهم   قرر  ثم   22/09/2021

الشركة ما يلي :
الحل  الأصف ة املسبقة للشركة.
تع ين الس د اشرف بكير كمصفي 

للشركة.
كمكان  الشركة  مقر  إتخاد 

للأصف ة. 
اإليداع  تم  القان ني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكأابة  القان ني 
املحكمة الأجارية باكادير  تحت رقم  

06657  بأاريخ 0/09/2021ر.
للخالصة  الأذكير

قبا3 حسن

480 P

انــــوا نـــاتــور
شـركـة محد دة املسؤ ل ة ذات 

الشريك ال ح د
رتسمالها االجأماعي : 6.000.000 

درهم
املقر االجأماعي : تجزئة رقم 7ر1 

املنطقة الصناع ة تاس ال
الدشيرة الجهادية انزكان

للشركة  ال ح د  الشريك  قـرر 
بأاريخ 14/09/2021 مـا يلي : 
الأصف ة املسبقة للشركة.

عي�سى  الدرهم  الس د  تع ين 
كمصفي للشركة.

تحديد مقر الأصف ة في العن ان 
املنطقة  7ر1  رقم  تجزئة  الأالي: 
الصناع ة تاس ال الدشيرة الجهادية 

انزكان.
باملحكمة  الـقانـ نـي  اإليداع  ثـم 
االبأدائ ة بإنزكان بأـاريـخ 29 سبأمبر 

 202 تحـت رقـم 2024.
قـــصــد الـــنــشـــر

481 P

STE NEGOCE TCHINO
SARL AU

الرتسما3 االجأماعي : 00.000  
درهم

املقر االجأماعي : رقم 52   بل ك 8 
تجزئة ٲكدا3 ٲيت مل 3 إنزكان

الجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ   ال ح د  للشريك  العام 
مل 3  ٲيت  بمدينة   2017/12/27
 STE NEGOCE TCHINO لشركة 

SARL AU تم تقرير ما يلي : 
الأصف ة النهائ ة للشركة. 

الهاللي   سمير  الس د  تع ين 
مسؤ 3 عن عمل ة الأصف ة النهائ ة.   
تع ين مقر الأصف ة بمقر الشركة.
لهذا  القان ني  اإليداع  تم   قد 
ب  اإلبأدائ ة  باملحكمة  املحضر 
تحت   21/09/2021 بأاريخ  إنزكان 

رقم 957 .
482 P

MARLYSS TRANS
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
28/07/2021  الذي ثم  املنعقد في 
بشركة  تغ يرات  احدات  بم جبه 
ذات  شركة   MARLYSS TRANS
رتسمالها  محد دة  مسؤ ل ة 
00.000   مقرها االجأماعي ه  شقة 
 2 عمارة ف تازرزيت شطر  04ـ405 

الحي املحمدي اكادير.
ح ث تقرر ما يلي :

حل الشركة.
تع ين مصفي للشركة. 

تحديد مقر تصف ة الشركة. 
باملحكمة   القان ني  اإليداع  ثم 
 27/09/2021 في  ركادير  الأجارية 

تحت رقم 06609 .
483 P

MABOUTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة  ذات 
الشريك ال ح د (في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها االجأماعي : رك تشبار 
- 000ر8 تار دانت

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر544

حل شركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 سبأمبر  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

مبلغ    MABOUTH الشريك ال ح د

درهما  عن ان    00.000 رتسمالها 

مقرها االجأماعي رك تشبار- 000ر8 

تار دانت نت جة 3 : العجز.

 حدد مقر الأصف ة ب  رك تشبار 

- 000ر8 تار دانت. 

 عين :

الس د(ة) محمد مبع ت  عن انه  

فرنسا كمصفي (ة) للشركة.

 عند اإلقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د  تبل غ  محل  املخابرة   

 ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ بأار دانت   االبأدائ ة 

04 تكأ 0ر  202 تحت رقم 928 .

484 P

M&B PRODUCT شركة
ش.م.م

سجلها الأجاري رقم 251ر

إغالق تصف ة الشركة
الجماعي  القرار  بمقأ�سى 

اسأثنائي  عام  جمع  بمثابة  املعأبر 

شركاء  قرر   17/12/2019 بأاريخ 

ش.م.م   M&B PRODUCT شركة 

الكائنة  درهم،    00.000 رتسمالها  

درب الخيرية فرق ارحباب   ر1  برقم 
الأجاري  السجل  رقم  بأار دانت، 

251ر بأار دانت ما يلي :

امليزان ة  حسابات  على  امل افقة 

العم م ة للأصف ة.

إبراء ذمة املصفي.

إغالق تصف ة الشركة.

بكأابة  تم  القان ني  اإليداع 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت   28/09/2021 في  بأار دانت 

رقم   9 .
مخأصر لغاية النشر

485 P

SOCIETE SOLAR SPACE
SARL AU

مقرها االجأماعي : قيسارية افاندي 

عي�سى رقم 20 شارع بئرانزران
رقم 22  الدشيرة الجهادية

بأاريخ  مدا التها  اثر  على 

20/09/2021 قررت الجمع ة العامة 

 SOLAR شركة  لشركاء  العادية  غير 

SPACE SARL AU مقرها االجأماعي : 

قيسارية افاندي عي�سى رقم 20 شارع 

بئرانزران رقم 22  الدشيرة الجهادية 

 املسجلة بالسجل الأجاري باملحكمة 

 22479 االبأدائ ة انزكان تحت رقم 

ما يلي :  

حل الشركة بصفة مبكرة ابأداء 

من 20/09/2021.

تع ين مصفي الشركة في شخص 

ك كاال سناء ايل نا ري كا.

عي�سى  افاندي  قيسارية   : جعل 
  22 رقم  بئرانزران  شارع   20 رقم 

الدشيرة الجهادية مقر للمراسلة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بإنزكان  االبأدائ ة 

29/09/2021 تحت رقم 2025.

486 P

Société AGADIR CONSEIL

Sarl au 

مقرها االجأماعي : رقم 260، عمارة إفران

بل ك ت، شارع املقا مة، اكادير

الهاتف : 05.28.22.00.04

Société RSM COM
 Sarl

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
رتسمالها : 00.000  درهم.

مقرها االجأماعي : الطابق ار 3

بل ك 5، رقم 00 ، حي اسايس

ازر ، ايت مل 3، انزكان

ICE : 000055524000084

RC : 172انزكان / 7ر

الجمع  قرارات  محضر  بم جب 

 RSM COM العام االسأثنائي لشركة

سبأمبر  202،   07 بأاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
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حل الشركة  تصف تها.

تع ين الس د صالحدهاني مغربي 

شاف ة  ،  بعين  القاطن  الجنس ة، 
الب ضاء،  الدار   ،22 رقم   ،14 شارع 

كمصفي للشركة.

تحديد مقر الأصف ة في العن ان 

الأالي :
الطابق ار 3، بل ك 5، رقم 00 ، 

حي اسايس، ازر ، ايت مل 3، انزكان.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

اكأ 0ر  االبأدائ ة بإنزكان بأاريخ  0 

 202، تحت رقم 2047.
للخالصة  الب ان

تكادير االستشارة ش.م.م

487 P

YODAM SERVICES
 SARL AU

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
رتسمالها : 00.000  درهم

مقرها االجأماعي : عمارة رقم 6  

الطابق الثاني رقم 6 احمد اخن ش

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 08/09/2021 قرر مساهم 

الشركة ما يلي : 

الأصف ة البدئ ة للشركة.

بنس دان  حسام  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة.

كمقر  االجأماعي  املقر  تحديد 

للأصف ة. 

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   04/10/2021 بأاريخ  الكادير 
رقم ر10668.

488 P

STE ALVALUM
تعديل

بم جب محضرالجمع العام الغير 

09/2021/ر1،  بأاريخ  اسأثنائي 

تقررما يلي :

قررالس د ن ر الدين ايت حساين 

عمر  الس د  إلى  حصة   500 ب ع 

النادير.

تصبح الأ زيع الجديد للحصص 

على النح  الأالي :

الس د عمر النادير 000  حصة.

للشركة  القان ني  الشكل  تح يل 

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  من 

ذات  املسؤ ل ة  محد دة  الىشركة 

شريك  ح د.

مسير  النادير  عمر  الس د  تع ين 

لشركة.

للشركة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية  باملحكمة 

29/09/2021 تحت رقم106642.

489 P

Société AZBROC
S.A.R.L A.U

Au capital de 100.000 DH

 RUE 76-SIEGE SOCIALE : N°74

SABOU AFRAG - TIZNIT

ICE : 000076462000074

اسأثنائي  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تقرر  07/2021/ر1،  بأاريخ  للشركاء 

ما يلي :

تف يت  عق د  على  امل افقة 

جدد  لشركاء  االجأماع ة  الحصص 

 املصادقة عليها.

من  الشركة  رتسما3  في  الزيادة 

00.000  درهم إلى 600.000 درهم.

تأك د الأقس م الجديد للرتسما3 

االجأماعي.

امل افقة على إبقاء الس دة فاطمة 

تاض مانت كمسيرة  ح دة،  تحديد 

مع  القان ن ة،  صالح اتها  مهامها 

اإلشارة إلى اإلمضاء االجأماعي لفائدة 

الس دة  مع  ب ديه  طاهر  السادة 

فاطمة تاض مانت.

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة 

بعد عدة تعديالت قان ن ة.

بكأابة  القان ني  اإليداع   سيأم 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط 
الأجاري  بسجلها  بتزنيت،  االبأدائ ة 

رقم  75 .
عـن الـمسـ ـر

490 P

مكأب بريما ك نطا
بل ك د2 رقم ر حي الداخلة اكادير

COPROMAR شركة
ش م م

رتسمالها : 00.000  درهم
مقر االجأماعي : 28 املنطقة 

الصناع ة امل ناء الجديد الكادير 
تكادير

تف يت الحصص االجأماع ة 
ت ق ع  ذي  عرفي  عقد  بم جب 
خاص مؤرخ ي م 28/09/2021 قرر 
شركاء شركة COPROMAR ش.م.م 

ما يلي : 
املصادقة على تف يت 600 حصة 
اجأماع ة من الس د ال رديغي سع د 
لصالح شركة IDOUPESCA ش.م.م.
6  8 من   عل ه تم تغ ير الفصل 

القان ن ارسا�سي للشركة. 
الفصل 6 جديد 
يساهم كل من :

الس د ال رديغي سع د بما قدره 
40.000 درهم. 

 شركة IDOUPESCA ش م م بما 
قدره 60.000 درهم.
الفصل 8 : جديد

درهم    00.000 رتسما3 الشركة 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

درهم للحصة ال احدة يملكها : 
 400 سع د  ال رديغي  الس د 

حصة.
شركة IDOUPESCA ش م م 600 

حصة.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  0/09/2021ر  ي م 

. 06652
بمثابة مقأطف  0 ان

مكأب بريما ك نطا

491 P

 CLUB DE PESCA TARFAYA
MARINA
S.A.R.L

على العقد العرفي املؤرخ في  بناء 
شركاء بطرفاية  سبأمبر  202   29

 CLUB DE PESCA TARFAYA شركة 
MARINA SARL رتسمالها 00.000  

الف ال  حي  االجأماعي  مقرها  درهم، 

طرفاية قرر ا ما يلي :

حصة  لخمس ن  الأف يت 

درهم للحصة    00 اجأماع ة بثمن 

كارس ا  كاست لل   الس د  طرف  من 

عبد  سب كا  الس د  لفائدة  انط ن   

الصمد.

حصة اجأماع ة   50 الأف يت 3 

درهم للحصة من طرف    00 بثمن 

الس د  لفائدة  احمد  سب كا  الس د 

سب كا حسن.

حصة اجأماع ة   50 الأف يت 3 

درهم للحصة من طرف    00 بثمن 

الس د سب كا احمد لفائدة الس دة 

سب كا صفاء.

حصة اجأماع ة   50 الأف يت 3 

درهم للحصة من طرف    00 بثمن 

الس د سب كا احمد لفائدة الس دة 

سب كا فأ حة.

حصة اجأماع ة   50 الأف يت 3 

درهم للحصة من طرف    00 بثمن 

الس د سب كا احمد لفائدة الس دة 

سب كا لبنى.

بأنشطة  الأجاري  النشاط  تغ ير 

اخرى  هي ؛ 

شراء  0 ع  اسأيراد  تصدير 

حفظ   معالجة  حفظ  شبه 

 تجم د  تغل ف  مطب خ  نصف 

جم ع  مطب خ  دق ق  بسترة  نقل 

املنأ جات البحرية ؛

تن اع  جم ع  جمع  تس يق 

ارعشاب البحرية  املحار  القشريات 

 الرخ يات ؛

شراء  0 ع  اسأيراد  تصدير 

حفظ   معالجة  حفظ  شبه 

الخضار   تجم د  تعبئة  نقل 

 الف اكه.

تحديث النظام ارسا�سي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 05/10/2021 االبأدائ ة بالع  ن في 

تحت رقم 107/2021ر.

492 P
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0670ر2194ر

 STE BROTHER LEADING

CAR
االسأثنائي   العام  الجمع  اطار  في 

 STE BROTHER LEADING لشركة

 27/09/2021 بأاريخ  املنعقد   CAR

الأغ يرات  ارعضاء  0اإلجماع  قرر 

الأال ة :

هللا  عبد  العربي  الس د  قرر 

  %   00 تسهمه  جم ع  تف يت  0 ع 

من مجم ع تسهمه بالشركة للس د 

بنخل ل تن ر. 

جال3  الس د  اسأقالة  قب 3 
تن ر  بنخل ل  الس د  ياسين  تع ين 

كمسير للشركة.

كل العمل ات املال ة  االدارية تأم  

فقط بإمضاء  الس د بنخل ل تن ر.

تح ين القان ن االسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بانزكان 
بأاريخ 29/09/2021 رقم 2026.

للخالصة  الب ان

493 P

 BARACH DE FORAGE شركة

ET TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

الطابق ر، رقم 06 بل ك 2 رقم 9رر
شارع الحسن الثاني، ايت مل 3

تبعا للمحضر الجمع ة العم م ة 

الغير عادية مؤرخ في  0 سبأمبر  202 

 BARACH DE صادق شركاء الشركة

 FORAGE ET TRAVAUX DIVERS

شركة محد دة املسؤ ل ةعلى ما يلي :

تف يت جم ع الحصص اململ كة 

في  برش ل  فرح  الس دة  طرف  من 
رتسما3 الشركة، اي 174 حصة، الى 

الس د الحسن بايا.

خرديد  عائشة  الس دة  اسأقالة 

من مهامها كمسيرة للشركة.

الحسن  الس د  صالح ة  تمديد 

بايامع تع ينه كمسير  ح د للشركة 

ملدة غير محددة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

سبأمبر   28 االبأدائ ةإلنزكانبأاريخ 

 202 تحت رقم 0 20.
لالسأخالص  الب ان

املسير

494 P

DOCTOR SERVICES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها 00.000  درهم

املقر االجأماعي : رقم 5ر مكرر˓ زنقة 

س دي ب لفضايل˓ افراك˓ تزنيت

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

الشركة  بمقر  املنعقد  االسأثنائي 

 بأاريخ 6 سبأمبر  202  املسجل بأاريخ 

7  سبأمبر  202 تحت رقم 8004 :

»الس د  تقس م حصص املرح م 

عمر ب رجا« بين ال رثة.

تع ين الس د يح ا الدنيت مسير 

للشركة.

 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 

االبأدائ ة بتزنيت بأاريخ  0ر سبأمبر 

 202 تحت رقم 764.

495 P

 كـــورامـــي 
شـركـة محد دة املسؤ ل ة 

رتسمالها االجأماعي : 00.000  درهم

املقر االجأماعي : عمارة الن ر 07  

مكأب رقم 8 الطابق 4 شارع الحسن 

ار 3 الداخلة - تكادير

I - بمقـأـ�سى محضـر الجمع العام 

ي ن     24 ب  الـمؤرخ  العادي  الغير 

 202، تقــرر مـا يلي : 

اجأماع ة  حصة   250 تف يت 

ميش ل  ل ر ن  الس د  يمألكها  التي 

ل أيس ا  الس دة  لفائدة  فرنس ا 

اندريين ديلس ا م ر  ؛

اندريين  ل أيس ا  الس دة  تع ين 

جديدة  كمسيرة  م ر   ديلس ا 

الشركة ؛

القديم  االسا�سي  القان ن  تغ ير 

االسا�سي  القان ن  على   امل افقة 

الجديد.

II - تم اإليداع الـقانـ نـي باملحكمة 

الأجارية بأكادير بأـاريـخ 6  ي ل    202 

تحـت رقـم 02290 .
قـــصــد الـــنــشـــر

496 P

STE  FERTIVERT 
 S.A.R.L

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

5  ي ل    202، تقرر ما يلي :

5  حصة للس د ي سف  ب ع   -   

مسأعد لفائدة الس دة هن ن خديجة.

5  حصة للس د ي سف  ب ع   -  2

مسأعد  لفائدة الس د هن ن ياسين.   

ارسا�سي  القان ن  تح ين   - ر 

للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة النزكان بأاريخ 0ر سبأمبر 

5ر20  0السجل  رقم  تحت   202 

الأجاري رقم 9799 .

497 P

Ste KBM TRANSPORT
SARL

بم جب محضر الجمع العام غير 

سبأمبر  202    5 بأاريخ  العادي 

تقرر ما يلي :

  - ب ع حصص :

 400 مصطفى  باكي  الس د  باع 

حصص لفائدة الس د مغف ر محمد 

تنس بأاريخ 0  تبريل 9 20؛

تنس  محمد  مغف ر  الس د  باع 

الكتر  الس د  لفائدة  حصص   400

بلع د بأاريخ 2 سبأمبر  202؛
2 - تغ ير الفقرة 6  7 من القان ن 

ارسا�سي للشركة.

بلع د  الكتر  الس د  تع ين   - ر 

كمسير  ح د للشركة.

القديم  املسير  اسأقالة   -  4

للشركة.

5 - تع ين الس دالكتر بلع دممثال 

لنشاط الشركة في مجا3 النقل.

6 - الأ ق ع البنكي : تلتزم الشركة 

بالأ ق ع ال ح د للس د الكتر بلع د.

ارسا�سي  القان ن  تحديث   -  7

للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   قد 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بإنزكان 

رقم  تحت  تكأ 0ر  202   4 بأاريخ 

.2057/2021

498 P

شركة جونيور بريمور
ش.م.م

STE JUNIOR PRIMEURS  SARL

اعالن بأعديل

السجل الأجاري رقم 41641

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

22 سبأمبر  االسأثنائي املؤرخ بأاريخ 

الأعديل  تم  الشركة  بمقر   202 

اآلتي :

  00 500 حصة من فئة  تف يت  

درهم من طرف الس دة سمير ناص ح  

لفائدة الس د جناح ياسين .

تع ين الس د جناح ياسين مس ير 

 ح د للشركة.

تعديل النظام ارسا�سي.

 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 

الأجارية تكادير بأاريخ 5 تكأ 0ر  202 

تحت رقم 06692 .

499 P

 Sté GROUPE MIDSSE 

DU THÉ
S.A.R.L AU

تغ ير بشركــــــــــة
بأاريخ  عرفي  عقد   بم جب 

تم تعديل بشركة 6  سبأمبر  202 

 GROUPE MIDSSE DU THÉ

.S.A.R.L AU

م ض ع الأعديل :

تف يت حصص (500 حصة) من 

الس د:  لفائدة  صابري  علي  الس د: 

اسأقالة  تم  كما  صابري.  حسن 

تس ير  من  صابري  علي   : الس د 

الس د  الشركة  تع ين مسير جديد 

حسن صابري.
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 : للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
من شركة ذات مسؤ ل ة محد دة إلى 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د.
باملحكمة  تم  القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ فاتح تكأ 0ر 

 202 تحت رقم ر08ر/2021.
500 P

STE GROS SOUSS TRAVAUX
SARL 

RC N°19747
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  ضع محضر  سبأمبر  202    0
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

الأال ة :
الس د  حصص  جم ع  تف يت 
برايس مبارك البطاقة ال طن ة رقم  
عزيز  برايس  للس د   JC126116

.JTالبطاقة ال طن ة رقم 6859ر
عزيز  برايس  الس د  إضافة 

.JTالبطاقة ال طن ة رقم 6859ر
لقد تم اإليداع القان ني لدى املحكمة 
الأجارية بأكادير يـ م 0ر سبأمبر  202  

تحت رقم 06656 .
501 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL+
STE MAFEPAL 

 SARL
في  املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأضـى 
 STE لشركة  ي ن    202  ر2 

MAFEPAL    SARL تقرر ما يلي :
  - ب ع الحصص االجأماعي 

ملك ة  في  كانت  حصة    000
الفرياني مصطفى لصالح عبد املج د 

ج رة.
قب 3  تم  الشركة  تسير   -  2
اسأقالة الفرياني مصطفى كمس ير 
الفرياني  الس د  تع ين  لشركة.  تم 
رض ان كمسير للشركة  عبد املج د 

ج رة كمساعد مسير.
من   7  6 الفقرات  تغ ير   - ر 

القان ن ارسا�سي للشركة.

4 - تم اإليداع القان ني باملحكمــة 
9 ي ل    202  االبأدائ ة بانزكان  في 

تحت رقم 1556/2021.
503 P

OUMM AL QURA COPIE   
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

رتسمالها 00.000   درهم
املقر االجأماعي : رقم 256 تجزئة 

العب ر تزنيت
العام  الجمع  محضر  على  بناء   
الشركة  بمقر  املنعقد  االسأثنائي 
سبأمبر  202  املسجل   8 بأاريخ 
تحت رقم  سبأمبر  202    7 بأاريخ 

: 798 
الس د  املرح م  حصص  تقس م 

»عمر ب رجا« بين ال رثة. 
تع ين الس د يح ا الدنيت مسير 

للشركة.
 قد تم اإليداع القان ني باملحكمة 
االبأدائ ة بتزنيت بأاريخ  0ر سبأمبر 

 202 تحت رقم 765.
504 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

  TEL : 06.11.82.46.25 

FIX : 05.28.228.68.ر

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE SONDA AL AMAL
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
1ر تغسطس  202، تم إقرار ما يلي :
الس د  من  حصة   500 تف يت 
تركان  الس دة  الى  محمد  الدر يش 

حنان. 
اسأقالة الس د الدر يش محمد 

كمسير ثاني للشركة.
التس ير  الأ ق ع للس د عبد القادر 

تنجار.  
باملحكمة  تم  القان ني  اإليداع 
سبأمبر   29 االبأدائ ة إنزكان بأاريخ 

 202 تحت رقم  77 2.
505 P

رمــــــــــال ميرلفت
شركة محد دة املسؤ ل ة

رتسمالها االجأماعي : 50.000  
درهم

املقر االجأماعي : ف ال رقم 27، تجزئة 
جن ب ميرلفت

بمقأ�سى محضر الجمع العام   -  I
ي ن     29 ب  املؤرخ  العادي  الغير 

 202، تقرر ما يلي :
اجأماع ة  حصة   900 تف يت 
التي يمألكها الس د لبيب تن ر لفائدة  

الس دة الكرض نادية.
نادية  الكرض  الس دة  قب 3 

كشريكة جديدة في الشركة.
اسأقالة الس د لبيب تن ر كمسير 

للشركة.
نادية  الكرض  الس دة  تع ين 

كمسيرة جديدة للشركة.
في  درهم    50.000 مبلغ  زيادة 
رتسما3 الشركة لرفعه من 50.000  

درهم إلى 00.000ر درهم.
تناز3 الس دة الكرض نادية عن 
للس دة  الأفض لي  حقها  من  جزء 

الكرض مريم،  للعلم 00ر حق.
اعأماد تسم ة جديدة »ف ال رما3 
بدال  امللقبة ب »ف س م«  ميرلفت« 

من »رما3 ميرلفت«.
االجأماعي  امل ض ع  ت س ع 

للشركة : النظافة، الص انة  ارمن.
القديم  ارسا�سي  القان ن  تغ ير 
 امل افقة على القان ن ارسا�سي الجديد.
- تم االيداع القان ني باملحكمة   II
االبأدائ ة بتزنيت بأاريخ 20 ي ل    202 

تحت رقم 42ر .
قصد النشر

506 P

شركة  روفيزا 
ش.ذ.م.م ش. 

STE. RUVISA  S.A.R.L-A.U
رقم4252  الحي املحمدي تكادير

الجمع  محضر  بمقأ�سى   - ت 
سبأمبر   9 العام الغير العادي بأاريخ 
  202، عقد تف يت الحصص بأاريخ
 9 سبأمبر  202  القان ن ارسا�سي 
سبأمبر  202     24 الأعديلي بأاريخ  
تمت  ش.ذ.م.م  ر فيزا  لشركة 

املصادقة على ما يلي :

من حصص الس د   %50 تف يت 
 500 تسا ي  ناصر  التي  الشابي 
حصة من مجم ع حصص رتسما3 
السايب  تسامة  الس د  الى  الشركة 
حصص  رتسما3  تصبحت  بدلك 

الشركة كالأالي :
الس د تسامة السايب 000  حصة 

تي 000 00  درهم.
السايب  تسامة  الس د  يعأبر 
ر فيزا   لشركة  ال ح د  املسير 
ش.ذ.م.م ش.  ابأداء من تاريخ عقد 

الأف يت.
اإليداع القان ني : لقد تم اإليداع 
 لدى املحكمة الأجارية بأكادير بأاريخ
0ر سبأمبر  202  تحت  رقم 06650 .
507 P

RIMAL PICTURE
     SARL

شركة رمــــــــــا3 بـــــــ ــكأـــشـــ ر ش.م.م
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
لشركة رما3 بـــــــ ــكأـــشـــ ر ش.م.م بأاريخ 
االسأماع  شتنبر  202  بعد  ر1 

 قراءة املحضر، تقرر ما يلي :
حصة من    000 تم تف يت    - ت 
التي  للشركة  حصة    000 تصل 
الى  يملكها الس د ابراه م الشكيري  
ب نع الت  الس دة  دمنة  الس دة 
بذلك  لأصبحا  ب نع الت،  كل لة 

الشريكأان ال ح دتان للشركة.
دمنة ب نع الت 500 حصة ؛
كل لة ب نع الت 500 حصة.

ابراه م  الس د  اسأقالة   - ب 
الشكيري من منصبه كمسير للشركة, 
ب نع الت  دمنة  الس دة   تع ين 

مسيرة  ح دة للشركة.
تف يض جم ع الصالح ات    - ج 
بالشركة  املأعلقة   االمضاءات 

للس دة دمنة ب نع الت.
بكأابة  القان ني  االيداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تكأ 0ر  202   4 بأاريخ  بالسمارة 

تحت رقم 2021/182 .
الخالصة   الأذكير

508 P
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شركـة اكادير فورنيتيغ ماريتيم 
ش.م.م

 Sté AGADIR FOURNITURE

MARITIME SARL

شارع البحارة رقم ر1 حي االمل انزا

اكادير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

سبأمبر   8 بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي 

اكادير  شركة  شركاء  قرر   ،202 

ف رن ت غ ماريت م ش.م .م ما يلي :

من  الشركة  رتسما3  زيادة 

درهم   500.000 درهم إلى   250.000

املنشأ  الخاص  االحأ اطي  بأضمين 

من تر0اح الشركة.

تعديل القان ن االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  االيداع  تـم 

الأجارية الكادير تحت عدد 06697  

بأاريخ  5 تكأ 0ر  202 . 

509 P

 2S2I INVEST
SARL 

 Siège social : Pièce N°ر

 Appartement 40ر Immeuble

 G1, Résidence Zerktouni G,

AGADIR

إعالن زيادة رتسما3  اضافة هدف
للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 

بأاريخ  للشركة  االسأثنائي   العام 

14 سبأمبر  202 تقرر ما يلي : 

بمبلغ  الشركة  رتسما3  زيادة 

 (900.000) درهم  تلف  تسعمائة 

حصة   9000 بإصدار   ذلك 

ل صل  للحصة  درهم    00 بق مة 

درهم  مل  ن  إلى  الشركة  رتسما3 

.( .000.000(

إضافة اإلنعاش العقاري رهداف 

الشركة.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية   للمحكمة 

29 سبأمبر  202 رقم 7ر1066.

510 P

   STE BRICO  FIRST SERVICES
S A R L

  Au capital de 1.200.000.00
dirhams

 Siège social : N°ر IMM.14 DAR
SAADA ADRAR AGADIR

      R.C. AGADIR N° 5689ر
الزيادة في رتسما3 الشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقأ�سى 
اكأ 0ر     04 بأاريخ  املؤرخ  ال ح د  
ف رست  بريك   لشركة    202 
رتسمالها     . ش  م  ش.م  سيرفيس  

200.000.  درهم تقرر ما يلي :
الزيادة في رتسما3 الشركة  برفعه 
  .200.000 درهم إلى   600.000 من 
حصة   6.000 بخلق   درهم   ذلك 
للحصة   درهم    00 بق مة  جديدة 
ال احدة بمقدار 600.000 درهم عن 
طريق الخصم من الحساب الجاري 
يصبح  ال ح د.  0ذلك   للشريك 
درهم     .200.000 رتسما3 الشركة 
بق مة  حصة     2.000 إلى  مقسم 

00   درهم.
  قد تم اإليداع القان ني بكأابة 
الضبط لدى ه ئة املحكمة الأجارية 
06682  بأاريخ    باكادير تحث  عدد   

04 اكأ 0ر  202.
من تجل النسخة  الب ان 

عـن الـمسير

511 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 ,EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 2626 7ر Fax 05 28 22 81 55

Agadir

NOTEC PECHE
SARL.AU

MODIFICATION
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
املنعقد في 10/09/2020  ثم بم جبه 
 NOTEC« بشركة  تغ يرات  احدات 
ذات  شركة   »PECHE SARL AU
مسؤ ل ة محد دة . ح ت قرر مايلي :
زيادة من رتس املا3 بمبلغ تربعمائة 
بأع يض   400.000 درهم  تلف 
ال ح د  للشريك  الجاري  الحساب 
إلى  درهم    00.000 من  ل صبح 

400.000 درهم.

 7 نقل مقر الشركة إلى مأجر رقم 
عمارة بان رما 2 زا ية محمد الخامس 

 شارع م الي ي سف اكادير.
تحديث النظام ارسا�سي للشركة.

الصالح ات.
القان ني باملحكمة   اال يذاع   تم  
تكأ 0ر  فاتح  في  باكادير   الأجارية 

 202  تحث   رقم 106664.  
512 P

VALYOUR
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
ماي  202،   28 املؤرخ في  االسأثناء 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة 
املسؤ ل ة  ذات  شركة   VALYOUR
ذات  بشريك  ح د  املحد دة 

الرتسما3 700.000.00 درهم
شقة   6 عمارة   4 تجزئة   : مقرها 
19BIS شارع داردار حي الفرح بنسركا 

  تكادير.
ح ت تقرر ما يلي :

االسأثنائي  العام  الجمع  محضر 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  زيادة  قرر 

قدره 00.000.00  درهم لرفعه
الى 700.000.00 درهم .

تصح ح مقر الشركة الى العن ان 
 19BIS 6 شقة  4 عمارة  االتي تجزئة 

شارع داردار حي الفرح
بنسركا  تكادير .

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة .
بمكأبة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت  28 سبأمبر  202 

. 06620
513 P

شركة فرويتي دومبالج بأكادير
 امللقبة ب  »صف ا« 

شـركـة مجه لة االسم 
رتسمالها االجأماعي 20.000ر.1 

درهم
املقر االجأماعي :  40 ك ل  متر طريق 

تكادير/ تار دانت
 الد تايمة

I - بمقـأـ�سى محضـر الجمع العام 
فبراير   27 ب  الـمؤرخ  العادي  الغير 

2020، تقــرر مـا يلي : 

السادة  اسأقالة  على  امل افقة 

تيت  س ديد العربي، س ديد م �سى، 

تيت  محمد،  الط ر  عمر،  املعلم 

املعلم صالح  الط ر عبد الهادي من 

مهامهم كمسؤ لين للشركة،

هللا،  عبد  الط ر  السادة  تع ين 

عبد  املعلم  املهدي  تيت  س ديد 

الصمد كمسؤ لين جدد للشركة،

تجديد  كالة باقي املسؤ لين  هم: 

بلع د  الط ر  املعلم  تيت  السادة 

تحمد.

املجلس  محضـر  بمقـأـ�سى   -  II

االداري الـمؤرخ ب 27 فبراير 2020، 

تقــرر مـا يلي :

س ديد  الس د  اسأقالة  قب 3 

العربي من مهامه كرئيس  مدير عام 

للشركة،

هللا  عبد  الط ر  الس د  تع ين 

كرئيس  مدير عام جديد للشركة.

الـقانـ نـي  اإليداع  تم   -  III

بأـاريـخ بأكادير  الأجارية   باملحكمة 

 7  شتنبر 202 تحـت رقـم 106496.
قـــصــد الـــنــشـــر

514 P

 STE CONSORTIUM

 PHARMACEUTIQUE DE

REPARATION
CPRE” – SA“

مجه لة اإلسم شركة
رتسمالها : 000.000. 2 درهــم

مقرها : رقم 808 شارع الفرابي 

املنطقة الصناع ة س دي إبراه م 

فاس 

س.ت : 7ر07ر

طبقا ملحضر الجمع العام العادي 

املنعقد بأاريخ فاتح ي ل    202، قرر 

تب زيد  الس دة  تع ين  املساهم ن 

الحسابات  مدققة  الزهراء،  فاطمة 

ثالث  ملدة  ذلك  للشركة    الجديدة 

الذي  الجمع  بعد  تنأهي  سن ات، 

املنته ة   السنة  حسابات  في  س بت 

فير1/12/202ر.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بأار دانت  االبأدائ ة 

24/09/2021 تحت رقم4257/021.

515 P

STE EXTRANJERO TRANS
 شركة ذات املسؤل ة املحد دة

رتسمالها 00.000   درهم

 املقر اإلجأماعي : رقم 4 بل ك ر رقم 

245 بنسركا  تكادير  

بأاريخ  الشركاء  محضر  بم جب 

على  املصادقة  تمت  0/08/2021ر 

ما يلي :

لشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 
الى العن ان الأالي رقم 4 بل ك ر رقم 

245 بنسركا  تكادير.

تح ين  القان ن  ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية   املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   29/09/2021 بأاريخ  باكادير 
رقم  9ر1066.

516 P

MADANE GROUP شركة
ش.م.م ذات شريك  احد

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الشريك  قرر  بأكادير  9 ي ل    202 

  MADANE  GROUP  ال ح د لشركة

SARL AU ما يلي :

تغ ير املقر االجأماعي للشركة  :

عمارة   ,M715 مخزن رقم    : من  

املحمدي,  الحي  الصفاء,  إقامة  د, 

-تكادير-

إلى  : شقة رقم 06, الطابق الثالث, 

شارع  ر22ر,  رقم  ترض ة  قطعة 

انزكان بالحي املحمدي – اكادير- 
القان ن  من   4 البند  تغ ير 

االسا�سي  للشركة.

االيداع  تم   : القان ني  االيداع 

الضبط  بكأابة  القان ني 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية  باملحكمة 

04/10/2021 تحت رقم 106684.
للخالصة  الأذكير 

517 P

 SOCIETE CENTRE RASAGE

ET BEAUTE

SARL A.U

شركة سنطر رساج اب تي 

 Société a responsabilité limitée

a associe unique

Au capital de 100.000 dhs

 Siege social : En Bas de l’Hôtel

 ELHANAA BD MOHAMED V

-  TAN-TAN

مس ير  اجأماع  على محضر  بناء 

 21/09/2021 بأاريخ  الشركة 

الأجاري  السجل  بأعديل   القا�سي 

الس د  الشركة  مسير  قرر  للشركة، 

م ل د مرز ق اضافة هدفين في املادة 

2 من القان ن االسا�سي  هما : 

الحالقة  معدات  م اد  ب ع 

 الأجم ل.

الأك ين في الحالقة  الأجم ل.

بالسجل  القان ني  االيداع  تم 

الأجاري لدى كأابة ضبط املحكمة 

االبأدائ ة لطانطان بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم 219/2021.

518 P

 ATLANTIC OCEAN CARS

تح ين النظام ارسا�سي
على محضر الجمع العام  بناء   -  I

حرر بتزنيت في 14 ابريل  202، قرر 

 ATLANTIC« الشريك ال ح د لشركة

رتسمالها  OCEAN CARS« ش م م، 

00.000  درهم، ما يلي : 

من  ارخرى  االهداف  إزالة   -

تنشطة الشركة.

ه   للشركة  الرئي�سي  النشاط   -

تأجير الس ارات بد ن سائق.

تم اإليداع القان ني باملحكمة   -II

شتنبر   22 ي م  بأيزنيت  االبأدائ ة 

 202 تحت عدد 628/2021.

519 P

 STE BOULANGERIE
LAGFIFATE
SARL AU

RC N°7825ر
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
محضر  تم  ضع  09/2021/ر1 
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

الأال ة :
في  للشركة  جديد  فرع  تأسيس 
العن ان : مركز الكف فات ت الد تايمة.
لدى  القان ني  اإليداع  تم  لقد 
بالع  ن  االبأدائ ة  املحكمة 
رقم  تحت   29/09/2021 يـ م 

050/2021ر.
520 P

 SOCIETE SAHARA LENS
 Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000,00 Dhs
 Siège Social est fixé à : AV EL

MASSIRA N°90 GUELMIM
 ICE : 00240717600001ر  RC : 

2859  IF : 42602471
تعديـــالت قانــــ ن ة

العام  الجمع  بمقأ�سى   ( 
الشركة  بمقر  املنعقد  االسأثنائي 
بأاريخ 09/2021/ر0، املسجل بأاريخ 
قرر   8240 تحت رقم   24/09/2021

الشركاء ما يلي :
فأح فرع للشركة بشارع الحسن 

الثاني رقم 290 كلم م . 
تحبين القان ن ارسا�سي.

االبراه مي   سارة  الس دة  تع ين 
مسيرة للفرع ملدة غير محددة.

تـم بكـأابة   : اإليـداع الـقانـ نـي   -  2
الضـبط باملحكمة االبأـدائ ة بكلم م 
بـأاريخ 29/09/2021 تحـت رقـم 5رر.
521 P

SOCIETE THIRD VOICE
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثناء املؤرخ في 0  ي ن    202، 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة 
شركة   SOCIETE THIRD VOICE
ذات  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الرتسماEUR 3 57.200 ي ر .

 – املسرح  شارع    25  : مقرها 

باريس.

ح ت تقرر ما يلي :

االسأثنائي  العام  الجمع  محضر 

قرر تاسيس فرع في املغرب تحت اسم 

THIRD VOICE

مقر اجأماعي للفرع الكائن برقم 

عمارة برج تكادير شارع القا�سي    0

ع اض تكادير.

تع ين الس د ي نس قاس مي مسير 

  ممثل قان ني للفرع باملغرب.

بمكأبة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ بأكادير  الأجارية   املحكمة 

رقم  تحت  سبأمبر  202   29

1ر1066.

522 P

ءا نفك

 مكأب اإلعالم ات   املحاسبة

بقعة رقم  H8 تجزئة ف نتي  بنسركا 

تكاد ير

الهاتف0528222470  -  فاكس 0528222466 

ERGER
مؤسسة إنجاز   تس ير  الشبكات

  شركة  ذات  مسؤ ل ة  محد دة  

ذات  املسير  ال ح د

رتسمالها  900.000.   درهم 

زنقة 19ر رقم 24 الطابق الثاني 

مكأب رقم 4 رياض السالم - تكاد ير

للشركة  ال ح د  املسير  إن   -   

بأاريخ   ر2  سبأمبر  202 قرر ما يلي :  

تعديل القان ن االسا�سي للشركة 

  5-96 قان ن  ملقأض ات   مطابقأه 

مسؤ ل ة  ذات  بالشركات  املأعلق 

محد دة.

باإلجراءات  الق ام  صالح ة 

القان ن ة.  

2 - تم اإليداع القان ني لدى كأابة 

باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت  0/09/2021ر  بأاريخ 

.106654
مقأطف للنشر  الب ان

ءانفك

523 P
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HMAIDOUT TOURS
SARL AU

إعالن عن تعديل
بأاريخ   محرر  محضر  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   24/09/2021

االسأثنائي لشركة ما يلي :    
 HMAIDOUT TOURS SARL AU
الشركة  نشاط  اسأمرارية   -

HMAIDOUT TOURS  باإلجماع.
كأابة  لدى  القان ني  اإليداع  تم 
اكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم:  تحت   05/10/2021 بأاريخ 

. 06688
524 P

AGA REISEN
 SARL AU

إعالن عن تعديل
بأاريخ   محرر  محضر  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   202  /09/   7
 AGA REISEN لشركة  االسأثنائي 

SARL AU ما يلي : 
 AGA اسأمرارية نشاط  الشركة -

REISEN باإلجماع
تم اإليداع القان ني لدى كأابة   -
اكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم:  تحت   05/10/2021 بأاريخ: 

  . 06688
525 P

 FIDUCIAIRE ERRAJI

N°46 PLACE EL KOUFA TIZNIT

ATELIER BAYA ATBA
  SARL A.U

إعالن عن تغ ير عن ان
العادي  الغير  املحضر  بمقأ�سى 
شتنبر   2 بأاريخ  املنعقد  للشركة 
شتنبر  0ر  بأاريخ   202  املسجل 
تقرر  ،84271 عدد  تحت   ،202  

 ما يلي :
-  تح يل املقر االجأماعي الجديد 
 02 رقم  الأالي  العن ان  الى  للشركة 

مكرر زنقة افني تالبرجت اكادير.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بتزنيت، 
بأاريخ فاتح  اكأ 0ر 202 تحت عدد 

.766
526 P

SVP GLACE
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثناء املؤرخ في  27 يناير 2020، 

قرر الجمع العام غير العادي للشركة 

SVP GLACE  شركة ذات املسؤ ل ة 

ذات  بشريك  ح د  املحد دة 

 : درهم مقرها     00.000 الرتسما3 

منطقة املرفأ طانطان.

ح ت تقرر ما يلي :

خالد000   قباج  الس د  تف يت 

منحصأه في شركة س فاب ك لفائدة: 

 Abderrahim EL HABZA  الس د

450 حصة.

 Abdeslam EL HABZA الس د  

200  حصة.

50ر   Aissa EL HABZA الس د  

حصة.

 KHALID الس د   اسأقالة 

KABBAGE من منصبه كمسير  ح د 

لشركة  ابراء ذمأه.

 Abderrahim EL الس د   تع ين 

Aissa EL HABZA  الس د  HABZA

كمسيران لشركة  0إمضاء فردي.

لس د  الصالح ات  كافة  تف يض 

 Abderrahim EL HABZA

لشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 

بشريك  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  الى   ح د 

املحد دة.

تح ين النظام السا�سي لشركة.

بمكأبة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

بطانطان بأاريخ  2 ي ن   202 تحت 
رقم 169/2021.

527 P

STE ASMAK TAMDA SARL
املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

بأاريخ 7 ي ل    202 تم إنشاء شركة 

تحمل  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

الخصائص الأال ة :

 STE ASMAK TAMDA : التسم ة

.SARL

املقر : د ار تامدة الجماعة التراب ة 
إقل م   - تزيال3   - ن مرص د  تامدة 

ازيال3.
الغرض :

مع  بالس ارات  البضائع  نقل 
حم لة معأمدة تقل عن 5  طنا.

مقا 3 في النقل الجماعي.
نقل  ت زيع االسماك.

رت س املا3 بالدرهم : 00.000.00 .
مدة الشركة : 99 سنة.

الس د حسن ايت خ يا   : املسير 
علي.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 
يناير  تنأهي في 1ر ديسمبر.

اإليداع  تم   : القان ني  اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
تغسطس  202   4 بأاريخ  بأزيال3 
تحت رقم ر2021/56  رقم السجل 

الأجاري تحت رقم 4709.
1 C

املركز الجه ي لالستثمار 
جهة الدار الب ضاء- سطات

BOVI DOKALA  SARL AU 
عل ه  مصادق  عقد  بمقأ�سى 
تم  ببرش د   08/09/2021 بأاريخ 
ذات  لشركة  ارسا�سي  النظام   ضع 
لشريك  ح د  املحد دة  املسؤ ل ة 

 التي تحمل الخصائص الأال ة :
التسم ة  :    

BOVI DOKALA  SARL AU 
ذات  شركة  القان ن ة:  الصفة 

املسؤ ل ة املحد دة لشريك  ح د
اسأيراد   : االجأماعي  الهدف 

امل ا�سي  املعدات الزراع ة
رتس املا3: حدد رتسما3 الشركة 

بمبلغ 00.000  درهم في يد 
- محمد عماري 00.000  درهم 

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

1ر  يناير إلى  من    السنة املال ة: 
ديسمبر من كل عام.

تجزئة نصر هللا  االجأماعي:  املقر 
41ر  الرقم  الخامس  محمد  شارع 

الطابق الثاني عمارة 24 برش د .

التس ير: تعطي حق التس ير للس د 
: محمد عماري ملدة غير محددة.

اإليداع  تم  القان ني:  اإليداع 
القان ني باملحكمة االبأدائ ة ببرش د 
تم  كما   1198/2021 رقم  تحت 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسج ل 
عدد    تحت  0/09/2021ر  بأاريخ 

    . 57  
2 C

 BIR GANDOUZ PRESSING
SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤ ل ة محد دة 

لشريك  ح د
رتسمالها 00.000  درهم

مقرها : حي املسيرة ر0 زنقة 
الحس مة رقم 24

- الداخلة -
تأس ـــس 

بأاريخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إحداث  تم  01/2021/ر1، 
مسؤ ل ة  ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محد دة لشريك  ح د.
التسم ــة :

 BIR GANDOUZ PRESSING
SARL A ASSOCIE UNIQUE

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شـركـة 
لشريك  ح د

الهــدف :
داخل  س اء  الشركة  تهدف 
املغرب ت  خارجه لحسابها الخاص ت  

لحساب الغير إلى : 
• اشغا3 الغسل .
• اشغا3 املصبنة.

ب ع مخألف االقمشة  النس ج   •
 املالبس.

العمل ات  جم ع  كذلك 
التي  املال ة  الأجارية،  الصناع ة، 
مباشرة  غير  ت   مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجأماعي. 
ر0  حي املسيرة  املقر االجأماعي:  

زنقة الحس مة رقم -24 الداخلة.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املــدة: 

الأأسيس النهائـي.
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رتس املـا3 : حدد رتس املا3 في مبلغ 
  000 على  مقسم  درهم    00.000
لل احـد  درهم،     00 حصة من فئة 
نادية   : ال ح دة  الشريكة  لفائدة 

الخلقي
:عهـد تسي ـر الشركـة إلى  التسي ـر 

الس دة ال ح دة   : نادية الخلقي
فاتـح  من  تبأـدئ   : املال ـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر  1ر  في  ينايـر  تنتهـي 

سنـة.
ارر0ــاح :  %5 لالحأ اط القانـــ نـي.

/-II اإليــداع القانـ نـي :
باملحكمـة  القانـ نـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  ل اليـة  االبأدائ ة 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،   ادي 
عـدد  تحـت   25/01/2021 يـ م 
رقم  الأجاري  السجل  2021/ر12 

.  7209
للنشر  الب ان

3 C

 TOHA BEAUTY SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤ ل ة محد دة 
لشريك  ح د

رتسمالها 00.000  درهم
مقرها : حي املسيرة 02 شارع الحسن 

بن جل ن رقم 44
- الداخلة -
تأس ـــس 

بأاريخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إحداث  تم  01/2021/ر1، 
مسؤ ل ة  ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محد دة لشريك  ح د.
التسم ــة:

 TOHA BEAUTY SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شـركـة 
لشريك  ح د

الهــدف :
داخل  س اء  الشركة  تهدف 
املغرب ت  خارجه لحسابها الخاص ت  

لحساب الغير إلى : 
الأجم ل  منأ جات  ب ع  شراء   •

 منأ جات الب   ...

• صناعة منأ جات محل ة.

• طب ارعشاب.

• حمام مساج  سبا.

العمل ات  جم ع  كذلك 

التي  املال ة  الأجارية،  الصناع ة، 

مباشرة  غير  ت   مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجأماعي. 

 02 حي املسيرة  املقر االجأماعي:  

 -  44 رقم  جل ن  بن  الحسن  شارع 

الداخلة.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املــدة: 

الأأسيس النهائـي

رتس املـا3 : حدد رتس املا3 في مبلغ 

  000 على  مقسم  درهم    00.000

لل احـد  درهم،     00 حصة من فئة 

فاطمة   : ال ح دة  الشريكة  لفائدة 
الهيري

:عهـد تسي ـر الشركـة إلى  التسي ـر 
الس دة ال ح دة : فاطمة الهيري

فاتـح  من  تبأـدئ   : املال ـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر  1ر  في  ينايـر  تنتهـي 

سنـة.

ارر0ــاح : %5 لالحأ اط القانـــ نـي.

اإليــداع القانـ نـي :

باملحكمـة  القانـ نـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  ل اليـة  االبأدائ ة 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،   ادي 

عـدد  تحـت   26/01/2021 يـ م 

رقم  الأجاري  السجل   140/2021

. 17241
للنشر  الب ان

4 C

 ULTRAPHONE SARL
شـركـة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها 285.000 درهم

مقرها : حي املسيرة ر0 زنقة رقم 2  

- الداخلة -

تأس ـــس
بأاريخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إحداث  تم   ،21/09/2021

مسؤ ل ة  ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محد دة.

التسم ــة:
 ULTRAPHONE SARL

شـركـة ذات مسؤ ل ة محد دة
الهــدف :

داخل  س اء  الشركة  تهدف 
املغرب ت  خارجه لحسابها الخاص ت  

لحساب الغير إلى : 
• ب ع  شراء اله اتف الذك ة .

• ب ع ل ازم  اكسس ارات اله اتف 
الذك ة .

• ب ع  شراء تجهزة الكمب  تر.
الكمب  تر  تجهزة  اصالح   •

 اله اتف الذك ة.
العمل ات  جم ع  كذلك 
التي  املال ة  الأجارية،  الصناع ة، 
مباشرة  غير  ت   مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجأماعي. 
ر0  حي املسيرة  املقر االجأماعي:  

زنقة رقم 2  - الداخلة.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املــدة: 

الأأسيس النهائـي
رتس املـا3 : حدد رتس املا3 في مبلغ 
 2850 على  مقسم  درهم   285.000
لل احـد  درهم،     00 حصة من فئة 

لفائدة الشركاء : 
• ادريس اخميس    1425 حصة

• علي ترفاس   1425 حصة
:عهـد تسي ـر الشركـة إلى  التسي ـر 
الس دان عن طريق االمضاء املشترك 

ب نهما  : 
• ادريس اخميس 

• علي ترفاس
فاتـح  من  تبأـدئ   : املال ـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر  1ر  في  ينايـر  تنتهـي 

سنـة.
ارر0ــاح :  %5 لالحأ اط القانـــ نـي.

اإليــداع القانـ نـي :
باملحكمـة  القانـ نـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  ل اليـة  االبأدائ ة 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،   ادي 
عـدد  تحـت   29/09/2021 يـ م 
رقم  الأجاري  السجل   1581/2021

ر1942.
للنشر  الب ان

5 C

STE INVEST EUROP AFRIQUE

AFRICAIN FLAVOUR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n ر

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AFRICAIN FLAVOUR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 75 ملأقى 

زنقة ي غ سالف ا  زنقة م الي على 

جليز - 4000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  887 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFRICAIN FLAVOUR

 - سناك   : غرض الشركة بإيجاز 

محل للبقالة- االسأيراد  الأصدير.

عن ان املقر االجأماعي : 75 ملأقى 

زنقة ي غ سالف ا  زنقة م الي على 

جليز - 4000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د اين ن مرس ل ك ا�سي : 50 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   50  : ج ل  تنجر  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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ك ا�سي  مرس ل  اين ن  الس د 
عمارة  0ر  شقة رقم     5 عن انه(ا) 
املام م كامب الغ 3 40000 مراكش 

املغرب.
الس د تنجر ج ل عن انه(ا) اقامة 
جافا زنقة ام البنين 40020 مراكش 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ك ا�سي  مرس ل  اين ن  الس د 
عمارة  0ر  شقة رقم     5 عن انه(ا) 
املام م كامب الغ 3 40000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 8ر1279.
 I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DETERGENCE INDUSTRIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n ر
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DETERGENCE INDUSTRIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي تجزئة رقم 02  - 40000 
مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
281ر1.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سبست ان  (ة)  الس د  تف يت 
حصة   200 س غ ين  جير م 
حصة   400 تصل  من  اجأماع ة 
مش ل  ف ل ب  (ة)  الس د  لفائدة 

شار ت بأاريخ 5  شتنبر  202.
سبست ان  (ة)  الس د  تف يت 
حصة   200 س غ ين  جير م 
حصة   4.000 تصل  من  اجأماع ة 

لفائدة الس د (ة) بر ن  دان ا3 باتريك 
م نت ير بأاريخ 5  شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12775.
2I

LE PREMIER CONSEIL

CAFE BIONDAY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAFE BIONDAY شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم   
زنقة االخاء تجزئة ياسمين   عين 

مز ار بل ك حرف ت مراكش - 40000 
مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.6 597

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ل  ز  202   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من   400 اد ناصر 
(ة)  حصة لفائدة الس د   400 تصل 
احمد  دكار بأاريخ 05 ي ل  ز  202.

حدان  محمد  (ة)  الس د  تف يت 
200 حصة اجأماع ة من تصل 200 
حصة لفائدة الس د (ة) احمد  دكار 

بأاريخ 05 ي ل  ز  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 6ر1276.
Iر

STE INVEST EUROP AFRIQUE

SCI LEFEVRE
إعالن مأعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n ر

 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SCI LEFEVRE »شركة الأ ص ة 

سهم«
ُ
بار

 عن ان مقرها االجأماعي: اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.89 65
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 6  ي ل  ز  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تغ ير املقر االجأماعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير نشاط الشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 
درب  بنشكرة  جنان  الأالي:  للعن ان 

س دي دا  د رقم ر
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير نشاط الشركة ل صبج كالأالي : 

كراء مؤسسة تجارية
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27805 .
4I

LE PREMIER CONSEIL

CAFE BIONDAY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAFE BIONDAY شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم   
زنقة االخاء تجزئة ياسمين   عين 

مز ار بل ك حرف ت مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6 597

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

05 ي ل  ز  202 تم تع ين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة الس د(ة) بلفق ه 

محمد املصطفى كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 6ر1276.

5I

PROXY FINANCE

RIAD MOROCCO SKY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa), رeme Etage, Bureau

 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC

RIAD MOROCCO SKY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر1 
رياض الزيأ ن القديم املستشفى 

املدينة - 40000 مراكش املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

75ر71.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ي ل  ز  202   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) نج ة ابن جل ن 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

السع د  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

الأمري بأاريخ 07 ي ل  ز  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 72 9.

6I
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PROXY FINANCE

LEGHRAIRIE Y INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa), رeme Etage, Bureau

 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC

LEGHRAIRIE Y INVEST شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي سك ما 

2 بل ك ت رقم 75 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.805  

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل  ي ن    202   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 LEGHRAIRIE Y ال ح د  الشريك 

  0.000 رتسمالها  مبلغ   INVEST

اإلجأماعي حي  درهم  عن ان مقرها 

 40000  -  75 بل ك ت رقم   2 سك ما 

الخسائر   : مراكش املغرب نت جة 3 

 عدم الر0ح ة..

حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

 40000  -  75 بل ك ت رقم   2 سك ما 

مراكش املغرب. 

  عين:

الغرايري    ياسين  الس د(ة) 

فرنسا   40000 فرنسا  عن انه(ا) 

فرنسا كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة :

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 9586.

7I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BRICOLAGE TAFILALET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع م الي 

علي الشريف ، 52000، الرش دية 
املغرب

 STE BRICOLAGE TAFILALET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 26 
زنقة 50 املنطقة شبه الصناع ة 

تاركة الجديدة - 52000 الرش دية 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر894.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ن    202   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عمر االدري�سي  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة  00ر 
تم نة  (ة)  00ر حصة لفائدة الس د 

االدري�سي بأاريخ 25 ي ن    202.
املج د  عبد  (ة)  الس د  تف يت 
اجأماع ة  حصة  00ر  االدري�سي 
حصة لفائدة الس د  00ر  من تصل 
ي ن     25 تم نة االدري�سي بأاريخ  (ة) 

.202 
تف يت الس د (ة) محمد االدري�سي 
تصل  من  اجأماع ة  حصة  00ر 
تم نة  (ة)  00ر حصة لفائدة الس د 

االدري�سي بأاريخ 25 ي ن    202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
ي ل  ز  202 تحت رقم 42/2021ر.
8I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BRICOLAGE TAFILALET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع م الي 

علي الشريف ، 52000، الرش دية 
املغرب

 STE BRICOLAGE TAFILALET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي رقم 26 
زنقة 50 املنطقة شبه الصناع ة 
تاركة الجديدة - 52000 الرش دية .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر894.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
25 ي ن    202 تم تح يل  املؤرخ في 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
ي ل  ز  202 تحت رقم 42/2021ر.
9I

STRAVISCO

STE EASY DESING SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 STE EASY DESING SARL AU
»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: 14 شارع 
يعق ب املنص ر املدينة الجديدة 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر558ر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 07 ي ل  ز  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
من  الشركة  املا3  راس  رفع  مايلي: 
من  الجارية  الحسابات  دمج  خال3 
800000.00  ذلك  00000.00رالى 

بزيادة 500000.00 درهم
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: ت س ع نشاط الشركة باضافة 

النشاط »الأجارة«

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

7 من النظام     6 . الأعديل امل اد ر 

الأظام  لشركة  تح ين  االسا�سي 

االسا�سي للشركة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشكل ات   الصالح ات 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   06 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 691ر.

 0I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DERB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n ر

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DERB شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 7ر درب 
را ية باب دكالة - 0ر400 مراكش 

املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر469.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202  ر0  في  املؤرخ 

مسؤ ل ة  ذات  شركة   DERB حل 

محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 7ر درب را ية باب 

دكالة - 0ر400 مراكش املغرب نت جة 

لحل الشركة  ت ق ف نشاطها.

  عين:

ف ل ب  كريسأ ف  الس د(ة) 

درب را ية  7ر  شال ندار   عن انه(ا) 

املغرب  مراكش  0ر400  دكالة  باب 

كمصفي (ة) للشركة.
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  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ ر0 شتنبر  202  في 7ر درب 
مراكش  0ر400   - دكالة  باب  را ية 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27665 .
  I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BILLIONAIRE IMMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n ر
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BILLIONAIRE IMMO شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي امللك 
املسمى مكا ي 8  مقاطعة جل يز حي 
باب دكالة مكأب رقم 6  - 0ر444 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  8789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BILLIONAIRE IMMO
:  كالة  بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية (ب ع  شراء  كراء)
تس ير السنديك.

امللك   : االجأماعي  املقر  عن ان 
املسمى مكا ي 8  مقاطعة جل يز حي 
0ر444   -   6 باب دكالة مكأب رقم 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 40  : نب ل  مسع د  ايت  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

ز جة  مسع د  ايت  الس دة 
الز اق ينيسا : 40 حصة بق مة 00  

درهم للحصة .
الس دة ايت مسع د ز جة سان 
ريسلين سهام : 40 حصة بق مة 00  

درهم للحصة .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
نب ل  مسع د  ايت  الس د 
دافنت�سي  اقامة  ر5  عن انه(ا) 
د 0ليس رقم ر شارع املقا مة 40000 

مراكش املغرب.
ز جة  مسع د  ايت  الس دة 
برج النخلة  الز اق ينيسا عن انه(ا) 
الشارقة   . ر40ر  رقم  شقة  املجاز 

االمارات العر0 ة املأحدة.
سان  ز جة  مسع د  ايت  الس د 
زنقة   20 عن انه(ا)  سهام  ريسلين 
ف نيس     69200 ب نين  ل د فيس 

فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
نب ل  مسع د  ايت  الس د 
دافنت�سي  اقامة  ر5  عن انه(ا) 
د 0ليس رقم ر شارع املقا مة 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27860 .
 2I

aice compta

AMTG GROUP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

 ذات الشريك ال ح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa ر bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AMTG GROUP شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
كلم مة إقامة ل  ل فغ رقم اإلقامة 
ر65 الطابق 4 الشقة    - 20000 

الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر51657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AMTG : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.GROUP
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ل فغ رقم اإلقامة  ل   إقامة  كلم مة 
 20000  - الشقة      4 الطابق  ر65 

الب ضاء املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
000.  حصة   : الس د مهدي امل  

بق مة 00  درهم للحصة .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
زنقة  الس د مهدي امل  عن انه(ا) 
ر2020  السالم  حي  الع ا�سي  جبل 

الب ضاء املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
زنقة  الس د مهدي امل  عن انه(ا) 
ر2020  السالم  حي  الع ا�سي  جبل 

الب ضاء املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 420ر79.

Iر1

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

HAOUIBRA SERVICES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
إضافة تسم ة تجارية ت  شعار 

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

HAOUIBRA SERVICES »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي 

السالم رقم 1478 - 000ر7 الداخلة 

املغرب.

»إضافة تسم ة تجارية ت  شعار«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.8949

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر  تبريل  202  ر1  في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة  ه :

PARA SUD DAKHLA

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

تبريل  202 تحت رقم 659.

14I

COMPTIS SARL

BADOMEX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

COMPTIS SARL

20 شارع املسيرة الخضراء الطابق 

الثالث رقم 5 ، 90000، طنجة 

املغرب

BADOMEX شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع  ادي 

املخازن رقم 64 - 90055 تص لة 

املغرب.
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حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.665
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
06 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ   BADOMEX ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي شارع  ادي املخازن 
املغرب  تص لة   90055  -  64 رقم 
نت جة 3 : عدم تحق ق الهدف الذي 

تنشأت من تجلــه.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 90055  -  64 رقم  املخازن   ادي 

تص لة املغرب. 
  عين:

الغازي    الدين  بدر  الس د(ة) 
عن انه(ا) شارع  ادي املخازن رقم 64 
(ة)  تص لة املغرب كمصفي   90055

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  االبأدائ ة باص لة 

 202 تحت رقم 79 .
 5I

MUKARZA

MUKARZA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

MUKARZA
ر1 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق   رقم 8 املعاريف. ر1 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
  رقم 8 املعاريف.، 0رر20، الدار 

الب ضاء املغرب
MUKARZA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
  عن ان مقرها االجأماعي ر1 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

اال 3 رقم 8 املعاريف الدار الب ضاء 
- 0رر20 الدار الب ضاء .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر4788.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 07 شتنبر  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 850ر79.

 6I

MUKARZA

MUKARZA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MUKARZA

ر1 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق   رقم 8 املعاريف. ر1 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

  رقم 8 املعاريف.، 0رر20، الدار 

الب ضاء املغرب

MUKARZA شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

اال 3 رقم 8 املعاريف الدار الب ضاء 

- 0رر20 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر4788.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

07 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

اشط طح شريف كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 850ر79.

 7I

MUKARZA

MUKARZA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

MUKARZA
ر1 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق   رقم 8 املعاريف. ر1 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
  رقم 8 املعاريف.، 0رر20، الدار 

الب ضاء املغرب
MUKARZA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

اال 3 رقم 8 املعاريف الدار الب ضاء 
- 0رر20 الدار الب ضاء املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر4788.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) جل 3 حم دي  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000
شتنبر   07 بأاريخ  اشط طح  شريف 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 850ر79.
 8I

PROXY FINANCE

SBAI SPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa), رeme Etage, Bureau
 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC
SBAI SPORT شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

املحمدي شما3 بل ك 124 رقم 
   الطابق ار 3 - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1ر872.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202  0ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د SBAI SPORT مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي حي املحمدي شما3 
 - ار 3  الطابق  رقم      124 بل ك 
 :  3 نت جة  املغرب  مراكش   40000

الخسائر  نقص الر0ح ة.
حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
رقم   124 بل ك  شما3  املحمدي 
مراكش   40000  - الطابق ار 3     

املغرب. 
  عين:

محمد فاضل م من    الس د(ة) 
89ر  رقم  ب   04 سعادة  عن انه(ا) 
املغرب  مراكش   40000 املحام د 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   02 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 126486.
 9I

PROXY FINANCE

SBAI SPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa), رeme Etage, Bureau
 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC
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SBAI SPORT شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : حي 
املحمدي شما3 بل ك 124 رقم 

   الطابق ار 3 - 40000 مراكش 
املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر872.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 ي ل  ز  202 تقرر حل 
SBAI SPORT شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي حي املحمدي شما3 
ار 3  الطابق  رقم      124 بل ك 
نت جة  املغرب  مراكش   40000  -

اللخسائر  نقص الر0ح ة.
  عين:

محمد فاضل م من    الس د(ة) 
89ر  رقم  ب   04 سعادة  عن انه(ا) 
املغرب  مراكش   40000 املحام د 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
حي  ي ل  ز  202  في   26 بأاريخ 
رقم   124 بل ك  شما3  املحمدي 
مراكش   40000  - الطابق ار 3     

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   02 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 5ر1271.
20I

MANAGEX

STE NAHDA ECOLOGIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 00ر60، بركان املغرب
STE NAHDA ECOLOGIE شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
8ر زنقة عبد الكريم الخطابي حي 

ب كراع - 00رر6 بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202   02

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. NAHDA ECOLOGIE

غس ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الأنظ ف   الأجارة 

8ر  رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

زنقة عبد الكريم الخطابي حي ب كراع 

- 00رر6 بركان املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د بن منص ر مراد 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د بن منص ر مراد عن انه(ا) 

بركان  00رر6  زكز3  تازاغين  د ار 

املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د بن منص ر مراد عن انه(ا) 

بركان  00رر6  زكز3  تازاغين  د ار 

املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 562/2021.

2 I

TARRAS IMAD

STE BARI OILS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE BARI OILS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تعا ن ة 
 اد الدهب بني كلة - 6200   زان 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
69ر1.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
تي  درهم«  »00.000.000ر 
إلى  درهم«    00.000.000« من 
 : عن طريق  درهم«   400.000.000«

تقديم حصص نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  ب زان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 87رر.
22I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RAFA MAROC
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

املعن ي ن)
عقد تس ير حر رصل تجاري

RAFA MAROC
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ قي ر2 
 RAFA MAROC فبراير 8 20 تعطى
الأجاري  6778  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
التس ير الحر لألصل الأجاري الكائن 
ب الطابق االر�سي من امللك املسمى 
 - الحي الشأ ي  كناف  زنقة الشهداء 
 KMZ 40000 مراكش املغرب لفائدة
  5 سنة تبأدئ من   4 ملدة   INVEST
تبريل   14 في  تنأهي     20 8 تبريل 
ق مأه  شهري  مبلغ  مقابل   2022

80.000  درهم.

Iر2

Notaire

RENT-BUILD SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

RENT-BUILD SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1، 
زنقة احمد املجاطي، إقامة االلب، 

الطابق ار 3 رقم 8 املعاريف 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 6667

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

RENT- : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUILD SARL AU

الكراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 التس ير.
عن ان املقر االجأماعي : ر1، زنقة 

احمد املجاطي، إقامة االلب، الطابق 

الدار  0رر20  املعاريف   8 ار 3 رقم 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما3 الشركة: 500.000.ر 

درهم، مقسم كالأالي:

500.ر   : فائد  الدين  ن ر  الس د 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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الس د ن ر الدين فائد عن انه(ا) 
بل ك   زنقة ر رقم 9  الحي املحمدي 

20570 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ن ر الدين فائد عن انه(ا) 
بل ك   زنقة ر رقم 9  الحي املحمدي 

20570 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 551ر79.
24I

comptajouari

 CAFE SARDAOUI
 ABDELKADER OULED

MOHAMED
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
BENI MELLAL maroc ،000ر2

 CAFE SARDAOUI ABDELKADER
OULED MOHAMED شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : بام حد ب  
م �سى رقم 0   س ق السبت ا الد 
نمة - 000ر2 س ق السبت املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

879ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
6  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 CAFE SARDAOUI ABDELKADER
شركة ذات   OULED MOHAMED
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
س ق     0 رقم  م �سى  ب   حد  بام 
س ق  000ر2   - نمة  ا الد  السبت 
السبت املغرب نت جة لليس هناك اي 

مدخ 3 يذكر.

  عين:

السردا ي  القادر  عبد  الس د(ة) 

  عن انه(ا) شارع ساحة اسبان ا رقم 

هجر  0ر445  تر يل  هجر  باب     4

اسبان ا كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 6  شتنبر  202  في بام حد ب  

س ق السبت ا الد     0 م �سى رقم 

نمة - 000ر2 س ق السبت املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 

20 شتنبر  202 تحت رقم 248.

25I

Abi abdelouahad laabi

SOCIETE TGR PRO

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

Abi abdelouahad laabi

 rue aljihad hay riad route 42

0000ر ، Ain smen، فاس املغرب

SOCIETE TGR PRO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 3 تجزئة 

س بر ن ر 2 ابن خط ب الطابق 

السفلي - 0000ر فاس املغرب.

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر6802.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  ي ل  ز  202    9 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

من  تي  درهم«  »900.000.ر 

 4.000.000« إلى  درهم«    00.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4262.

26I

ZAF SOLUTIONS

ZAF SOLUTIONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

ZAF SOLUTIONS
 ،NREA ر18 شارع  لي العهد، مركز
الطابق ارر�سي، املحل رقم ر1 ، 

90000، طنجة املغرب
ZAF SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : ر18 
 ،NREA شارع  لي العهد، مركز

الطابق ارر�سي، املحل رقم ر1 - 
90000 طنجة املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر10567.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ماي  202   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ZAF SOLUTIONS
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
العهد،  شارع  لي  ر18  اإلجأماعي 
مركز NREA، الطابق ارر�سي، املحل 
املغرب  طنجة   90000  - ر1  رقم 

نت جة لأصف ة  دية قبل اال ان.
  عين:

السع دي    عدنان  الس د(ة) 
طنجة   90000 ب 0انة  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
بشنتي  الزهراء  فاطمة  الس د(ة) 
4000ر  املركز  تا نات  عن انه(ا)    

تا نات املغرب كمصفي (ة) للشركة.
زيد الأايك   عن انه(ا)  الس د(ة) 
90000 طنجة  زنقة م ث ق الر داني 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ر18  شتنبر  202  في  ر0  بأاريخ 
 ،NREA مركز  العهد،  شارع  لي 
 - ر1  رقم  املحل  ارر�سي،  الطابق 

90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246277.

27I

PROXY FINANCE

LUXURIA CONCIERGERIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa), رeme Etage, Bureau

 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC

 LUXURIA CONCIERGERIE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة هدى 

شقة رقم 4 ج ليز - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.78027

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل  ي ن    202    0 املؤرخ في 

LUXURIA CONCIERGERIE شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 

درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

هدى  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 

شقة رقم 4 ج ليز - 40000 مراكش 

الخسارة  إنعدام   3 نت جة  املغرب 

الر0ح..

  عين:
الز ين    رض ان  الس د(ة) 

فرنسا   75000 فرنسا  عن انه(ا) 

فرنسا كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  ي ن    202  في    0 بأاريخ 

هدى  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 

شقة رقم 4 ج ليز - 40000 مراكش 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27867 .

28I
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JURIS INVEST PARTNERS

OMYA SA
إعالن مأعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
OMYA SA »شركة املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 6 كلم 
طريق الحديدة ب سك رة - 70 20 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
. 08209

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تم  العادي  العام  الجمع  بم جب 
تجديد  الية املأصرفين للشركة ملدة 

6 سن ات.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: بم جب محضر مجلس االدارة 
تم  0/06/2021ر  بأاريخ  املنعقد 
العام  املدير  الرئيس  تجديد  الية 
تجديد  تم  سن ات. 0ذلك   6 ملدة 
العام  الجمع  غاية  الى  مهامهم 
العادي للحسابات للسنة املنته ة في 

1/12/2026ر. 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 651ر79.
29I

JURIS INVEST PARTNERS

OMYA SAFI
إعالن مأعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب

OMYA SAFI »شركة املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 6 كلم 

طريق الحديدة ب سك رة - 70 20 

الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.241219

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تم  العادي  العام  الجمع  بم جب 

تجديد  الية املأصرفين للشركة ملدة 

6 سن ات

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: بم جب محضر مجلس االدارة 

تم  0/06/2021ر  بأاريخ  املنعقد 

العام  املدير  الرئيس  تجديد  الية 

تجديد  تم  سن ات. 0ذلك   6 ملدة 

العام  الجمع  غاية  الى  مهامهم 

العادي للحسابات للسنة املنته ة في 

1/12/2026ر

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 649ر79.

0Iر

fiduciaire dar dmana

STE KASAMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعا يين درب الدرعا يين 
رقم 0   زان حي الدرعا يين درب 

الدرعا يين رقم 0   زان، 6200 ، 

 زان املغرب

STE KASAMO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : بحي 

جنان علي جنان الغماري  زان - 

6200   زان املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.1421

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  شتنبر  202    0 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE KASAMO حل 

رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  درهم  عن ان  0.000ر 

جنان  علي  جنان  بحي  اإلجأماعي 

الغماري  زان - 6200   زان املغرب 
د ن  حا3  قطاع  في  الزمة  نت جة 

تغط ة الشركة ملصاريفيها..

  عين:

سع د    البرجي  الس د(ة) 

عن انه(ا) د ار امرد 3 تنز لين زاك رة 

(ة)  زاك رة املغرب كمصفي   47900

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 0  شتنبر  202  في بحي جنان 

  6200  - الغماري  زان  علي جنان 

 زان املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت    7 بأاريخ  ب زان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 66رر.

1Iر

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

DAKHLA LAGUNA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

DAKHLA LAGUNA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 

البركة شقة رقم 06 حي م الي 

الرش د - 000ر7 الداخلة املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

21ر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  غشت  202   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعدي  سعد  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

محمد ب 0كر بأاريخ 09 غشت  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 502 .

2Iر

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

DAKHLA LAGUNA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

DAKHLA LAGUNA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

  عن ان مقرها االجأماعي عمارة 

البركة شقة رقم 06 حي م الي 

الرش د - 000ر7 الداخلة .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

21ر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 09 غشت  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 502 .

Iرر
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fiduciaire dar dmana

 SOCIETE EL JAWHARA
LITANMIA SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعا يين درب الدرعا يين 

رقم 0   زان حي الدرعا يين درب 
الدرعا يين رقم 0   زان، 6200 ، 

 زان املغرب
 SOCIETE EL JAWHARA

LITANMIA SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي بحي اكادير 
تجزئة كريمة رقم  9  زان - 6200  

 زان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1ر8.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
غشت  202   25 في  املؤرخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE EL JAWHARA املحد دة 
رتسمالها  مبلغ   LITANMIA SARL
مقرها  درهم  عن ان    .000.000
كريمة  تجزئة  اكادير  بحي  اإلجأماعي 
6200   زان املغرب   - رقم  9  زان 

نت جة 3 : ازمة في القطاع.
  حدد مقر الأصف ة ب بحي اكادير 
تجزئة كريمة رقم  9  زان - 6200  

 زان املغرب. 
  عين:

عن انه(ا)  يش     عزيز  الس د(ة) 
زنقة ابن  حي اكادير تجزئة كريمة   
6200   زان  92  زان  الرقم  رشد 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
املأعلقة بالأصف ة : بحي اكادير تجزئة 

كريمة رقم  9  زان
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  ب زان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 82رر.
4Iر

fiduciaire dar dmana

 STE RADI ET BETEMI
»IMMOBILIER sigle »SRBI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعا يين درب الدرعا يين 

رقم 0   زان حي الدرعا يين درب 
الدرعا يين رقم 0   زان، 6200 ، 

 زان املغرب
 STE RADI ET BETEMI

IMMOBILIER sigle »SRBI« شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي بحي العدير 

تجزئة النهضة رقم 174 الطابق 
اال 3  زان - 6200   زان املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 28 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
06 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 RADI ET BETEMI IMMOBILIER
رتسمالها  مبلغ   »sigle »SRBI
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي بحي العدير تجزئة النهضة 
 - اال 3  زان  الطابق   174 رقم 
6200   زان املغرب نت جة 3 : ازمة 
تغط ة  لعدم  ادى  مما  القطاع  في 

الشركة ملصاريفها.
  حدد مقر الأصف ة ب بحي العدير 
تجزئة النهضة رقم 174 الطابق اال 3 

 زان - 6200   زان املغرب. 
  عين:

الرا�سي    الشريف  الس د(ة) 
النهضة  العدير تجزئة  حي  عن انه(ا) 
6200   زان املغرب  580  زان  رقم 

كمصفي (ة) للشركة.
الحد د  االقأضاء   عند 
املخ لة  الصالح ات  على  املفر ضة 
تبل غ  محل  املخابرة    محل  لهم 
العق د   ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
: بحي العدير تجزئة النهضة رقم 174 

الطابق اال 3  زان.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  ب زان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم ر8رر.

5Iر

EE MANAGEMENT

ZAZORA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

EE MANAGEMENT
 av mly rachid quartier chbar
 n496 martil ، 9150ر، martil

maroc
ZAZORA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي رش د حي الشبار عمارة رقم 
496 الطابق اال 3 مرت ل - 150ر9 

مرت ل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
28277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2020 ن نبر    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZAZORA
مطعم     : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم  عمارة  الشبار  حي  رش د  م الي 
150ر9   - الطابق اال 3 مرت ل   496

مرت ل املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  00 الس د عبد املالك ب غنايم : 
حصة بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

ب غنايم  املالك  عبد  الس د 
شارع القاهرة زنقة   رقم  عن انه(ا) 

   مرت ل 150ر9 مرت ل املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ب غنايم  املالك  عبد  الس د 
شارع القاهرة زنقة   رقم  عن انه(ا) 

   مرت ل 150ر9 مرت ل املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
دجنبر    7 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

2020 تحت رقم ر620.
6Iر

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

BIVOUAC SAAID
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
BIVOUAC SAAID شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
ال الء رقم ر0 - 000ر7 الداخلة 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر1268.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  يناير  202   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البنباري  مانة  (ة)  الس د  تف يت 
4ر  تصل  من  اجأماع ة  حصة  4ر 
اهل  غالم  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

الك ري بأاريخ 29 يناير  202.
اهل  زينب   (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة    6 الخطاط 
(ة)  الس د  لفائدة  حصة  رر  تصل 
يناير   29 بأاريخ  الك ري  اهل  غالم 

.202 
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اهل  زينب   (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة    7 الخطاط 

(ة)  الس د  لفائدة  حصة  رر  تصل 

لحباب اهل الخطاط بأاريخ 29 يناير 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

فبراير  202 تحت رقم 16ر.

7Iر

DARAA AUDIT

 AFRICA MINING

 EQUIPEMENT AND SPARE

PARTS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار الب ضاء املغرب

 AFRICA MINING EQUIPEMENT

AND SPARE PARTS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقط ني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.455521

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 26 غشت  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 2 الطابق  الزرقط ني  شارع   46«

الب ضاء  الدار   20000  -  6 الشقة 

»شارع إم ل ز ال عمارة  إلى  املغرب« 

 20000  - شقة      6 الطابق   241

الدار الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 44ر794.

8Iر

DARAA AUDIT

 AFRICA MINING

 EQUIPEMENT AND SPARE

PARTS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار الب ضاء املغرب

 AFRICA MINING EQUIPEMENT

AND SPARE PARTS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع إم ل 

ز ال عمارة 241 الطابق 6 شقة    - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.455521

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  غشت  202   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

»400.000 درهم« تي من »00.000  

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 44ر794.

9Iر

DARAA AUDIT

HZTECH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار الب ضاء املغرب

HZTECH شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 

الحرية الطابق ر شقة 5 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر47671.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 6  شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 5 شقة  ر  زنقة الحرية الطابق    0«

إلى  املغرب«  الدار الب ضاء   20000  -

» 20 مكرر زنقة رقم 7 شارع لط فة 

الدار   20000  - ليساسفة  القا�سي 

الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر4ر794.

40I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

BIVOUAC SAAID
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

BIVOUAC SAAID شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي شارع 

ال الء رقم ر0 - 000ر7 الداخلة 

املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر1268.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 يناير  202 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :

اسأغال3  تس ير فندق.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

فبراير  202 تحت رقم 16ر.

41I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

BIVOUAC SAAID
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين ممثل قان ني للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
BIVOUAC SAAID »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 
ال الء رقم ر0 - 000ر7 الداخلة 

املغرب.
»تع ين ممثل قان ني للشركة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر1268.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
يناير  202  تبعا   29 في  املؤرخ 
تع ين  تقرر  الحالي  املسير  السأقالة 

املمثل(ين) القان ني(ين): 
- الخطاط لحباب 

- - شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
الكائن مقرها اإلجأماعي ب: - - - -

عند  الأجاري  السجل  رقم 
االقأضاء: -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

فبراير  202 تحت رقم 16ر.

42I

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصع د ال طني

ميدينة بارك
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصع د ال طني
ملعب الخ ل م دان الفر س ة 
سابقا امام مخبزة ر زالي بجانب 

اقامة الفرد س الطابق اال 3 فاس ، 
0000ر، فاس املغرب

م دينة بارك شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
 مركب الس احي الج هرة الخضراء 
كلم 5 طريق عين الشقف فاس - 

0000ر فاس املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
17ر40.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) حادة العمراني  تف يت الس د 
20ر حصة اجأماع ة من تصل 20ر 
حصة لفائدة الس د (ة) عبد السالم 

العمراني بأاريخ 7  غشت  202.
الحسين  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من  20ر  العمراني 
(ة)  حصة لفائدة الس د  20ر  تصل 
  7 بأاريخ  العمراني  السالم  عبد 

غشت  202.
مصطفى  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من  20ر  العمراني 
(ة)  حصة لفائدة الس د  20ر  تصل 
  7 بأاريخ  العمراني  السالم  عبد 

غشت  202.
تف يت الس د (ة) العربي العمراني 
20ر حصة اجأماع ة من تصل 20ر 
حصة لفائدة الس د (ة) عبد السالم 

العمراني بأاريخ 7  غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4251/021.
Iر4

CABINET CRCOM

BOUNOU HUILE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM رeme ETAGE V.N FES

FES ،0000ر ، اململكة املغر0 ة
BOUNOU HUILE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 54 شارع 

عين السبع الحي الصناعي الدكارات 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.29689

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي

تم  شتنبر  202   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

تي  درهم«   550.000.000«

إلى  درهم«   550.000.000« من 

درهم« عن طريق    . 00.000.000«

الشركة  دي ن  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر425.

44I

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 

ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب

قاسم بيش شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة, رقم ر6 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.95 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة    6.500 امار 

حصة لفائدة الس د   50.000 تصل 

  2 بأاريخ  ب الج ك  اك   شركة  (ة) 

غشت  202.

سارما  شركة  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من  500.رر  فيش 
حصة لفائدة الس د   50.000 تصل 
  2 بأاريخ  ب الج ك  اك   شركة  (ة) 

غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.
45I

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د
شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 
ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب
قاسم بيش شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة, رقم ر6 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.95 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2  غشت  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

السماللي طارق كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.
46I

SOFICODEX

BR NEGOCE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بط طة الطابق الثاني 

  الثالث ، درب عمر ، 2ر200، الدار 
الب ضاء املغرب
BR NEGOCE

 شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي 2  املدينة 
الخضراء ب سك رة ، كازا كرين تا ن 

- 00ر20 الدارالب ضاء .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.479879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 685ر79.

47I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

TAJ TRADE TEX » T.T.T«
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

»TAJ TRADE TEX » T.T.T شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 45 الطابق السفلي 

س دي البر ن �سي الدار الب ضاء - 

0 206 الدار الب ضاء املغرب

مسؤ ل ة  ذات  شركة  تأسيس 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر5174

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 TAJ«  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TRADE TEX » T.T.T

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحل ة  الد ل ة بجم ع تشكالها.

شراء  0 ع  اسأيراد  تصدير 

اآلالت   تس يق  تمث ل 

 اإلكسس ارات  الخ  ط  املنأجات 

لشركات النس ج.

العم لة  التس يق  السمسرة 

 الأجارة بشكل عام بجم ع تشكالها 

من آالت النس ج  مشأقاتها .

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 

الدار  ن �سي  البر  س دي  السفلي 

الب ضاء  الدار   206 0  - الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د محمد تجم عتي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد تجم عتي عن انه(ا) 

الطابق    7 زنقة العرائش شقة   8 

الدار   20200 4 حي السالم الب ضاء 

الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد تجم عتي عن انه(ا) 

الطابق    7 زنقة العرائش شقة   8 

الدار   20200 4 حي السالم الب ضاء 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر1ر794.

48I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 FABRICATION ET
MONTAGE DES STATIONS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 FABRICATION ET MONTAGE

DES STATIONS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 148 شارع 
باحماد الطابق 5 رقم 8  الدار 

الب ضاء. - 00ر20 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5ر5174

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 FABRICATION ET MONTAGE

.DES STATIONS
تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصن ع  ترك ب املعدات الكهر مائ ة 

.
امل اه  ملعالجة  ضخ  محطة 

 الصرف الصحي  م اه الشرب .
املدن ة  ارعما3  الهندسة 

املخألفة ..
 148  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع باحماد الطابق 5 رقم 8  الدار 
الب ضاء  الدار  00ر20   - الب ضاء. 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة فأ حة الفأح : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : بسأاني  مصطفى  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الفأح  فأ حة  الس دة 
ر1  رقم   27 عمارة  النخ ل  اقامة 
 20402 س دي م من الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء املغرب.
الس د مصطفى بسأاني عن انه(ا) 
الشالالت  النبي  عبد  س دي  ا الد 

املحمدية 20650 املحمدية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الفأح  فأ حة  الس دة 
ر1  رقم   27 عمارة  النخ ل  اقامة 
 20402 س دي م من الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء املغرب
الس د مصطفى بسأاني عن انه(ا) 
الشالالت  النبي  عبد  س دي  ا الد 
الب ضاء  الدار   20650 املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 14ر794.

49I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 INTERNATIONAL PIECES
DE RECHANGE MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 INTERNATIONAL PIECES DE

RECHANGE MAROC شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي بمجم عة 
الأقدم-GH2 17 الطابق الثاني 

س دي البر ن �سي الدار الب ضاء - 
0 206 الدار الب ضاء املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.470509

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ب كاس  رش د  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
000.  حصة لفائدة الس د (ة) حنان 

عشاق بأاريخ 06 شتنبر  202.
تف يت الس د (ة) ي سف عرض ن 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
000.  حصة لفائدة الس د (ة) حنان 

عشاق بأاريخ 06 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 57ر794.

50I

SOFICODEX

BR NEGOCE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بط طة الطابق الثاني 

  الثالث ، درب عمر ، 2ر200، الدار 
الب ضاء املغرب

BR NEGOCE شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2  املدينة 
الخضراء ب سك رة ، كازا كرين تا ن 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.479879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) هناء الحاف�سي 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
لحل   ريم  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

بأاريخ 14 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 685ر79.

5 I
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SOFICODEX

WHM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بط طة الطابق الثاني 

  الثالث ، درب عمر ، 2ر200، الدار 

الب ضاء املغرب

WHM شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 48 زنقة 

الهدهد (كالي سابقا) مرس السلطان 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   26

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.WHM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تس يق  ت زيع   ، تصن ع   ، تصدير   ،

ت   املهن ة  الديك ر  ارثاث  منأجات 

املنزل ة.

تعما3 الديك ر ، الترك ب  الأجهيز 

 ، اإلنشائ ة  ارعما3  ذلك:  في  بما 

 ، النجارة   ، الكهر0اء   ، السباكة 

 الصباغة. 

الأجارة  نقل البضائع.

العملـ ات  كل  عامـة،  بصفـة    

الصناع ة،  الأجارية،  املال ة، 

العقـاريـة  غ ـر العقـاريـة ذات 

املشـار  بارهـداف  مبـاشرة  صلـة 

إل ـها تعـاله ت  القـادرة على ت س ـع   

تطـ ير الشركـة.

زنقة   48  : عن ان املقر االجأماعي 

الهدهد (كالي سابقا) مرس السلطان 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د نب ل الحل  : 2.500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د احمد ج اد : 500.  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

املغاري  اشطاط   عصام  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
2500 بق مة   : الس د نب ل الحل  

00  درهم.
الس د احمد ج اد : 500  بق مة 

00  درهم.
 : الس د عصام اشطاط  املغاري 

000  بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
  5 الحل  عن انه(ا)  نب ل  الس د 
 9 الشقة   5 زنقة الصنعاني الطابق 

20500 الدارالب ضاء املغرب.
الس د احمد ج اد عن انه(ا) زنقة 
 20500 االحباس    7 رقم  الرك ن 

الدارالب ضاء املغرب.
املغاري  اشطاط   عصام  الس د 
املحاسن  اب   زنقة    7 عن انه(ا) 
 20500  9 شقة   4 طابق  الر ياني 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
  5 الحل  عن انه(ا)  نب ل  الس د 
 9 الشقة   5 زنقة الصنعاني الطابق 

20500 الدارالب ضاء املغرب
الس د احمد ج اد عن انه(ا) زنقة 
 20500 االحباس    7 رقم  الرك ن 

الدارالب ضاء املغرب
املغاري  اشطاط   عصام  الس د 
املحاسن  اب   زنقة    7 عن انه(ا) 
 20500  9 شقة   4 طابق  الر ياني 

الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794052.

52I

SAMIR FIDUCIAIRE

 CAFÉ LA RÉSIDENCE DES
GOÛTS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT ر,
،EME ETAGE, VN, ، 50000ر 

MEKNES MAROC
 CAFÉ LA RÉSIDENCE DES

GOÛTS شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
65, الطابق ارر�سي, إقامة الغرفة 

 ,شطر,   الزيأ ن, مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5رر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 CAFÉ  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. LA RÉSIDENCE DES GOÛTS
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عن ان املقر االجأماعي : محل رقم 
الغرفة  إقامة  ارر�سي,  الطابق   ,65
 ,شطر,   الزيأ ن, مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د لحسن بندا د : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة بأ 3 ا عدي : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة مريم بندا د : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة اكرام بندا د : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د محمد بندا د : 200 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بندا د  لحسن  الس د 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  ا عدي  بأ 3  الس دة 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  بندا د  مريم  الس دة 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  بندا د  اكرام  الس دة 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  بندا د  محمد  الس د 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ا عدي  بأ 3  الس دة 
قرطبة  تجزئة   02 جناح   04 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4279.

Iر5

سهريكاد

ال ميزو بابو
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

سهريكاد
46 ب د الزرقط ني الدرج 2 الشقة 

الرقم 6 الدارالب ضاء 46 ب د 
الزرقط ني الدرج 2 الشقة الرقم 6 
الدارالب ضاء، 20002، املغرب الدار 

الب ضاء
ال ميز  باب  شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 

زينب إسحاق,الب الت الدارالب ضاء - 
20ر20 الدارالب ضاء املغرب.
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تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.187149

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في ر2 شتنبر  202 تم تع ين 

ن ة  الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

فؤاد كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 187149.

54I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

SOCIAL ACT LAB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 

الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

SOCIAL ACT LAB شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 49، زنقة 

جان ج ريس، حي ك تيي، الطابق 

السادس، شقة 2  - 20060 الدار 

الب ضاء املغرب.

 فاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

155ر45.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202 تم اإلعالم 

ت زيع  معاد    تاجة  الشريك  ب فاة 

لرسم   
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه 

تبريل  202    2 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

  25  ، د تري  ت ل فيي  الس د(ة) 

حصة .

الس د(ة) شادي د تري ، 87,50  

حصة .

  87,50  ، غالي د تري  الس د(ة) 

حصة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 758ر79.
55I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

SOCIAL ACT LAB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
SOCIAL ACT LAB شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
  عن ان مقرها االجأماعي 49، زنقة 
جان ج ريس، حي ك تيي، الطابق 
السادس، شقة 2  - 20060 الدار 

الب ضاء .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
155ر45.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر ي ن    202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 758ر79.
56I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

SOCIAL ACT LAB
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
SOCIAL ACT LAB شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها االجأماعي 49، زنقة 

جان ج ريس، حي ك تيي، الطابق 
السادس، شقة 2  - 20060 الدار 

الب ضاء املغرب.
ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
155ر45.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ن    202  0ر  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الأصم م  اإلنأاج  التس يق   
 االسأيراد  الأصدير ، بأي شكل من 
ارجهزة  البرامج  لجم ع   ، ارشكا3 
 املش رة  الأدريب  املساعدة 
املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر 
ت  إدارة املعل مات  الب انات  بإنشاء 
بجم ع تشكالها ، بما في ذلك معالجتها 
 الطباعة  الحفظ  النشر  من تجل 

النقل.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 758ر79.
57I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

SOCIAL ACT LAB
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
SOCIAL ACT LAB شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 49، زنقة 
جان ج ريس، حي ك تيي، الطابق 
السادس، شقة 2  - 20060 الدار 

الب ضاء املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
155ر45.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تع ين  ي ن    202  0ر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) د تري 

ت ل في كمسير  ح د
تبعا ل فاة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 758ر79.

58I

fiduciaire rageca ف ديس ير راج كا

BLANQUEFORT IMMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

fiduciaire rageca ف ديس ير راج كا
26 اقامة املحمدي زنقة رابعة 
العد ية الطابق الرابع رقم 4ر 

الجير ند ، 20500، الدار الب ضاء 
املغرب

BLANQUEFORT IMMO شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مجم عة 
الأقدم ج غ2-7  الطابق 2 س دي 
برن �سي - 20600 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   25
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BLANQUEFORT IMMO
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يأعلق بالتر يج العقاري .
عن ان املقر االجأماعي : مجم عة 
س دي   2 الطابق  الأقدم ج غ2-17 
الب ضاء  الدار   20600  - برن �سي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د اسامة كريم 

بق مة 50.000 درهم للحصة .
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500 حصة   : الس د ال اس كريم 
بق مة 50.000 درهم للحصة . 

بق مة   500  : الس د اسامة كريم 
50.000 درهم.

بق مة   500  : الس د ال اس كريم 
50.000 درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  كريم  اسامة  الس د 
9حي  شقة  ر  زنقة ارم ن ا طابق   20
الدارالب ضاء  60ر20  املستشف ات 

املغرب.
عن انه(ا)  كريم  ال اس  الس د 
 85 رقم   02 زنقة  م امار  تجزئة 
الدارالب ضاء   20 50 كالف رن ا 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  كريم  اسامة  الس د 
9حي  شقة  ر  زنقة ارم ن ا طابق   20
الب ضاء  الدار  60ر20  املستشف ات 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
59I

FOUZMEDIA

BRIK ML
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BRIK ML شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

م الي عبدالعزيز إقامة م الي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BRIK  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.ML

غرض الشركة بإيجاز : ب ع تجزاء 

الس ارات

مقا 3 في نقل املسأخدمين

املخألفة  ارشغا3  في  مقا 3 

 تشغا3 البناء.

 59  : االجأماعي  املقر  عن ان 

إقامة  عبدالعزيز  م الي  شارع 

 14000  -  4 م الي عبدالعزيز الرقم 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د العربي ب شاق ر عن انه(ا) 

د ار ا ال حم د  الط ازيط الشرق ة 

القن طرة   14000 السفل ة  عامر 

املغرب.

عن انه(ا)  خر0 ش  م نة  الس دة 

املجم عة     بل ك ب  ال حدة  حي 

14000 س دي يحيى الغرب املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ب شاق ر  العربي  الس دة 

عن انه(ا) د ار ا ال حم د  الط ازيط 

 14000 السفل ة  عامر  الشرق ة 

القن طرة املغرب

عن انه(ا)  خر0 ش  م نة  الس د 

املجم عة     بل ك ب  ال حدة  حي 

الغرب  يحيى  س دي     14000

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.

60I

TEXM MAROC

TEXM MAROC
إعالن مأعدد القرارات

TEXM MAROC

املنطقة الحرة للأصدير ب خالف، 

القطعة رقم 24A2، الجزء رقم 

24B، الطابق اال 3، املكأب رقم 

ر1س ، 90000، طنجة املغرب

TEXM MAROC »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصدير ب خالف، القطعة 
 ،24B 24، الجزء رقمA2 رقم

الطابق اال 3، املكأب رقم ر1س - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

5ر1161.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 20 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
رفع رتسما3 الشركة من 86.270,00 

درهم م.ع.ص الى 720,00. 72 درهم 

545.ر6  بإصدار  م.ع.ص  ذلك 

0,00  دراهم  حصة جديدة من فئة 

بمبلغ  ال احدة،  للحصة  م.ع.ص 

درهم  5.450,00ر6  قدره  إجمالي 

الحساب  من  خصمها  تم  م.ع.ص 

الجاري الدائن للشريكة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تح ين  اعادة ص اغة القان ن 

الأغ يرات  االسا�سي للشركة ليشمل 

الجديدة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :0 رقم  بند 

تح ين  إعادة ص اغة النظام  مايلي: 

ارسا�سي بالكامل

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246447.

6 I

MANAGEX

IMMOBILIER LAMSIAH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 00ر60، بركان املغرب

IMMOBILIER LAMSIAH شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 141 

تجزئة العال ة حي جابر - 00رر6 

بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. IMMOBILIER LAMSIAH

مط ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

اشغا3 البناء .

عن ان املقر االجأماعي : رقم 141 

00رر6   - جابر  حي  العال ة  تجزئة 

بركان املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ملس اح ن ر الدين : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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الدين  ن ر  ملس اح  الس د 
زنقة ملس اح حي  رقم  2  عن انه(ا) 

جابر 00رر6 بركان املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الدين  ن ر  ملس اح  الس د 
زنقة ملس اح حي  رقم  2  عن انه(ا) 

جابر 00رر6 بركان املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 571/2021.
62I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

R.H IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
R.H IMPORT-EXPORT شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املركز 
الحد دي الكركرات-ا سرد - 000ر7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر8ر19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 R.H  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMPORT-EXPORT
االصدار   : غرض الشركة بإيجاز 

 الأصدير.

املركز   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الحد دي الكركرات-ا سرد - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : حم م د  رش د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حم م د  رش د  الس د 

000ر7  كركرات  الحد دي  املركز 

ا سرد املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حم م د  رش د  الس د 

000ر7  كركرات  الحد دي  املركز 

ا سرد املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم ر155.

Iر6

SOUHAL CONSULTING

RAYAN LUXURY CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RAYAN LUXURY CAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املحام د 

  السعادة 4 الرقم 415 الشقة ر - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RAYAN LUXURY CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

س ارات بد ن سائق .
املحام د   : عن ان املقر االجأماعي 
 - ر  الشقة  الرقم 415   4 السعادة    

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د جما3 ايت رح  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د جما3 ايت رح  عن انه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ن ا3 ايت رح  عن انه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27278 .
64I

marrakech externalisation

OPPORTUNITIES HUNTER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
Opportunities hunter شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 le noyer عن ان مقرها اإلجأماعي 
c شارع ابن سينا   الطابق ار 3 رقم 
2  ك ليز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.     9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
براز  ش ماء  (ة)  الس د  تف يت 
00  حصة اجأماع ة من تصل 00  
محمد براز  (ة)  حصة لفائدة الس د 

بأاريخ 1ر غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27972 .
65I

marrakech externalisation

Opportunities hunter
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
Opportunities hunter شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 le noyer عن ان مقرها االجأماعي  
c شارع ابن سينا   الطابق ار 3 رقم 
2  ك ليز مراكش - 40000 مراكش .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.     9
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 1ر غشت  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27972 .
66I
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MANAGEX

BOUJEMAOUI TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

MANAGEX

رقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 00ر60، بركان املغرب

BOUJEMAOUI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي رقم 28 

اقامة رقم   زنقة لقصيبة حي 

فلسطين - 00رر6 بركان املغرب .

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

9ر70.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اشغا3 الغابات   اشغا3 مخألفة 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 560/2021.

67I

KING CONSULTING

AMAIZNG PRINT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

KING CONSULTING

 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،

BOUZNIKA MAROC ،100ر1

AMAIZNG PRINT شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : مكأب 

ب عمارة 5 تجزئة رقم   - 100ر1 

ب زن قة املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر527.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2020 تكأ 0ر    9 في  املؤرخ 
حل AMAIZNG PRINT شركة ذات 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
 - رقم    تجزئة   5 عمارة  ب  مكأب 
100ر1 ب زن قة املغرب نت جة لعجز 

الشركة عن اإلسأمرار.
  عين:

القرق ري  سهام  الس د(ة) 
 2 6 رقم  ارمل  حي  عن انه(ا)    
املغرب  املحمدية  100ر1  املحمدية 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
2020  في مكأب  تكأ 0ر    9 بأاريخ 
100ر1   - تجزئة رقم     5 ب عمارة 

ب زن قة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 461.
68I

compta jour

TRANSPORT ZAWAK
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 SOCIETE: » TRANSPORT
ZAWAK« S.A.R.L AU

 26 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
غشت  202 تم تأسيس شركة ذات 
خصائصها  املحد دة  املسؤ ل ة 

كالأالي:
-التسم ة : 

 «  TRANSPORT ZAWAK  «
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الشريك ال ح د
املكأب الكائن   : -املقر االجأماعي   
بالعمارة  حدة 05 رقم 229 دا ديات 

مراكش.
من  ،ابأداء  سنة   99  : -املدة 

الأق  د بالسجل الأجاري.
محدد  الرتسما3   : -الرتسما3   
درهم  تالف  عشرة  مجم عه  ما  في 

)0.000,00  درهم).

حصة  مائة  على  مقسمة 

درهم  مائة  بق مة  اجأماع ة، 

مائة  إلى  من    مرقمة  لل احدة، 

لفائدة : 

الس د عبد العالي ايت ت ريرت   *

00  :حصة اجأماع ة

الشركة مسيرة ملدة   : -التس ير   *

عبد  الس د  غير محد دة من طرف 

العالي ايت ت ريرت 

 -السنة االجأماع ة : 

تبأدئ من  احد يناير،  تنأهي ي م 

ال احد   الثالث ن من شهر دجنبر من 

كل سنة. 

لدى  القان ني  اإليداع  –يأم   2

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  املحكمة 

08/09/2021 تحت عدد 08ر127

السجل الأجاري عدد 118249 

69I

MANAGEX

HAKIMA TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 00ر60، بركان املغرب

HAKIMA TRANS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 4ر 

زنقة املأنبي حي السعادة احفير - 

050ر6 بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. HAKIMA TRANS
ارسا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع االسأيراد   الأصدير .
4ر  رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
 - احفير  السعادة  حي  املأنبي  زنقة 

050ر6 بركان املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : محمد  ناصري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  ناصري  الس د 
السعادة  حي  املأنبي  زنقة  4ر  رقم 

احفير 050ر6 بركان املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  ناصري  الس د 
السعادة  حي  املأنبي  زنقة  4ر  رقم 

احفير 050ر6 بركان املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/ر56.
70I

FOUZMEDIA

SOCIETE K PLATRE PRO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE K PLATRE PRO شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 
م الي عبدالعزيز إقامة م الي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 
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القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE K PLATRE PRO

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

ارشغا3 املخألفة  اشغا3 البناء

مقا 3 في الجبص.

 59  : االجأماعي  املقر  عن ان 

إقامة  عبدالعزيز  م الي  شارع 

 14000  -  4 م الي عبدالعزيز الرقم 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عبدالرح م  اف دي  الس د 
حي   1954 رقم   52 زنقة  عن انه(ا) 

ارمل 14000 القن طرة املغرب.

الس د اف دي املصطفى عن انه(ا) 

 14000 الرامي  بئر  امبارك  ا الد 

القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د اف دي املصطفى عن انه(ا) 

 14000 الرامي  بئر  امبارك  ا الد 

القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 02 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.

7 I

somadik

MOUNIR PLATRE
إعالن مأعدد القرارات

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

MOUNIR PLATRE »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: رقم ف 
14 ال كالة   بل ك ف - - الع  ن 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
5467ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تصـف ــة الشركة من السجل الأجاري 

من املحكمة االبأدائ ة بالع  ن.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تصف ة الشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 008ر.
72I

YUMMY WAFFLE

YUMMY WAFFLE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

YUMMY WAFFLE
تجزئة اهال ,اقامة كريمة 52, الطابق 
اال 3 رقم 2 ,طريق الر0اط ، 90000، 

طنجة املغرب
YUMMY WAFFLE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
اهال، اقامة كريمة 52، الطابق 
اال 3، رقم 2، طريق الر0اط - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر1202

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YUMMY WAFFLE

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للطلبات  السريعة  ال جبات 

الخارج ة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   ،52 كريمة  اقامة  اهال، 
اال 3، رقم 2، طريق الر0اط - 90000 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  00  : الصالحي  سمير  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الصالحي  الس د سمير 

 IMP DES CYPRES BLEUS 11

 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الصالحي  الس د سمير 

 IMP DES CYPRES BLEUS 11

 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر24622.

Iر7

FIDA

DRIVE ART
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

DRIVE ART شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقط ني الطابق الثاني الشقة 6 

الدارالب ضاء 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

90417ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  شتنبر  202   29 في  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 DRIVE ال ح د  الشريك  ذات 

درهم    0.000 رتسمالها  مبلغ   ART

شارع   46 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 

 6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقط ني 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

انشطة  ت قف   :  3 نت جة  املغرب 

الشركة.

  حدد مقر الأصف ة ب 46 شارع 

 6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقط ني 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب. 

  عين:

به     ند  الحسن  الس د(ة) 

هللا  عبد  م الي  حي  عن انه(ا) 

 20000 ر106  رقم  مارس   2 شارع 

(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794564.
74I

مسأأمنة سامي للمحاسبة

STE TRANS TOURABI SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مسأأمنة سامي للمحاسبة
حي م م نة رقم 55 بل ك 4 الطابق 
ار 3 بني مال3 ، 004ر2، بني مال3 

املغرب
 STE TRANS TOURABI SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 6 
شقة رقم 14 الطابق 4 شارع محمد 

الخامس بني مال3 - 000ر2 بني 
مال3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANS TOURABI SARL
غرض الشركة بإيجاز : -مقا 3 في 

النقل لحساب الغير.
 6 عمارة   : عن ان املقر االجأماعي 
شقة رقم 14 الطابق 4 شارع محمد 
الخامس بني مال3 - 000ر2 بني مال3 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د امحمد ترابي : 0رر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د ابراه م ترابي : 40ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د الكبير جعفري : 0رر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ترابي  امحمد  الس د 

ايطال ا ******* ******* ايطال ا.

عن انه(ا)  ترابي  ابراه م  الس د 

اعزيزي قصبة  لد حادة  ا الد  د ار 

الخزازرة 26050 ابن احمد املغرب.

عن انه(ا)  جعفري  الكبير  الس د 

اعزيزي قصبة  لد حادة  ا الد  د ار 

الخزازرة 26050 ابن احمد املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ترابي  ابراه م  الس د 

اعزيزي قصبة  لد حادة  ا الد  د ار 

الخزازرة 26050 ابن احمد املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم   0 .

75I

VISION VASTE CONSULTING

BERDTRAN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

BERDTRAN شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي اسماع ل إقامة الزهراء، 

الطابق السفلي - 90000 طنجة 

املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.985 7

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ي ن    202   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسن املس ح  (ة)  تف يت الس د 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

(ة) عبدالصمد  حصة لفائدة الس د 

السباعي بأاريخ 14 ي ن    202.

برادة  محمد  (ة)  الس د  تف يت 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

(ة) عبدالصمد  حصة لفائدة الس د 

السباعي بأاريخ 14 ي ن    202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   02 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 244080.

76I

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصع د ال طني

ميدينة بارك
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصع د ال طني

ملعب الخ ل م دان الفر س ة 

سابقا امام مخبزة ر زالي بجانب 

اقامة الفرد س الطابق اال 3 فاس ، 

0000ر، فاس املغرب

م دينة بارك شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي املحل رقم 

 مركب الس احي الج هرة الخضراء 

كلم 5 طريق عين الشقف فاس - 

0000ر فاس .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

17ر40.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 7  غشت  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4251/021.

77I

cabinet jdaini

EL KHAYR DISTRIBUTION
إعالن مأعدد القرارات

cabinet jdaini

2BD BIR ANZARANE 1 ETAGEر 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

berkane maroc ،00رر6

 EL KHAYR DISTRIBUTION

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: تعا ن ة 

 ادي الذهب بني  ك ل لعأامنة 

بركان - 00رر6 بركان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر218.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

اإلسأثنائي  العام  الجمع  بمقأ�سى 

املؤرخ في 1ر اكأ 0ر 2020 تم اإلعالم 

ب فاة الشريك فاطمي احمد   ت زيع 

لرسم   
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه 

 2020 ن نبر    5 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي الس دة ح رية بك ش 

الس دة ح اني شجاع  ، 75ر حصة. 

الس دة فاطمي  حصة.  75ر   ، نزهة 

سميرة ، 28ر حصة . الس دة فاطمي 

.الس دة فاطمي  مل كة ، 28ر حصة 

سك نة ، 28ر حصة .الس دة فاطمي 

فاطمي  حصة.الس د  28ر   ، عال ة 

فاطمي  الس د   . حصة   656  ، منير 

الس د فاطمي   . حصة   657  ، عامر 

فاطمي  حصة.الس د   657  ، ب 0كر 

الس د فاطمي  حصة.   656  ، حمزة 

علي ، 656 حصة. الس د فاطمي عبد 

اللط ف ، 656 حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين السادة: فاطمي عامر   فاطمي 

إمضاء  للشركة مع  ب 0كر كمسيرين 

الس د  عامر.   فاطمي  للس د   ح د 

مشترك مع  فاطمي ب 0كر مع امضاء 

الس د فاطمي عامر. 
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 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

ينص  الذي   :7  6 رقم  بند 
العام  الجمع  بمقأ�سى  مايلي:  على 
اكأ 0ر  1ر  في  املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشريك  ب فاة  اإلعالم  تم   2020
فاطمي احمد   ت زيع حصصه على 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 5  

ً
ال رثة تبعا

الس دة  ارتي  بالشكل   2020 ن نبر 
ح رية بك ش ، 75ر حصة. الس دة 
حصة.  75ر   ، نزهة  شجاع  ح اني 
، 28ر حصة  الس دة فاطمي سميرة 
. الس دة فاطمي مل كة ، 28ر حصة 
.الس دة فاطمي سك نة ، 28ر حصة 
.الس دة فاطمي عال ة ، 28ر حصة.
 . حصة   656  ، منير  فاطمي  الس د 
 . حصة   657  ، الس د فاطمي عامر 
حصة.  657  ، الس د فاطمي ب 0كر 
حصة.   656  ، الس د فاطمي حمزة 
حصة.   656  ، علي  فاطمي  الس د 
 656  ، الس د فاطمي عبد اللط ف 

حصة.
على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
فاطمي عامر    تع ين السادة:  مايلي: 
للشركة مع  ب 0كر كمسيرين  فاطمي 
إمضاء  ح د للس د فاطمي عامر.  
امضاء  مع  ب 0كر  فاطمي  الس د 

مشترك مع الس د فاطمي عامر. 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 570/2021.
78I

ائأمان ة الشما3 للمحاسبة ش.م.م

LUNA MODE لونا مود
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

ائأمان ة الشما3 للمحاسبة ش.م.م
الس اني ر زنقة 29  ج رقم 7  ، 

00 90، طنجة املغرب
LUNA MODE ل نا م د شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 
الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 8 ساحة 
فرنسا اقامة ط ل دان  الطابق 
  رقم 7 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.96 89

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202  ر2  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ  م د  ل نا   LUNA MODE
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
فرنسا  ساحة   8 اإلجأماعي  مقرها 
 7 رقم  الطابق    ط ل دان   اقامة 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نت جة 

3 : نقص في نشاط شركة.
8 ساحة    حدد مقر الأصف ة ب 
فرنسا اقامة ط ل دان  الطابق   رقم 

7 طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
  عين:

املسا ي  عبدالعزيز  الس د(ة) 
طنجة   90000 طنجة  عن انه(ا)    

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
عريرب    الس د(ة)  س مة 
طنجة   90000 طنجة  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245467.
79I

ائأمان ة الشما3 للمحاسبة ش.م.م

NORTH VISIBILITY نورث 
فيسيبيليطي

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

ائأمان ة الشما3 للمحاسبة ش.م.م
الس اني ر زنقة 29  ج رقم 7  ، 

00 90، طنجة املغرب
NORTH VISIBILITY ن رث 

فيس ب ل طي شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي الس اني ر 
زنقة 29  ج رقم 7  طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.82475
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 1ر غشت  202 تقرر حل 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
ن رث   NORTH VISIBILITY
  0.000 فيس ب ل طي مبلغ رتسمالها 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
  7 رقم  ج    29 زنقة  ر  الس اني 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نت جة 

3 : تزمة بسبب ك ف د 9 .
  حدد مقر الأصف ة ب الس اني ر 
زنقة 29  ج رقم 7  طنجة - 90000 

طنجة املغرب. 
  عين:

السك ب    ابراه م  الس د(ة) 
طنجة   90000 طنجة  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
ال ارث    تم مة  الس د(ة) 
طنجة   90000 طنجة  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    0 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245905.
80I

STE GESTAC SUD SARL

 KECH CENTER FOR
 TRAINING AND
COACHING PRIVE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 KECH CENTER FOR TRAINING
AND COACHING PRIVE شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اب اب 
مراكش T2 س ق 7  مكأب    
الطابق الثاني - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  89 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 KECH  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 
 CENTER FOR TRAINING AND

.COACHING PRIVE
الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي.
اب اب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
مكأب       7 س ق   T2 مراكش 
مراكش   40000  - الثاني  الطابق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ي نس  بحسة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ي نس  بحسة  الس د 
690 شقة  املسيرة   حرف ب عمارة 

8 40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ي نس  بحسة  الس د 
690 شقة  املسيرة   حرف ب عمارة 

8 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 87988 .
8 I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DAR CHIBANIA
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

املعن ي ن)

عـــقـــد تـــــســـ ـــ ـــر حــــــــــر
الــمــحــرر  الــعــرفــي  للــعـــقــد  تــبعــا 
يــ م فاتح ي ل  ز  202،   املــســجــل 
شتنبر 202،   24 يــ م  بـمــراكـش 
 »RIAD CHIBANI« شـركـة  مـنـحــت 
ال ح د،  الشريك  ذات  ش.م.م. 
املسأقرة به لنة، رقم 24، درب مجاط 
املدينة  مــراكــش  ٲيالن  باب  حي   ،
الـأـجـاري  بـالسـجـل  الــمـسـجـلة    
491ر11،  رقـم  تـحـت  بـمـراكـش 
الـحـر،  للـتـسـ ـ ـر  عـقـد  إطـار  في 
 LIMOUN PRESTIGE ET« لــــشـــركة 
SERVICES » ش.م.م.، املسأقرة بــرقم 
ٲز0زط مراكش     ، درب املعدة   ،  8
املـسـجلة بالسـجـل الأجـاري بـمـراكـش 
تحت رقـم 114689 ارصل الأــجــاري 
الــمــأــ اجــد ب: ه لنة، رقم 24، درب 
مــراكــش  ٲيالن  باب  حي   ، مجاط 
الض افة  كدار  الــمــســأــغــل  املدينة   

 « DAR CHIBANIA « تحت شعار
 حددت مدة الــعــقــد فــي عشر ن 
شهرا ابــأـداء من فاتح ي ل  ز  202. 
82I

NT FINANCE

HADOI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 10 RTG ر APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

HADOI شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة رقم 
 8  املنطقة الصناع ة جن ب غرب 

- 0ر288 املحمدية املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.11049

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الأازي  ايمان  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

غشت  1ر  بأاريخ  بره ة  خديجة 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2020.

Iر8

INFOPLUME

 SOCIETE COMMERCIALE

D›OFFRE ET D›EXCELLENCE
إعالن مأعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م م زا   رقم 7  ، 90000، طنجة 

املغرب

 SOCIETE COMMERCIALE

 D›OFFRE ET D›EXCELLENCE

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 

ك لج   انترناد  رقم 27 طريق 

تط ان 2 ك ل متر - طنجة طنجة 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.99997

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

محمد  للس د  حصة   500 تف يت 

عصمان

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة مسير الشركة 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

الأ ق ع  مس  ل ة  الشركة  اعطاء 

للس د محمد عصمان.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 

الى  محد دة  املسؤ ل ة  دات  شركة 

شركة ذات الشريك ال ح د

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

تع د  حصة   500 تف يت  مايلي: 

الس د  الى  ريج 3  زه ر  للس دة 

محمد عصمان

على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

الشركة  مسيرة  اسأقالة  مايلي: 
الس دة زه ر ريج 3

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مس  ل ة  الشركة  اعطاء  مايلي: 

الأ ق ع للس د محمد عصمان

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 

الى  محد دة  املسؤ ل ة  دات  شركة 

شركة ذات الشريك ال ح د

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 7ر84-70ر246.

84I

ISDM CONSULTING

STE LIGURIA MARBRE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب

STE LIGURIA MARBRE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

تجزئة الراحة رقم 464 شقة  0 
الطابق الثاني - 70000 الع  ن 

املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

91ر5ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

28 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

القري�سي السع د كمسير آخر

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 057/21ر.

85I

ISDM CONSULTING

FAYAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب

FAYAL شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

الن جر رقم  0  حي ال حدة  0 

الع  ن - 70000 الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر827ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.FAYAL : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 اعما3 اخرى.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ال حدة  0  حي  رقم  0   الن جر 

الع  ن - 70000 الع  ن املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد م ل د داداه : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

داداه  م ل د  محمد  الس د 

 70000 الدشيرة  ق ادة  عن انه(ا) 

الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

داداه  م ل د  محمد  الس د 

 70000 الدشيرة  ق ادة  عن انه(ا) 

الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 055/21ر.

86I

ISDM CONSULTING

STE SAHARA COTSER GBS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب

 STE SAHARA COTSER GBS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 
السمارة ب كراع 7 /12684 الع  ن 

- 70000 الع  ن املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

409رر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  شتنبر  202   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سن د ابراه م  (ة)  تف يت الس د 
  .000   حصة اجأماع ة من تصل 
سن د مل اء  (ة)  حصة لفائدة الس د 

بأاريخ 28 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 056/21ر.
87I

FOUZMEDIA

 SOCIETE NOURD SAYED
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تف يت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE NOURD SAYED
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 72  

الزنقة 70  الرقم ر2 تفكا - 14000 
القن طرة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  تبريل  202   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسام الس د  (ة)  تف يت الس د 
حصة   2.500 علي  عبداملقص د 
حصة   2.500 تصل  من  اجأماع ة 
ن رالدين ب زراري  (ة)  لفائدة الس د 

بأاريخ 02 تبريل  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 41ر40.
88I

INFOPLUME

BALCON ATLANTICO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

م م زا   رقم 7  ، 90000، طنجة 

املغرب
BALCON ATLANTICO شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي منطقة 

الحرة زنفة طارق ابن زياد - العرائش 
العرائش 92000 العرائش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر259.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
27 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
بل غ  الس د(ة)  للشركة  مسير جديد 

طام  كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم ر104-7رر1.

89I

ISDM CONSULTING

STE SAHARA COTSER GBS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب
 STE SAHARA COTSER GBS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

  عن ان مقرها االجأماعي طريق 
السمارة ب كراع 7 /12684 الع  ن 

- 70000 الع  ن .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
409رر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 28 شتنبر  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 056/21ر.
90I

ISDM CONSULTING

STE LIGURIA MARBRE 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب
 STE LIGURIA MARBRE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

تجزئة الراحة رقم 464 شقة  0 
الطابق الثاني - 70000 الع  ن 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
91ر5ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) زهير ن ر الدين  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000
شتنبر   28 بأاريخ  السع د  القر�سي 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 057/21ر.
9 I

FLASH ECONOMIE

FELICE BATTI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FELICE BATTI شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 

ال فاء الطابق 4 الشقة 08 زنقة 

البريد ب  كرى - 80000 انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر4ر24

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   29

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 FELICE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BATTI

املباني,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منعش عقاري.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
زنقة   08 الشقة   4 الطابق  ال فاء 

انزكان   80000  - ب  كرى  البريد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : السف ني  براه م  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د  ل د اكيز 3 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د براه م السف ني عن انه(ا) 

تيزنيت   85000  دادية الخير الركادة 

املغرب.

عن انه(ا)  اكيز 3  الس د  ل د 

تيزنيت   85000 د ار اديح ا الساحل 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د براه م السف ني عن انه(ا) 

تيزنيت   85000  دادية الخير الركادة 

املغرب.

عن انه(ا)  اكيز 3  الس د  ل د 

تيزنيت   85000 د ار اديح ا الساحل 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 1ر20.

92I

ISDM CONSULTING

VIABLE WORK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب

VIABLE WORK شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ال حدة مجم عة E رقم 684 الع  ن 

- 70000 الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

17ر7ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202  0ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VIABLE WORK

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لفائدة   اعما3 اخرى  نقل ابضائع 

االخر.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ال حدة مجم عة E رقم 684 الع  ن 

- 70000 الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 750  : اسماع ل  اب   الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : الس د محمد ايت محمد 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  اسماع ل  اب   الس د 
تنغير  مك نة  قلعة  ب ك د ر  ايت 

45200 قلعة مك نة املغرب.
محمد  ايت  محمد  الس د 
ايت ب ك د ر قلعة مك نة  عن انه(ا) 

تنغير 45200 قلعة مك نة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  اسماع ل  اب   الس د 
تنغير  مك نة  قلعة  ب ك د ر  ايت 

45200 قلعة مك نة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 21/ر208.

Iر9

sabahinfo

NAJMAT TASSAOUT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 4000ر، el
kelaa des sraghna maroc

NAJMAT TASSAOUT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي القلعة 
الراش ة رقم 114 - 000ر4 قلعة 

السراغنة املغرب.
ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
657ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر1 يناير  202 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :
االستراد  الأصدير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بقلعة السراغنة بأاريخ 0ر 

شتنبر  202 تحت رقم 6ر2021/4.

94I

CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

 CENTRE DE MEDECINE

NUCLEAIRE ERRAHMA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

 CENTRE DE MEDECINE

NUCLEAIRE

 CLINIQUE ERRAHMA LOT

 ZINEB EL MASMOUDI SOUS

 -SOL 1 TARGA MARRAKECHCH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 CENTRE DE MEDECINE

NUCLEAIRE ERRAHMA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : مصحة 

الرحمة تجزئة زينب2 املصم دي 

الطابق تحت تر�سي   ,تاركة - 

0ر401 مراكش املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.80257

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 

 CENTRE DE MEDECINE حل 

شركة   NUCLEAIRE ERRAHMA

مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

الرحمة  مصحة  اإلجأماعي  مقرها 

الطابق  املصم دي  زينب2  تجزئة 

تحت تر�سي   ,تاركة - 0ر401 مراكش 

املغرب نت جة لعدم التشغ ل.

  عين:

ت ف ق زي ا   عن انه(ا)  الس د(ة) 

إقامة كأب ة 2 ب رقم ر شارع محمد 

املغرب  مراكش  0ر401  السادس 

كمصفي (ة) للشركة.
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  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

غشت  202  في مصحة  1ر  بأاريخ 

تحت  الطابق  زينب  تجزئة  الرحمة 

مراكش  0ر401   - ,تاركة  تر�سي   

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28056 .

95I

KHAWLA GESTION

KHAWLA GESTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

KHAWLA GESTION

تجزئة 559 تجزئة رياض الساحل 

مأجر رقم   حد الس الم برش د ، 

26402، برش د املغرب

KHAWLA GESTION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 559 

تجزئة رياض الساحل مأجر رقم   

حد الس الم برش د - 26402 برش د 

املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.   95

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الغني  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة    .500 بن ني 

الس د  لفائدة  حصة  000.ر  تصل 

(ة) محمد الشم�سي بأاريخ 5  شتنبر 

.202 

الغربي  محمد  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    .500

(ة)  الس د  لفائدة  حصة  000.ر 

شتنبر  0ر  بأاريخ  الشم�سي  محمد 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 87  .

96I

JURISMAG SARL

CMGP GROUP SA
إعالن مأعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

CMGP GROUP SA »شركة 

املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 46، شارع 

الزرقط ني، الطابق 2، الشقة رقم 

6، - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر41108.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 9  ماي  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
الشركة  املا3  رتس  زيادة  مايلي: 

درهم،   490.620.000 بمبلغ 

إلى  درهم  067.000.ر98  ليرتفع من 

خال3  من  درهم،  687.000.ر1.47 

جديًدا  سهًما   490.620 اسأحداث 

درهم للسهم ال احد،    .000 بق مة 

بق مة  إصدار  بعال ة  مصح 0ة 

للسهم،  مدف ع  درهم   202.56

إجراء  طريق  عن  نقًدا  بالكامل 

املحددة  الشركة  دي ن  مع  مقاصة 

املقدار  املسأحقة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
000.ر76.40  زيادة رتس املا3 بمبلغ 

687.000.ر1.47  من  ليرتفع  درهم، 

درهم    .550.090.000 إلى  درهم 

سهم  ر76.40  من خال3 اسأحداث 

لكل  درهم    .000 بق مة  جديد 

سهم، مصح 0ة بعال ة إصدار بق مة 

9 .82  درهم للسهم ال احد مكأتًبا 

تقديم  طريق  عن  بالكامل   محررا 

حصص ع ن ة 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في رتسما3 الشركة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 792820.

97I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ATLANTIQUE TRANSDAK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
ATLANTIQUE TRANSDAK شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

املسجد زنقة ارشان عمارة رقم 9  
الطابق السفلي - 000ر7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 9 79
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ATLANTIQUE TRANSDAK
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
  9 املسجد زنقة ارشان عمارة رقم 
الداخلة  000ر7   - السفلي  الطابق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : ياهي  غلة  الس دة 
بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   500  : باهي  الس دة زيري 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

حي  عن انه(ا)  باهي  غلة  الس دة 
املطار زنقة الرك بة رقم 6ررر   

000ر7 الداخلة املغرب.
عن انه(ا)  باهي  زيري  الس دة 
6ررر  رقم  الرك بة  زنقة  املطار  حي 

000ر7 الداخلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  باهي  غلة  الس دة 
6ررر  رقم  الرك بة  زنقة  املطار  حي 

000ر7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  9 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 1424.
98I

KHAWLA GESTION

KHAWLA GESTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

KHAWLA GESTION
تجزئة 559 تجزئة رياض الساحل 
مأجر رقم   حد الس الم برش د ، 

26402، برش د املغرب
KHAWLA GESTION شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 559 
تجزئة رياض الساحل مأجر رقم   

حد الس الم برش د - 26402 برش د 
املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.   95
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
5  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  كمسير  ح د  محمد  الشم�سي 

إلقالة مسير.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 87  .

99I

ز 0ير ب تغماس

STE RED B SARL
إعالن مأعدد القرارات

ز 0ير ب تغماس
اكن 3 املركز تازة ، 5050ر، تازة 

املغرب
STE RED B SARL »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: الرقم 
51ر حي املسع دية تازة - 5000ر 

تازة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
رر60.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
500 حصة  تف يت الس د ر�سى بلك 
ال احدة  للحصة  درهم    00 بق مة 

لفائدة الس د نب ل البعل 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تنظ ف  الأجاري  النشاط  حدف 
النشاط  الس ارات  اضافة  فرش 

الأجاري االشغا3 املخألفة 
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس د نب ل البعل مسير جديد 

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تف يت الحصص
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

حدف نشاط  اضافة نشاط 
على  ينص  الذي  ر1:  رقم  بند 

مايلي: تع ين مسير جديد
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بأازة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 509.

 00I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE LA TARTE
SUCREE SARL

إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE LA TARTE SUCREE

SARL »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: محل 
رقم 2 زا ية حمان الفط اكي  سعد 

زغل 3 - - 14000 القن طرة.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.49971

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر تبريل  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
اجأماع ة  حصة    000 تف يت  تم 
ي سف  الس د  طرف  من  اململ كة 
صنط ح لفائدة الس د تحمد ب عزى 
500 حصة  الس دة زه ر بن الش خ 
رتسما3  تصبح  ح ث  حصة   500
الس دة زه ر  الشركة م زع كالأالي: 
بن الش خ 500 حصة  الس د تحمد 

ب عزى: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 لهذا الأف يت تم قب 3 اسأقالة 

ً
تبعا

مهمة  من  صنط ح  ي سف  الس د 
التس ير  تع ين الس د تحمد ب عزى 
الساكن بالعن ان الأالي:  6  الشقة 
06 بئر الرامي جن ب القن طرة مسير 

للشركة ملدة غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
حصة    000 تف يت  تم  مايلي: 
اجأماع ة اململ كة من طرف الس د 
الس د  لفائدة  صنط ح  ي سف 
حصة  الس دة   500 ب عزى  تحمد 
ح ث  حصة   500 الش خ  بن  زه ر 
تصبح رتسما3 الشركة م زع كالأالي: 
500 حصة  الس دة زه ر بن الش خ 

 الس د تحمد ب عزى: 

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
قب 3  تم  الأف يت  لهذا   

ً
تبعا مايلي: 

اسأقالة الس د ي سف صنط ح من 
تحمد  الس د  التس ير  تع ين  مهمة 
ب عزى الساكن بالعن ان الأالي:  6  
الشقة 06 بئر الرامي جن ب القن طرة 

مسير للشركة ملدة غير محد دة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر1  بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 88262.
 0 I

BT CONSEIL

LAHLOU EMBALLAGE
إعالن مأعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
LAHLOU EMBALLAGE »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: الطريق 

    كم الأقس م الفرعي SNCI رقم 
ر4 الطابق ارر�سي عين السبع - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.461015

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر2 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم القرار اال 3: الذي ينص 
على مايلي: زيادة رتس املا3 باملساهمة 
من  ليرتفع  الشركاء  من  الع ن ة 
درهم)  تلف  (مائة  درهم    00.000
(تربعة ماليين  درهم   4.100.000 إلى 
 مائة تلف درهم) تي بزيادة 40.000 
درهم من خال3    00 بـق مة  حصة 
املساهمة الع ن ة: الس د سعد لحل  
(مل  ن    .000.000 بمبلغ  م مي 
درهم). الس د عمر لحل  م مي بمبلغ 
الس د  درهم).  (مل  ن    .000.000
  .000.000 تسامة لحل  م مي بمبلغ 
درهم (مل  ن درهم). الس دة فاطمة 
رر،رر499.7  بمبلغ  م مي  الزهراء 
(تربعمائة  تسعة  تسع ن  درهًما 

تلًفا  سبعمائة درهما  ثالثة  ثالث ن 
سنت ًما). الس دة سلمى بنكيران بمبلغ 
500.266.67 درهم (خمسمائة تلف 
  سبعة 

ً
 مائأان  سأة  سأ ن درهما

تحرير  سيأم   .
ً
سنت مترا  سأ ن 

هذه الزيادة في رتس املا3 من خال3 
يأم  آالت  تربع  من  ع ن ة  مساهمة 
الشركاء  مصدقة  تق  مها من قبل 
بمبلغ  املساهمات  مدقق  قبل  من 
 4،000،000) درهم  ماليين  تربعة 

درهم)
قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
من:  نقل املركز الرئي�سي:  على مايلي: 
الطابق   ، ب جمعة  شارع صبري    2
6 الدار الب ضاء  رقم   ، الشقة رقم 
إلى: الطريق     كم الأقس م الفرعي 
الطابق ارر�سي عين  ر4  رقم   SNCI

السبع الدار الب ضاء
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
الذي   :7    6    5 بند رقم امل اد 
النظام  تح ين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي للشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر7947.

 02I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

شركة » سوبلين فالي«
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
شركة » س 0لين فالي« شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : عند 

ائأمان ة اسفي 2 شارع غ الن اسفي 
- 46000 اسفي املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.  267
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ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

27 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  شركة  فالي«  س 0لين   « شركة 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 

درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي عند 

2 شارع غ الن اسفي  ائأمان ة اسفي 

- 46000 اسفي املغرب نت جة لشركة 

بد ن نشاط.

  عين:

ال زاني    سلمى  الس د(ة) 
االمل  28  دادية  رقم  عن انه(ا) 

شارع م الي ي سف املدينة الجديدة 

(ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46000

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

 28 شتنبر  202  في رقم   27 بأاريخ 

ي سف  م الي  شارع  االمل   دادية 

اسفي   46000  - الجديدة  املدينة 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2405.

Iر10

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

YAND AVENTURE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

YAND AVENTURE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-720 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر5ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 غشت  202 تم تع ين 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

السن �سي عبد العزيز كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 1504.

104I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DREAM DAY COMPAGNIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n ر
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DREAM DAY COMPAGNIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم ر الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر9ر50

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   20 2 يناير   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DREAM DAY COMPAGNIE
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات في مجا3 التس ير الس احي
االسأيراد  الأصدير.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ر  رقم  الشقة  منجان  كامب  فرح 
 40000  - جليز  االر�سي  الطابق 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد الدب ز : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الدب ز  محمد  الس د 
ض عة الدب ز الس داني تاركة 4000 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الدب ز  محمد  الس د 
ض عة الدب ز الس داني تاركة 4000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2 20 تحت رقم 54618.
 05I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RAFA MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n ر
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RAFA MAROC شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي زنقة 
الشهداء امللك املسمى كناف  الحي 
الشأ ي - 40000 مراكش املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6778 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغ ير  شتنبر  202  املؤرخ في  0 
إلى  »ملهى ل لي«  نشاط الشركة من 

»اسأغال3 مطعم

تس ير اصل تجاري«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 128124.

 06I

omnium management

OPTIQUE LEMTIRI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

fes maroc ،0100ر

OPTIQUE LEMTIRI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 

40 شارع السالم النرجس فاس - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  فبراير  202     

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OPTIQUE LEMTIRI

غرض الشركة بإيجاز : البصريات.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع السالم النرجس فاس   40 رقم 

- 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د حسين ناجم املطيري : 600 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د عبد الهادي ناجم املطيري : 

400 حصة بق مة 00  درهم للحصة 

.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

املطيري  ناجم  حسين  الس د 
النخ ل  حي   29 رقم  ف ال  عن انه(ا) 

ز اغة فاس 0000ر فاس املغرب.
الس د عبد الهادي ناجم املطيري 
النخ ل  حي   29 رقم  ف ال  عن انه(ا) 

ز اغة فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املطيري  ناجم  حسين  الس د 
النخ ل  حي   29 رقم  ف ال  عن انه(ا) 

ز اغة فاس 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4196.
 07I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

YAND AVENTURE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
YAND AVENTURE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي شارع 
العرك ب رقم  0-720 - 000ر7 

الداخلة املغرب.
ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1ر5ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 05 ماي  202 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :
التر يج العقاري.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

ماي  202 تحت رقم ر84.
 08I

palais des services comptables te fiscals

OK IMMO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 palais des services comptables
te fiscals

حي تمل , عمارة ب, رقم92, شقة8, 
ت ط مل ل, الدار الب ضاء ، 26000، 

الدار الب ضاء ااملغرب
OK IMMO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي تمل   
عمارة B رقم 92 الشقة 8 ت ط مل ل 
الدارالب ضاء - 29642 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر51765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 OK  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عن ان املقر االجأماعي : حي تمل   
عمارة B رقم 92 الشقة 8 ت ط مل ل 
الدارالب ضاء - 29642 الدارالب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : كرا�سي  نها3  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  كرا�سي  نها3  الس دة 
رقم  9  السبيت  جنان  تجزئة 
س دي حجاج  اد حصار ت ط مل ل 
الدارالب ضاء   29642 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  كرا�سي  نها3  الس دة 
رقم  9  السبيت  جنان  تجزئة 
س دي حجاج  اد حصار ت ط مل ل 
الدارالب ضاء   29642 الدارالب ضاء 

املغرب
عن انه(ا)  كما3  رض ان  الس د 
رقم  9  السبيت  جنان  تجزئة 
س دي حجاج  اد حصار ت ط مل ل 
الدارالب ضاء   29642 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794651.
 09I

JURISMAG SARL

PLAN B SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

PLAN B SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رياض 
ت 4ر، املجمع السكني إيدن بالم، 
عمالة س دي ي سف بن علي، 
جماعة النخ ل، املكأب رقم  ، 
مراكش - 40050 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

265ر9.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 1ر ي ل  ز  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 PLAN B SARL ال ح د  الشريك 

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ   AU

 عن ان مقرها اإلجأماعي رياض ت 4ر، 

عمالة  بالم،  إيدن  السكني  املجمع 

جماعة  علي،  بن  ي سف  س دي 

 - مراكش  رقم  ،  املكأب  النخ ل، 

 :  3 نت جة  املغرب  مراكش   40050

 قف النشاط.

رياض  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

بالم،  إيدن  السكني  املجمع  4ر،  ت 

علي،  بن  ي سف  س دي  عمالة 

رقم  ،  املكأب  النخ ل،  جماعة 

مراكش . - 40050 مراكش املغرب. 

  عين:

 BERNARD GUY الس د(ة) 

   MARIE GERARD VAN BEVER

مراكش   40050 مراكش  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 

املصفي  يأمأع   : بالأصف ة  املأعلقة 

 ، الشركة  لحل  الصالح ات  بأكبر 

بالم،  إيدن  إقامة  بمراكش،   يق م 

ف ال رقم 4ر ، النخ ل شما3 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    0 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127416.

  0I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CETI CALL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CETI CALL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

م قع  عرفي  عقد  بمقأ�سى  تم   -

09/ر2021/0  بأاريخ  مراكش  في 

تأسيس شركة باملميزات الأال ة: 

CETI CALL تسمها شركة  . 

هدفها: مركز االتصا3.  .2
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الكريم  ر11عبد  مقرها:  ر. 
الخطابي عمارة املهندس الشقة رقم 

4 الطابق ار 3 كليز مراكش
مدتها: حددت مدة الشركة   .4

في 99 سنة. 
رتسما3  حدد  رتسمالها:    .5
00 .درهم   000.00 الشركة في مبلغ 
  00 حصة بق مة    0 مقسم إلى00 
مكأتبة  محررة    لل احدة  درهم 
بالكامل لفائدة الس د تنجار محمد   

عدنان بن قط ب
من  الشركة  تسير  إدارتها:   .6
طرف الس د تنجار محمد   عدنان بن 

قط ب
7.  السنة االجأماع ة : تبأدئ 
يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

 تنأهي في 1ر دجنبر.
القان ني  اإليداع  قدتم     .8
بمراكش  الأجارية  باملحكمة  للملف 
رقم  تحت  24/ر2021/0  بأاريخ 

  2755
 : املنهي  الرسم  رقم   .9

45106700
 : الأجاري  السجل  رقم   . 0

  2755
   I

FLASH ECONOMIE

AXIS INSURANCE GROUP
إعالن مأعدد القرارات

AXIS INSURANCE GROUP
تكسيس تنس رانس كر ب

رتسم املا3 00000.00  درهم
املقر االجأماعي: 8  زنقة تم مة 

السايح 
منطقة راسين بالدار الب ضاء
السجل الأجاري 471557 

بم جب محضر الجمع العام الغير 
تبين  لقد   ,09/12/2020 في  العادي 
من  اجأماع ة  حصة    000 تف يت 
فئة 00  درهم لكل  احدة منها  التي 
هي في ملك الس د كريم عكي, لفائدة 
تصبح  الذي  حك م,  رشد  الس د 

الشريك ال ح د. 
كريم   : الس د  من  كل  اسأقالة 
من  مصدية  حل مة  عكي  الس دة 

 : الس د  من  كل  منصبهما,  تع ين 
 B رشد حك م رقم البطاقة ال طن ة

49ر189 
العاف ة,  بن  شاهين   :   الس دة 

 D62291رقم البطاقة ر
 لقد تم ال ضع القان ني باملحكمة 
12/2020/ر2  في  الأجارية بالب ضاء 

تحت رقم 758567
  2I نسخة الب ان التس ير

FLASH ECONOMIE

MJ INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MJ INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي عين الشق 
تجزئة غ أة تجزئة رقم 0  - 20000 

الدار الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 76 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 MJ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTERNATIONAL
-اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الزي ت  منأجات   تصدير  تس يق 

التشح م
-تس يق قطع غ ار الس ارات

-تس يق زي ت الس ارات.
عين   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -   0 الشق تجزئة غ أة تجزئة رقم 

20000 الدار الب ضاء املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د جهاد شكير : 000.  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  شكير  جهاد  الس د 
عين   58 رقم  تجزئة سل مة زنقة  0 
الشق 20000 الدار الب ضاء املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  شكير  جهاد  الس د 
عين   58 رقم  تجزئة سل مة زنقة  0 
الشق 20000 الدار الب ضاء املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79458.

Iر11

FLASH ECONOMIE

IGNITION DEEP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IGNITION DEEP شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 08 
زنقة البريد ب  كرى - 80000 انزكان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

24169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IGNITION DEEP

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 تصدير املالبس/شراء   ب ع املالبس.
 08 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
انزكان   80000  - زنقة البريد ب  كرى 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   5 0  : ابري   اي ب  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د اسملل حمزة : 490 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د اي ب ابري  عن انه(ا) زنقة 
املحكمة رقم 7 80000 انزكان املغرب 

.
عن انه(ا)  حمزة  اسملل  الس د 
 67COURS GOUFFE 1006ر

.MARSEILLE FRANCE
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د اي ب ابري  عن انه(ا) زنقة 
املحكمة رقم 7 80000 انزكان املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   02 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 859 .

114I

FLASH ECONOMIE

NEO FOOD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

NEO FOOD
 شركة ذات مسؤ ل ة محد دة

رتسمالها:00000ر درهم
مقرها اإلجأماعي: غاندي م 3 5 

زنقة الأباري - الدار الب ضاء 
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر56ر50
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 6  شتنبر  202 قرر ما يلي
 رفع رتسما3 الشركة من 00000  

درهم إلى 00000ر درهم .
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تعديل الفص 3 6   7 من النظام 

ارسا�سي للشركة 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794802

  5I

fidmanar

HAPPY TRAVEL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

fidmanar

ر11 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 

الطابق الأاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc

HAPPY TRAVEL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 6 

تقاطع شارع القا�سي ع اض   شارع 

م ريأان ا عمارة املنار 4 رقم 7;8   9 

جليز - 40000 مراكش املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.  8 5

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ي ن    202    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مح ب  احمد  (ة)  الس د  تف يت 

حصة اجأماع ة من تصل   22.540

(ة)  الس د  لفائدة  حصة   22.540

ي ن      7 بأاريخ  الدين ب غداد  ن ر 

.202 

الغرام  عزيز  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   5.520

ن ر  (ة)  5.520 حصة لفائدة الس د 

الدين ب غداد بأاريخ 7  ي ن    202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28009 .

  6I

JURISMAG SARL

STAR TOYS SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

STAR TOYS SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية شارع 
رحا3 املسك ني  زنقة محمد طالب، 
البناية ت، برج ال اق ت، الطابق 5، 
الشقة رقم ر2، املكأب رقم ر - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.406451
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 7  ي ن    202 تقرر إنشاء 
   - فرع تابع للشركة تحت التسم ة 
 ،  GBر رقم  املحل  بالعن ان  الكائن 
حي  الر0اط  مرجان  الأجاري  املركز 
 - الر0اط  الس ار  الطريق  الرياض، 
الر0اط    0000  - الر0اط   ، طنجة 
املغرب   املسير من طرف الس د(ة) 

ب فــتــس حم د.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 8 7905.
  7I

FINCOSA MARRAKECH

 FORMATION
 INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE
-MANAGEMENT-FIDEM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 80  بل ك B الطابق 

اال 3 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 FORMATION INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE
MANAGEMENT-FIDEM- شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الج ز زنقة ابن سينا الطابق 5 رقم 
52 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  852 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 FORMATION INVESTISSEMENT
 D E V E L O P P E M E N T
ENERGETIQUE MANAGEMENT-

.-FIDEM
الأك ين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأمر.
االستشارة   املساعدة في تط ير 

املضاريع االستثمارية.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم   5 الج ز زنقة ابن سينا الطابق 

52 - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد ب سالم : 40 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د حسن ب لع ان : 40 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
االدري�سي  الهادي  م الي  الس د 
  00 بق مة  حصة   20  : االمغاري 

درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ب سالم  محمد  الس د 

تجزئة  الفرد س  املحمدي  الحي 

الب ضاء  طريق   82 رقم  االخأ ار 

40000 مراكش املغرب.

الس د حسن ب لع ان عن انه(ا) 

تاركة   528 رقم  النخ ل    تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

االدري�سي  الهادي  م الي  الس د 

شارع  املحام د  عن انه(ا)  االمغاري 

كماسة عين الس نة عمارة د  رقم 9 

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ب سالم  محمد  الس د 

تجزئة  الفرد س  املحمدي  الحي 

الب ضاء  طريق   82 رقم  االخأ ار 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    6 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2757 .

  8I

LARAZAM

LARAZAM
إعالن مأعدد القرارات

LARAZAM

 ،NREA ر18 شارع  لي العهد، مركز

الطابق ارر�سي، املحل رقم ر1 ، 

90000، طنجة املغرب

LARAZAM »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: ر18 شارع 

 لي العهد، مركز NREA، الطابق 

ارر�سي، املحل رقم ر1 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.  026 

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

شتنبر  202تم اتخاذ   06 املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
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قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 
ر18  بطنجة  الكائن  الحالي  مقرها 
 ،NREA مركز  العهد،  شارع  لي 
الى  ر1  رقم  املحل  ارر�سي،  الطابق 
زنقة  مقرها الجديد الكائن بطنجة، 
الفاي ط، اقامة سارة 48، رقم B2 ما 

بين الطابقين.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تجديد ثقة تس ير الشركة في  مايلي: 
زكرياء  ل لي  الس د  رش د  الس د 
لحج جي بصفتهما مسيرين شريكين 
LARAZAM SARL،  ذلك  لشركة 
في  الشركة  تلتزم  محد دة.  غير  ملدة 
املشترك  بالأ ق ع  معامالتها  جم ع 
رش د  الس د  الشريكين  للمسيرين 

ل لي  الس د زكرياء لحج جي. 
على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 
مايلي: تح ين  إعادة ص اغة القان ن 

االسا�سي للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :0 رقم  بند 
تح ين  إعادة ص اغة النظام  مايلي: 

ارسا�سي بالكامل
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246448.
  9I

املركز الجه ي لالستثمار لجهة الع  ن الساق ة 

الحمراء

RACKIM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

املركز الجه ي لالستثمار لجهة 
الع  ن الساق ة الحمراء

صند ق البريد 2266 ، 70000، 
الع  ن املغرب

RACKIM شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
ب ملان   زنقة عبدة رقم 04 الع  ن - 

70000 الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8111ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RACKIM

غرض الشركة بإيجاز : اعما3 بناء

الأجارة العامة

اسأيراد   تصدير

بإنأاج  املأعلقة  ارنشطة  جم ع 

الخ اطة  النس ج.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ب ملان   زنقة عبدة رقم 04 الع  ن - 

70000 الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة   : الس دة نزهة رش د 

بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د حمزة رش د 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  رش د  نزهة  الس دة 
زنقة ب ملان رقم 145 حي خط الرملة 

02 الع  ن 70000 الع  ن املغرب.
الس د حمزة رش د عن انه(ا) زنقة 

 02 حي خط الرملة    78 ب ملان رقم 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رش د  نزهة  الس دة 
زنقة ب ملان رقم 145 حي خط الرملة 

02 الع  ن 70000 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2949/2021.

 20I

املسأامنة الشرق ة لأقن ات املحاسبة

ALLFOR MARKETING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

املسأامنة الشرق ة لأقن ات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000،  جدة املغرب

ALLFOR MARKETING شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 BD MED عن ان مقرها اإلجأماعي 

 ABDOU N18 BIS RESIDENCE

 HAMZA 2EME ETAGE BUREAU

N8 - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر815ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALLFOR MARKETING

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا3.

 BD MED : عن ان املقر االجأماعي

 ABDOU N18 BIS RESIDENCE

 HAMZA 2EME ETAGE BUREAU

N8 - 60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة لبنى محارزي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة ران ا حف ظي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : محارزي  لبنى  الس دة   

بق مة 00  درهم.

الس دة ران ا حف ظي : 500 بق مة 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  محارزي  لبنى  الس دة 

 60000  2 عبد ال هاب الدراق رقم 

 جدة املغرب.

عن انه(ا)  حف ظي  ران ا  الس دة 

ر7  رقم  قاسم  كفر  القدس  حي 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  محارزي  لبنى  الس دة 

 60000  2 عبد ال هاب الدراق رقم 

 جدة املغرب

عن انه(ا)  حف ظي  ران ا  الس دة 

ر7  رقم  قاسم  كفر  القدس  حي 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 298ر.

 2 I

STE TIB COMPT SARL AU

Al Ajyal Elites Privé
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملأقى شارع املرابطين  زنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 

05 ، 60000،  جدة املغرب

Al Ajyal Elites Privé شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

سالمة، زنقة صدق 6 رقم 2  - 

60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8185ر
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Al  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Ajyal Elites Privé
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعل م ة خاصة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -   2 رقم   6 صدق  زنقة  سالمة، 

60000  جدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد دخي�سي عن انه(ا) 
حي ال حدة طريق تازة زنقة م14 رقم 

5  60000  جدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
مهدي  الكريم  عبد  الس د 
الحل ة  ارندلس زنقة  حي  عن انه(ا) 

رقم 0  60.000  جدة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 87رر.
 22I

fidmanar

HAPPY TRAVEL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

fidmanar
ر11 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق الأاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
HAPPY TRAVEL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
تقاطع شارع القا�سي ع اض   شارع 
م ريأان ا عمارة املنار 4 رقم 7;8   9 

جليز - 40000 مراكش املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.  8 5

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تع ين  ي ن    202    7 املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

ب غداد ن ر الدين كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28009 .

Iر12

CABINET BADREDDINE

STE KOUTOUBIA BRIQUES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

CABINET BADREDDINE
279 ت مسيرة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب
 STE KOUTOUBIA BRIQUES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : قطارة 
جماعة  ق ادة املنابهة 6ر كلم طريق 

آسفي - 40000 مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.56481

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  ي ل  ز  202    5 في  املؤرخ 
 STE KOUTOUBIA BRIQUES حل 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة مبلغ 
درهم  عن ان   80.000 رتسمالها 
جماعة  قطارة  اإلجأماعي  مقرها 
 ق ادة املنابهة 6ر كلم طريق آسفي - 
40000 مراكش املغرب نت جة لطبقا 

للبند 5 .
  عين:

ال دغيري  العالي  عبد  الس د(ة) 
املغرب  مكناس   *  * عن انه(ا)    

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ي ل  ز  202  في قطارة    5 بأاريخ 
جماعة  ق ادة املنابهة 6ر كلم طريق 

آسفي - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2807 .

124I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 

القصر، البناية رقم د، زا ية شارع 
غاندي  شارع يعق ب املنص ر، 
الطابق 2، رقم 8 - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
19289ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 06 ي ل  ز  202 تقرر إنشاء 
   - فرع تابع للشركة تحت التسم ة 
 ،  C4 رقم  املحل  بالعن ان  الكائن 
الطابق ارر�سي، املركز الأجاري س ال 
الثاني،  الحسن  شارع   ، تمارة  بارك 
تمارة - 2000  تمارة املغرب   املسير 
 BURGACOGLU (ة)من طرف الس د

.AHMET HAMDI
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 7 7905.

 25I

INFOPLUME

SCULPTURE BOIS
إعالن مأعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

م م زا   رقم 7  ، 90000، طنجة 
املغرب

SCULPTURE BOIS »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: مركب 
شر ق اقامة دينا طابق الرابع رقم 
24 - طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.990 5

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 7  فبراير  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
كأيبة  للس دة  حصة   50 تف يت 

الزف تي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مسير جديد للشركة
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الأ ق ع  مس  ل ة  الشركة  اعطاء 

للس د ف اد افالح
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
شركة دات املسؤ ل ة محد دة ذات 
دات  شركة  الى  ال ح د  الشريك 

املسؤ ل ة محد دة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الى  تع د  حصة   50 تف يت  مايلي: 
الس د ف اد افالح الى الس دة كأيبة 

الزف تي 
على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 
مايلي: تع ين الس د ف اد افالح مسير 

جديد للشركة
على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
مس  ل ة  الشركة  اعطاء  مايلي: 

الأ ق ع للس د ف اد افالح.



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20632

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
شركة دات املسؤ ل ة محد دة ذات 
دات  شركة  الى  ال ح د  الشريك 

املسؤ ل ة محد دة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246422-8490.
 26I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

PK 25
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
PK 25 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-7724 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 0929
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر تبريل  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 -  01-7724 رقم  العرك ب  »شارع 
000ر7 الداخلة املغرب« إلى »شاطئ 
تر ك 25 كم الطريق ال طن ة 00   

- 000ر7 الداخلة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

ماي  202 تحت رقم 8 9.
 27I

INFOPLUME

CCHM IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

م م زا   رقم 7  ، 90000، طنجة 
املغرب

CCHM IMPORT EXPORT شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 
العراق اقامة الصفا  املر ة طابق 

السابع رقم 41 - طنجة طنجة 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120407

  6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 CCHM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.IMPORT EXPORT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امل اد  الغدائ ة  اسأيراد  املنأجات 

الأكم ل ة للنقل .
شارع   7  : عن ان املقر االجأماعي 
طابق  الصفا  املر ة  اقامة  العراق 
طنجة  طنجة   -  41 رقم  السابع 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د كريم الغ لبز ري 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د كريم الغ لبز ري عن انه(ا) 
16-1ر1  رقم  الثاني  حسن  شارع 
طنجة   90000 طنجة   - مرشان 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د كريم الغ لبز ري عن انه(ا) 
16-1ر1  رقم  الثاني  حسن  شارع 
طنجة   90000 طنجة   - مرشان 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246477-8542.
 28I

STE FIDUCAT

RANA. R
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°4ر GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

RANA. R شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 4 
شقة رقم 4 تجزئة الهدى الشرف - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RANA. : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.R
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الأقل دية .
 4 عمارة   : عن ان املقر االجأماعي 
 - تجزئة الهدى الشرف   4 شقة رقم 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 RANA REZAPOUR الس دة 

درهم    00 بق مة  حصة   : 1.000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 RANA REZAPOUR الس دة 
القدماء  زنقة   4 رقم  عن انه(ا) 

 PALM HOUSE اقامة  املراكش ين 

6 جليز  س الطابق الثالث شقة رقم 

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 RANA REZAPOUR الس دة 
القدماء  زنقة   4 رقم  عن انه(ا) 

 PALM HOUSE اقامة  املراكش ين 

6 جليز  س الطابق الثالث شقة رقم 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28027 .

 29I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE INTERPRO
SOLUTIONS * SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE INTERPRO

SOLUTIONS * SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 7 شارع الحسن الثاني رقم 5  - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر9ر62
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LA SOCIETE INTERPRO  :

. SOLUTIONS * SARL AU
 ، مبرمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محلل ، مصمم في االعالم ات.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 7 شارع الحسن الثاني رقم 5  - 

14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ادريس قرميش عن انه(ا) 
 --  26 رقم   2 تم مة  السكي  املجمع 

طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ادريس قرميش عن انه(ا) 
 --  26 رقم   2 تم مة  السكي  املجمع 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.
0Iر1

BT CONSEIL

HPRINT MEDIA SARLAU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
HPRINT MEDIA SARLAU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 57ر، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

 A/15 BIS - 20000 العاشرـ مساحة
الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

11رر48.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 غشت  202 تم تح يل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الخامس،  محمد  شارع  »57ر،  من 
 A/15 BIS مساحة  العاشرـ  الطابق 
إلى  املغرب«  الدار الب ضاء   - 20000
»الطابق ارر�سي ، 2  شارع ال اسمين 
الدار الب ضاء   20000  - ب س ج ر   ،

املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79457.
1Iر1

KAOUN

 FRERES SOLIDAIRES
DISTRIBUTION NEGOCE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 FRERES SOLIDAIRES

 DISTRIBUTION NEGOCE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 52 
شارع م الي رش د شقة ب ر جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  89 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FRERES : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
 SOLIDAIRES DISTRIBUTION

. NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : 

الص انة  منأجات  ت زيع   
 النظافة.

املنأجات  اسأيراد  تصدير   
الصح ة.

 الأبل ط  الصرف الصحي.
 52 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
جليز  ر  شارع م الي رش د شقة ب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : املرا يت  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد املرا يت عن انه(ا) 
ن ر تجزئة الفالحة خميسات 5000  

الخميسات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد املرا يت عن انه(ا) 
ن ر تجزئة الفالحة خميسات 5000  

الخميسات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127984.
2Iر1

IDEAL PROJECT

IDEAL PROJECT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

IDEAL PROJECT
زنقة احمد املجاطي إقامة االلب 

الطابق   شقة رقم 8 ، 00 20، 
الدارالب ضاء املغرب

IDEAL PROJECT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1 زنقة 
احمد املجاطي إقامة االلب الطابق 
  شقة رقم 8 معاريف - 00 20 

الدارالب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
0495ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدال احد  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   500 ش قي 
الس د  لفائدة  حصة    .000 تصل 
(ة) سع د الناصري بأاريخ 27 شتنبر 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794791.

Iرر1

EUREXMA

FOURNITURES ESSAAD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL رEME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
FOURNITURES ESSAAD شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

 ل لي B زا ية شارع 2 مارس   زنقة 
اللند الطابق ار 3 شقة رقم   
حي املستشف ات - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر24809.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر2 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 FOURNITURES ال ح د  الشريك 
  0.000 رتسمالها  مبلغ   ESSAAD
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
2 مارس    اقامة  ل لي B زا ية شارع 
رقم  ار 3 شقة  الطابق  اللند  زنقة 
الدار   20000  - املستشف ات  حي    
غ اب   :  3 نت جة  املغرب  الب ضاء 

نشاط الشركة .
اقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
مارس   زنقة   2 زا ية شارع   B  ل لي 
حي  اللند الطابق ار 3 شقة رقم   
املستشف ات - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

الس د(ة) فاطمة الزهراء الناجي   
عن انه(ا) اقامة  ل لي B زا ية شارع 2 
املغرب  الدار الب ضاء   20000 مارس 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794511.
4Iر1

Bureau d’étude et conseil 

 JADEN BUVOUAC
KITESURF

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°0ر DAKHLA ، 7000ر، dakhla
MAROC

 JADEN BUVOUAC KITESURF
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ارمل 

  بل ك 8ر رقم 2 الداخلة - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
91ر19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 JADEN : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUVOUAC KITESURF
اإلقامة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الس اح ة  غيرها من تماكن اإلقامة 

قصيرة ارجل.
االسأقبا3  اإلقامة  الطعام   -
 جم ع ارنشطة الس اح ة املأعلقة 
بالرياضات املائ ة  الص د  ارحداث 

الفن ة  الثقاف ة  الرياض ة.
إدارة  تشغ ل  تأجير  شراء   •
غير  ت   منق لة  ممألكات  تي   0 ع 
س اح ة  ت   تجارية  ل جهة  منق لة 
قرية   ، مساكن   ، (فنادق  ت  مساكن 
عطلة ، نز3 ، تخ  م ، ت  تي منشآت 

تخرى مماثلة) ؛.
عن ان املقر االجأماعي : حي ارمل 
  بل ك 8ر رقم 2 الداخلة - 000ر7 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة نج ة ازن  : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
حي  ازن  عن انه(ا)  نج ة  الس دة 
الداخلة   2 رقم  8ر  بل ك  ارمل   

000ر7 الداخلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

حي  ازن  عن انه(ا)  نج ة  الس دة 
الداخلة   2 رقم  8ر  بل ك  ارمل   

000ر7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 556 .
5Iر1

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

COMPLEXE BOUCHANE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
COMPLEXE BOUCHANE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
ص ف ا بامل ري بل ك F رقم 06  

شارع عبدالكريم الخطابي - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11898

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   25
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPLEXE BOUCHANE
تس ير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
محطة البنزين   إعادة ب ع ال ق د   

زي ت التشح م
- مقهى   مطعم.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
  06 رقم   F بل ك  بامل ري  ص ف ا 
 40000 - شارع عبدالكريم الخطابي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 
00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

الس د تسامة الطايع : ررر حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د محمد الطايع : ررر حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

4رر   : الطايع  ي سف  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الطايع  تسامة  الس د 
امأداد طريق   40 تجزئة املسار رقم 

تسفي 40000 مراكش املغرب.
عن انه(ا)  الطايع  محمد  الس د 
تسفي  طريق   40 رقم  املسار  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
عن انه(ا)  الطايع  ي سف  الس د 
تسفي  طريق   40 رقم  املسار  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الطايع  ي سف  الس د 
تسفي  طريق   40 رقم  املسار  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 8 09 .
6Iر1

ن غلب

RABHA DISTRIBUTEUR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ن غلب
شقة 7 ، طابق4 تقس م ريزانا 

مبر كة طريق تك راي مكناس ، 
50000، مكناس املغرب

RABHA DISTRIBUTEUR شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الدال ا 4 ايت يعزم اك راي الحاجب 
- 000 5 الحاجب املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   27

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RABHA DISTRIBUTEUR

غرض الشركة بإيجاز : تحم ص   

ب ع البن.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الدال ا 4 ايت يعزم اك راي الحاجب 

- 000 5 الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : سدهم  هشام  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  هشام  سدهم  الس د 

الحاجب  يعزم  ايت  اك رامن  د ار 

000 5 الحاجب املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  املهدي  سدهم  الس د 

اك راي  يعزم  ايت  اك رامن  د ار 

الحاجب 000 5 الحاجب املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر422.

7Iر1

حجي   شركائه

جينيل انيخجي موروكو ليمتد
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل مكان فرع تابع للشركة

حجي   شركائه

28 شارع م الي ي سف ، 20070، 

الدارالب ضاء املغرب

ج ن ل ان خجي م ر ك  ل مأد 

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي الطابق 

 SW1H 0BH الخامس 6ر بر د اي

- - لندن انجلترا .

»تح يل مكان فرع تابع للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.94191

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   07 في  املؤرخ 

تح يل مكان فرع تابع لشركة ج ن ل 
ان خجي م ر ك  ل مأد من 7ر2 زنقة 

الر0اط   -  - امبسدرز  تجزئة  انجرة 

الرياض  محج  الر0اط  إلى  املغرب 

سنتر شارع الأين عمارة 7   8 الطابق 

الر0اط   -  - الرياض  حي  الخامس 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    6 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 7522  .

8Iر1

FICODEF

DOMAINE ERROUKIBI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FICODEF
رقم 9 إقامة تمن ة شارع الجيش 

امللكي ، 0000ر، فاس املغرب

DOMAINE ERROUKIBI شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 شارع 

الجيش امللكي إقامة تمن ة - 0000ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

85ر69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMAINE ERROUKIBI
تس ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترض فالح ة.
شارع   9  : عن ان املقر االجأماعي 
- 0000ر  الجيش امللكي إقامة تمن ة 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : محمد  الرك بي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  الرك بي  الس د 
مدينة  شام  سك ر  مدار  9ر  زنقة 

41ر99 دكار السنغا3.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  الرك بي  الس د 
مدينة  شام  سك ر  مدار  9ر  زنقة 

41ر99 دكار السنغا3
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر0  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 982/2021ر.
9Iر1

SOFICODEX

BROTHER REALTY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بط طة الطابق الثاني 

  الثالث ، درب عمر ، 2ر200، الدار 

الب ضاء املغرب

BROTHER REALTY شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  7 
زنقة ابن بط طة ، زا ية زنقة ابن 

بط طة   عبد الكريم الدي ري ، 

الطابق اال 3 الرقم ر0 - 20000 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BROTHER REALTY

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   7  : عن ان املقر االجأماعي 
ابن بط طة ، زا ية زنقة ابن بط طة   
عبد الكريم الدي ري ، الطابق اال 3 

الدارالب ضاء   20000  - ر0  الرقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 250  : هللا  عبد  بللمين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : دريس  ادب رخا  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د بللمين دريس : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : هللا  عبد  بللمين  الس د   

بق مة 00  درهم.

 500  : دريس  ادب رخا  الس د 

بق مة 00  درهم.
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الس د بللمين دريس : 250 بق مة 
00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د بللمين عبد هللا عن انه(ا) 
فرنسا 0000  جانف ليي فرنسا.

ادب رخا دريس عن انه(ا)  الس د 
حي  الصنخاجي  هللا  عبد  شارع   49

االمل ر 20500 الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  دريس  بللمين  الس د 

فرنسا 0000  جانف ليي فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ادب رخا دريس عن انه(ا)  الس د 
حي  الصنخاجي  هللا  عبد  شارع   49

االمل ر 20500 الب ضاء املغرب
الس د بللمين عبد هللا عن انه(ا) 

فرنسا 0000  جانف ليي فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794552.
140I

AFC PARTENAIRE

 MOROCCO JOYFUL
TRAVEL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
 MOROCCO JOYFUL TRAVEL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
6  عمارة اف 8 2 تجزئة النجد 

طريق س دي غانم مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOROCCO JOYFUL TRAVEL
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 مشغل خدمة الحدث
اإلدارة التشغ ل ة للعقار

تجارة
اسأيراد   تصدير.

شقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 6  عمارة اف 8 2 تجزئة النجد 
طريق س دي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د هشام الكريني : 600 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة ج الغد كاترين باتريس ا 
00  درهم  : 400 حصة بق مة  جان 

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الكريني  هشام  الس د 
حي درعى زك رة 40000 زك رة املغرب.
الس دة ج الغد كاترين باتريس ا 
ج ل ت  شارع  0ر  عن انه(ا)  جان 
ادام 90  9 ج ف على اف ت فرنسا 

40000 فرنسا فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الكريني  هشام  الس د 
حي درعى زك رة 40000 زك رة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر1  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  7 0 .
141I

FIDUSCAL

غاسيوجيك
إعالن مأعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 21ر

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

غاس  ج ك »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي الفرح 
اقامة ر21 رقم 0  الطابق -2 الدار 

الب ضاء - 0ر205 الدار الب ضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

975ر6.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في    غشت  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

الذي  ب ع الحصص:  قرار رقم   
علي  الس د  يب ع  مايلي:  على  ينص 
ما  تي  حصصه  جم ع  املحمادي 
 (9 0) تسعمائة  عشرة  يعاد3 
حصة بق مة 00,00  درهم لكل منها 
تب ع  املهدي-  تش اخ  الس د  لصالح 
الس دة ح اة املرابط جم ع حصصها 
(50) حصة  تي ما يعاد3 خمسين   ،
بق مة 00.00  درهم لكل منها لصالح 
يب ع الس د   - الس د تش اخ املهدي. 
تحمد املحمادي جم ع حصصه تي 
حصة بق مة   (40) ما يعاد3 تربعين 
00.00  درهم لكل منها لصالح الس د 

تش اخ املهدي 
املا3  الرتس  ت زيع   2 رقم  قرار 
الجديد: الذي ينص على مايلي: ت زيع 
الحصص التي تمثل رتس املا3 على 
املهدي  اش اخ  الس د  الأالي:  النح  
درهم    00.00 بق مة  000 حصة 

لكل منها .
املسير:  اسأقالة  ر  رقم  قرار 
الجمع  قرر  مايلي:  على  ينص  الذي 
العام إسأقالة املسير علي املحمادي 
 ، ذمة كاملة   نهائ ة   إعطائه إبراء 

د ن ضمان املسؤ ل ة. 
تع ين املسير الجديد   4 قرار رقم 
للشركة: الذي ينص على مايلي: عين 
املهدي  تش اخ  الس د  العام  الجمع 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ح دا 
تنه  الجديد  املسير  .يعلن  محد دة 
على دراية بأص 3  التزامات الشركة 
املذك رة  0الأالي فإنه يأعهد بأح يل 

في  املذك رة  للشركة  املسجل  املقر 

تقرب  قت ممكن.

قرار رقم 5 صالح ات اإلدارة: الذي 

ينص على مايلي: تأمأع اإلدارة بأ سع 

ت   د ن ق  د   ، الأصرف  صالح ات 

الشركة  باسم  للأصرف   ، تحفظ 

بجم ع  يأعلق  ف ما  عنها   ن ابة 

ارطراف الثالثة ، في جم ع الظر ف ، 

مع مراعاة الصالح ات التي يخصصها 

القان ن صرح الجمع العام العادي، 

 0الأالي فإن الشركة س ف تلتزم بأي 

العمل ات  بها  كذلك  يأعلق  عمل 

املال ة من خال3 الأ ق ع ال ح د من 

الس د تش اخ املهدي ، بصفأه املسير 

ال ح د للشركة.

الصالح ات:  ت ق ع   6 رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: سيأم الأعاقد 

يأعلق  عمل  تي  في  الشركة  مع 

ال ح د  بالأ ق ع  املال ة  بالعمل ات 

للس د اش اخ املهدي.

من  شركة  تح يل   7 رقم  قرار 

الى  محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة دات 

على  ينص  الذي  ال ح د:  الشريك 

ذات  الشركة  تح يل  سيأم  مايلي: 

إلى شركة ذات  املسؤ ل ة املحد دة 

مسؤ ل ة محد دة ذات شريك  ح د.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

6: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: املساهمات

بند رقم البند 2 : الذي ينص على 

مايلي: تع ين املسير الجديد للشركة

بند رقم البند 22: الذي ينص على 

تح يل شركة من شركة ذات  مايلي: 

ذات  شركة  الى  محد دة  مسؤ ل ة 

الشريك  دات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794696.

142I
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TAWAF ABDALLAH

SARINEG
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP ر RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

SARINEG شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب ل 0 ال 

ب رك ن - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 755 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARINEG

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الشراردة الطابق السفلي درب ل 0 ال 

الدارالب ضاء   20000  - ب رك ن 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد لحل  : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  لحل   محمد  الس د 
تجزئة الز0ير رقم  20 آرلفة 20200 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  لحل   محمد  الس د 
تجزئة الز0ير رقم  20 آرلفة 20200 

الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794689.

Iر14

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SEMAD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
SEMAD شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 الطابق السفلي 

س دي البرن �سي - 0 206 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEMAD
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأعددة للمراقبة  الحراسة  ارمن.

الص انة  النظافة  البستنة 

 الخدمات املأن عة..

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 

 206 0  - البرن �سي  السفلي س دي 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عاد3 غفلي : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 07 الس د عاد3 غفلي عن انه(ا) 

  2000 تمارة   04 الشقة  الفأح  حي 

تمارة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 07 الس د عاد3 غفلي عن انه(ا) 

  2000 تمارة   04 الشقة  الفأح  حي 

تمارة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794819.

144I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

NASMA METAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 2000ر، AL

Hoceima Maroc

NASMA METAL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مركز 

س دي ب عف ف بني  رياغل ايت 

ي سف   علي 2000ر الحس مة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

505ر

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تكأ 0ر  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NASMA METAL

ب ع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

ت زيع ارل من  م

اسأيراد   تصدير

مقا لة لنجارة ارل من  م.

مركز   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ايت  بني  رياغل  ب عف ف  س دي 

الحس مة  2000ر  علي  ي سف   

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : نج م  الريا�سي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  نج م  الريا�سي  الس د 

2000ر  الدري ش  تمسمان  اقباال 

الحس مة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  نج م  الريا�سي  الس د 

2000ر  الدري ش  تمسمان  اقباال 

الحس مة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.

145I
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zagora consulting sarl

AIT LHOUSSAINE TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9   شارع محمد 

الخامس ، 47900، زاك رة 
املغرب--------------------

 AIT LHOUSSAINE TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ايت 
بل ك تزارين - 47900 زاك رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
607ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AIT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LHOUSSAINE TRAVAUX
تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
: د ار ايت  عن ان املقر االجأماعي 
بل ك تزارين - 47900 زاك رة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
: الحسين  ايت  حسن   الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الحسين  ايت  حسن  الس د 
تزارين  بل ك  ايت  د ار  عن انه(ا) 

47900 زاك رة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الحسين  ايت  حسن  الس د 
تزارين  بل ك  ايت  د ار  عن انه(ا) 

47900 زاك رة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت    9 االبأدائ ة بزاك رة بأاريخ 

 202 تحت رقم 286.
146I

VISION VASTE CONSULTING

NOVA FRIO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
NOVA FRIO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
الحسن الشادلي عمارة  ردة رقم 
2 الطابق ارر�سي طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
21ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 NOVA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.FRIO
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للسلع  ال طني  الد لي  الطرقي 

 البضائع.
عن ان املقر االجأماعي : شارع تبي 
 2 الحسن الشادلي عمارة  ردة رقم 

الطابق ارر�سي طنجة 90000 طنجة 
املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : محمد  بلك ش  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  محمد  بلك ش  الس د 
شارع ب مكرر رقم   2 الجيراري  حي 

0ر1 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  بلك ش  الس د 
شارع ب مكرر رقم   2 الجيراري  حي 

0ر1 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 55ر246.
147I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

لشركة تولبريس ت ج 
إندجينيرين

إعالن مأعدد القرارات

 NEVADOS MOROCCO
CONSULTANCY

 Lotissement la colline II,  02
 1er étage 102 Lotissement la
 colline II, 1er étage، 20200،

CASABLANCA MAROC
لشركة ت لبريس ت ج إندج نيرين 
»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الحرة للأصدير، الأجزئة رقم   
الأجزئة 25 ب - 00 90 طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.7227

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر0 غشت  202 تم اتخاذ 

القرارات الأال ة: 

الذي   : قرار رقم تف يت حصص 

الأأكد من تف يت  ينص على مايلي: 

الشركة  رتسما3  حصص  جم ع 

شركة  لفائدة  حصة،    06800 تي 
سيسأمليري  ك نتر 3  ت رهان  ت را  

صنائيي، ش.م.   نت جة لدلك الب ع، 

املا3  لرتس  الجديد  الأ زيع  يك ن 

الشركة

الذي  قرار رقم مساهمة الشركة: 

شركة  ساهمت  مايلي:  على  ينص 
سيسأمليري  ك نتر 3  ت رهان  ت را  

06.800 (مائة  ب  ش.م.  صنائيي، 

 سأة آالف  ثمانمائة) حصة بق مة 

0 (عشرة) ي ر  للحصة

تسا�سي  نظام  اعأماد  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  جديد: 

تأك د باجأماع جم ع الحصص ب د 

النظام  تح ين  ال ح د،  الشريك 

تسا�سي  نظام  ارسا�سي  اعأماد 

جديد
باسأقالة مسيري  إقرار  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

 Helena ف ل ب  بيريرا  إل نا  الس دة 

 PEREIRA FELIPE
باسأقالة مسيري  إقرار  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

ف ل ب  بيريرا  با ل   خ س ه  الس د 

 Jose Paulo PEREIRA FELIPE
باسأقالة مسيري  إقرار  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

خيس س  دي  س لفا  نيري   الس د 

 Nerio Silva De JESUS
باسأقالة مسيري  إقرار  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

الس د ج ا  ل يس فيريير  فا سأين  

 Joao Luis FERREIRO FAUSTINO

الشركة:  مسير  تع ين  رقم  قرار 

ملدة  تع ين  مايلي:  على  ينص  الذي 

غير محد دة للس د حسن ت بساكا3 

في  الترك ة  املق م  الجنس ة  من 

رقم  السفر  ج از  ترك ا  حامل 

S20746ر4ر

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
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النظام  فص 3  جم ع  رقم  بند 

على  ينص  الذي  للشركة:  ارسا�سي 

مايلي: اعأماد نظام تسا�سي جديد

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت  بأاريخ     بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245172 .

148I

EL BARAKA CAPITAL

البركة كابيتال
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

EL BARAKA CAPITAL

عمارة E شقة    الطابق 4 

الساك نة 4 ت ال3 ، 50000، 

مكناس املغرب

البركة كابيأا3 شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 

ت  0  محل رقم 2 مكرر 3/ رياض 

الزيأ ن الشطر ب - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

75ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

البركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

كابيأا3 .

تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة   البناء

اإلنعاش العقاري

املأاجرة.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

رياض  مكرر 3/   2 محل رقم    0 ت  

50000 مكناس   - الزيأ ن الشطر ب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : البركة  الس د مصطفى 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

  000  : البركة  مصطفى  الس د 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د مصطفى البركة عن انه(ا) 

 4 الطابق  الشقة     ت   عمارة 

مكناس   50050 ت ال3   4 السك نة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د مصطفى البركة عن انه(ا) 

 4 الطابق  الشقة     ت   عمارة 

مكناس   50050 ت ال3   4 السك نة 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 4رر4.

149I

MOUSSAOUI HAJJI

MINEBELGA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MINEBELGA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ا الد 

علي جماعة عرب الصباح زيز ارف د 

- 52200 ارف د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MINEBELGA

اسأغال3   : غرض الشركة بإيجاز 

املعادن 

كراء املعدات   االل ات الصناع ة

االسأيراد   الأصدير.

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ا الد علي جماعة عرب الصباح زيز 

ارف د - 52200 ارف د املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : البد ي  الكريم  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
البد ي  الكريم  عبد  الس د 

  005 بلج كا  بر كس ل  عن انه(ا) 

بر كس ل بلج كا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
البد ي  الكريم  عبد  الس د 

  005 بلج كا  بر كس ل  عن انه(ا) 

بر كس ل بلج كا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2ر21.

 50I

درعة ارشادات ش.م.م

ETMEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صند ق بريد 
0  تص معت ، 45000،  رزازات 

املغرب
ETMEL شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 88  
شارع م الي الطاهر حي املقا مة - 

45000  رزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  فبراير  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ETMEL
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجارة.  تن اع  جم ع  في   الأفا ض 
اسأغال3  مقهى  مطعم.  اسأغال3 
في  مقا لة  الس اح ة.  ال حدات 

تشغا3 البناء..
عن ان املقر االجأماعي : رقم 88  
 - املقا مة  حي  الطاهر  م الي  شارع 

45000  رزازات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 750.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 7.500  : محمد  مرز قي  الس د 

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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عن انه(ا)  محمد  مرز قي  الس د 
اإلداري  الحي  رقم  7   مكة  شارع 

0 700 الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  محمد  مرز قي  الس د 
اإلداري  الحي  رقم  7   مكة  شارع 

0 700 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم رر5.

 5 I

B.O.Dر SERVICES

B.O.D3 SERVICES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

B.O.Dر SERVICES

حي الجيراري ر زنقة عائشة مسافر 

الرقم 55 الطابق ر طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

SERVICES رB.O.D شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

الجيراري ر زنقة عائشة مسافر 

الرقم 55 الطابق ر طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.B.O.Dر SERVICES

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،  دفع  النقل  شركات   مساعدة 

الرتكاب  املسأحقة  املبالغ  جم ع 

مر رية  مخالفة  ت   مر رية  مخالفة 

ارتكبتها شركات النقل في ت ر 0ا.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الجيراري ر زنقة عائشة مسافر الرقم 

55 الطابق ر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د اسامة ابن الش خ : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الش خ  ابن  اسامة  الس د 
 26 رقم  ماي ركا  زنقة  عن انه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الش خ  ابن  اسامة  الس د 
 26 رقم  ماي ركا  زنقة  عن انه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246528.
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دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 

ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب

قاسم بيش شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة، رقم ر6 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.95 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2  غشت  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

اشنكلي كريم كمسير آخر

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.

Iر15

FIDUCIAIRE MOUANI

ميدكول
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

م دك 3 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

امحر ش مركز كاف النس ر - 

54000 خن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   25

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

م دك 3.

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تس يق الغراء

بائع بالأقس ط مل اد البناء

االشغا3 املخألفة.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
امحر ش مركز كاف النس ر - 54000 

خن فرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : م اني  العزيز  عبد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : حمدي ي  خالد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عبد العزيز م اني عن انه(ا) 
ال حدة  0  حي    9 رقم   06 زنقة 

70000 الع  ن املغرب.
الس د خالد حمدي ي عن انه(ا) 
ال حدة  تجزئة  بل ك     900 رقم 

70000 الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عبد العزيز م اني عن انه(ا) 
ال حدة  0  حي    9 رقم   06 زنقة 

70000 الع  ن املغرب
الس د خالد حمدي ي عن انه(ا) 
ال حدة  تجزئة  بل ك     900 رقم 

70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
22 شتنبر  االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 

 202 تحت رقم 48ر.

154I

GALA BEAUTY CLINIC

GALA BEAUTY CLINIC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

غال ب طي كل ن ك 
تأسيس شركة محد دة املسؤ ل ة 

ذات الشريك ال ح د خاضعة 
لقان ن رقم 5-96. املقر االجأماعي 
مرينا سانتر 2 طابق   رقم 5 حي 
ب رك ن زا ية شارع الزرقط ني   

شارع محمد بن عبد هللا
 الدار الب ضاء 
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بمقأ�سى عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 
على  املصادقة  تمت   17/05/2021
إلنشاء  تأسيس  ارسا�سي  القان ن 
ذات  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 
امل اصفات  تحمل  ال ح د  الشريك 
بها  القان ن ة  املأطلبة  الجاري 
ب انها على الشكل  يأتي  العمل  التي 

الأالي : 
- التسم ة الأجارية : » شركة غال 

ب طي كل ن ك ».
الأجاري:الجمال ات  امل ض ع   -

العامة   العناية الأجم ل ة الطب ة. 
ي جد   : لشراكة  الرئي�سي  املقر   -
املقر الرئي�سي للشركة ب مرينا سانتر 
حي ب رك ن زا ية   5 رقم  طابق     2
شارع الزرقط ني   شارع محمد بن 

عبد هللا الدار الب ضاء.
حددت   : الشركة  ت اجد  مدة   -
املدة في 99 سنة  ذلك طبقا للقان ن 

املنظم إلنشاء  تأسيس الشركات.
- رتسما3 الشركة : حدد في ق مة 
00.000,00  درهم (مائة تلف درهم) 
فئة  من  سهم    000 إلى  مقسمة 

00,00  درهم للسهم ال احد.
عهد التس ير   : التس ير اإلداري   -
اإلداري للس دة مريم خلفي ملدة غير 

محد دة.
يبأدئ   : للشركة  املالي  امل سم   -
في فاتح يناير  ينأهي في 1ر دجنبر من 

نفس السنة.
تحت  القان ني  ال ضع  تم 
الأجارية  باملحكمة  رقم  9 790 
بأاريخ  الكبرى  الب ضاء  الدار  ل الية 
السجل  رقم  تحت   18/08/2021

الأجاري 509ر51.
نسخة من تجل النشر
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FIDUCIAIRE AJBARI sarl

NETWOLF
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

NETWOLF شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
بته فن، اقامة مكاتب ل  ن ر، مكأب 

رقم 28 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120421
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NETWOLF
غرض الشركة بإيجاز : -الأ اصل 

 النشر اإللكتر ني عبر اإلنترنت.
- اإلشهار اإللكتر ني عبر ارنترنيت. 
امل اقع  تصم م  تط ير   -

 الأطب قات اإللكتر ن ة. 
املعل مات  تكن ل ج ة  -خدمات 

بشكل عام.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
بته فن، اقامة مكاتب ل  ن ر، مكأب 

رقم 28 - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د ياسين ب ندا 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   500  : ب ندا  تمين  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ب ندا  ياسين  الس د 
ماج ريل،  اقامة  مراكش،  شارع 
طنجة،   90000  52 رقم   ،8 الطابق 

املغرب.
عن انه(ا)  ب ندا  تمين  الس د 
اقامة بريمافيرا،  زنقة غرناطة نفارا، 
طنجة،   90000  22 رقم   ،5 الطابق 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ب ندا  تمين  الس د 
بريمافيرا،  اقامة  نفارا،  غرناطة 
طنجة،   90000  22 رقم   ،5 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 
من السجل   8570 تحت رقم   202 

الترت بي.
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دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د
شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 
ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب
قاسم بيش شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة، رقم ر6 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.95 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2  غشت  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) الأازي 

سعد كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.
 57I

CCJF

 ON TIME FOR TRADING &
INVESTMENT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 ON TIME FOR TRADING
INVESTMENT & شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي الدار 

الب ضاء، شارع ب رك ن زنقة جعفر 
ابن حبيب إقامة املشرق 2، الطابق 
ار 3، رقم ر - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   29
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ON TIME FOR TRADING &

. INVESTMENT
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
  الأصدير ، ب ع   شراء جم ع امل اد 
الأنظ ف    م اد  الغدائ ة   جم ع 

الص انة.
الدار   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع ب رك ن زنقة جعفر  الب ضاء، 
الطابق   ،2 ابن حبيب إقامة املشرق 
20000 الدارالب ضاء  ار 3، رقم ر - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د احمد عبد الجل ل حسن 
انجاص : 500 حصة بق مة 00,00  

درهم للحصة .
اسعد  احمد  مه  ب  الس د 
  00,00 500 حصة بق مة   : االسعد 

درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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الس د احمد عبد الجل ل حسن 
انجاص عن انه(ا) رام هللا الصند ق 
هللا  رام   20000  608 البريدي 

فلسطين.
اسعد  احمد  مه  ب  الس د 
رام هللا الصند ق  االسعد عن انه(ا) 
هللا  رام   20000  608 البريدي 

فلسطين.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د احمد عبد الجل ل حسن 
انجاص عن انه(ا) رام هللا الصند ق 
هللا  رام   20000  608 البريدي 

فلسطين
اسعد  احمد  مه  ب  الس د 
رام هللا الصند ق  االسعد عن انه(ا) 
هللا  رام   20000  608 البريدي 

فلسطين
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794825.
 58I

ILYADO CONSULTING

 STE IMMO CASSANO SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ILYADO CONSULTING
 AV IBN KHALDOUNE AV IBN

040رKHALDOUNE، 2، بني مال3 
MAROC

 STE IMMO CASSANO SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
اال 3 رقم 6 تجزئة املالل ة ر بني 
مال3 - 000ر2 بني مال3 املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 00  

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر0 مارس  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»الطابق اال 3 رقم 6 تجزئة املالل ة ر 

بني مال3 - 000ر2 بني مال3 املغرب« 
تجزئة    5 »الطابق السفلي رقم  إلى 
بني  000ر2   - مال3  بني  الحر0 ن ة 

مال3 املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 24 مارس 

 202 تحت رقم 9/2021رر.
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دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د
شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 
ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب
قاسم بيش شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة، رقم ر6 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.95 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2  غشت  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) ك لين 

سيرج اندري ل ران كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.
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ADVISORY PARTNERS

REGENLAB AFRICA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen , 65

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

REGENLAB AFRICA شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
سبأة اقامة رامي الطابق الأاني 

مكأب رقم 8 الدار الب ضاء - 00ر20 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REGENLAB AFRICA
- اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 تصدير  تس يق ارجهزة الطب ة.
صنع ارجهزة الطب ة  املعدات   -

الطب ة ؛
جم ع  في  الدراسة  املشاركة   -
ارس اق  ت   املناقصات  طلبات 

املغر0 ة  الد ل ة.
الشراء  االسأيراد املحلي  الب ع   -
الالزمة  ارخرى  املحلي  املنأجات 
الخام  امل اد  امل اد  جم ع  لأصدير 
 ارجزاء  ارد ات  اآلالت  غيرها من 

ارم ر الضر رية لعمل الشركة.
دراسة  اقأناء  شراء  نقل   -
جم ع   تباد3  تشغ ل  0 ع  منح 
االختراع  التراخ ص  براءات 
 االختراعات  العمل ات  الخدمات 
ن ابة  الأجارية   املعرفة  العالمات 

عن الشركة.
- االسأح اذ على حصة عن طريق 
املشاركة  ت   االندماج  ت   املساهمة 
ال حدات  ت   في ارسهم  ت  االكأأاب 
ت  السندات ت  بأي طريقة تخرى في 
جم ع الشركات ت  الشركات املماثلة؛

- جم ع الخدمات املرتبطة بشكل 

مباشر ت  غير مباشر بامل ض ع تعاله،

املعامالت  جم ع   عم ما، 

املال ة،  الصناع ة،  الأجارية، 

العقارية،  التي  العقارية  الغير 

قد تك ن ذات صلة مباشرة ت  غير 

تعاله  املذك رة  بارهداف  مباشرة 

 تساهم في تط يرها ت  تمديدها .
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عن ان 

الأاني  الطابق  رامي  اقامة  سبأة 

مكأب رقم 8 الدار الب ضاء - 00ر20 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 REGEN LAB SA : 1.000 الشركة

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 REGEN LAB SA الشركة 

 En Budron b2, 1052 عن انه(ا) 

 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse

40ر57 س يسر س يسر.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 TURZI ANTONINO الس د 

 RUE DE L’EGLISE 5B عن انه(ا) 

 1146 MOLLENS SUISSE 5740ر

س يسر س يسر

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر9ر79.

 6 I

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

قاسم بيش
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

دي ان ارسأاذ رش د ب عب د

شارع مكة عمارة 2 الطابق الأاني 

ص.ب 4228 الع  ن الرئيس ة، 

70000، الع  ن املغرب

قاسم بيش شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
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  عن ان مقرها االجأماعي املنطقة 
الصناع ة، رقم ر6 - 000ر7 

الداخلة .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.95 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 2  غشت  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 1488/2021.
 62I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

STE CHIMERE SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 STE CHIMERE SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 - تم بمقأ�سى عقد عرفي م قع في 
مراكش بأاريخ2021/02/02 تأسيس 

شركة باملميزات الأال ة: 
CHIMERE اسمها: شركة  . 

تعما3  في  مقا 3  هدفها:   .2
البناء

تحنا ت  حي  مقرها:  ر. 
تحنا ت مراكش

مدتها: حددت مدة الشركة   .4
في 99 سنة. 

رتسما3  حدد  رتسمالها:    .5
00 .درهم   000.00 الشركة في مبلغ 
  00 حصة بق مة    0 مقسم إلى00 
مكأتبة  محررة    لل احدة  درهم 
العسا ي  الس د  لفائدة  بالكامل 

الحسين   محمد ر�سى حسين
من  الشركة  تسير  إدارتها:   .6
الحسين    العسا ي  الس د  طرف 

محمد ر�سى حسين
7.  السنة االجأماع ة : تبأدئ 
يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

 تنأهي في 1ر دجنبر.

القان ني  اإليداع  قدتم     .8
بمراكش  الأجارية  باملحكمة  للملف 
رقم  تحت  19/ر2021/0  بأاريخ 

 2 865
 : املنهي  الرسم  رقم   .9

5021ر464
 : الأجاري  السجل  رقم   . 0

  2607
Iر16

Next Factory

Next Factory
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Next Factory
 BD ZERKTOUNI ETG9 N92 265

CASABLANCA ، 20104، الدار 
الب ضاء املغرب

Next Factory شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
الزرقط ني الدار الب ضاء 256 - 

20220 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
514871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    8
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Next  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.Factory
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املك نات اإللكتر ن ة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -  256 الب ضاء  الدار  الزرقط ني 

20220 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

4.000ر  الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

: 40ر  الس د عبدالكريم االب ض 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

االب ض  عبدالكريم  الس د 
ب سك رة  ارندلس  ديار  عن انه(ا) 

82 27 ب سك رة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
االب ض  عبدالكريم  الس د 
ب سك رة  ارندلس  ديار  عن انه(ا) 

82 27 ب سك رة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.
164I

STE CECONA SARL

TRANS FRAJI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
TRANS FRAJI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

لعرا�سي  راء شارع 5ر الناظ ر حي 
لعرا�سي  راء شارع 5ر الناظ ر 

62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر2268
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.FRAJI

مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل االمأعة الغير مصح 0ة للغير

الأصدير  االسأيراد.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الناظ ر حي  5ر  شارع  لعرا�سي  راء 
الناظ ر  5ر  شارع  لعرا�سي  راء 

62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : محمد  فراجي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
  000  : محمد  فراجي  الس د 

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  فراجي  الس د 
زنقة س دي م �سى بني انصار 62000 

الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  فراجي  الس د 
زنقة س دي م �سى بني انصار 62000 

الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 27 غشت 

 202 تحت رقم 791ر.

 65I

FIDUCIAIRE RAKIB

BEN›S DECO & CO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA
MAROC

BEN›S DECO & CO شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
نزهة حي الفرح املحل رقم 08 - 

24000 الجديدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 8627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 BEN’S : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DECO & CO
بشكل   -  : بإيجاز  غرض الشركة 
تصن ع  0 ع جم ع ارثاث   ، تسا�سي 
 ،  املنس جات بجم ع  سائل النشر 

بما في ذلك عبر اإلنترنت ؛
الديك ر  تعما3  كافة  تنف ذ   -

الداخلي  الخارجي.
االسأيراد  عمل ات  جم ع   -
ارخرى  العمل ات   الأصدير  جم ع 
املرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر 

في تي جزء بأجارة ارثاث  الديك ر .
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -  08 رقم  املحل  الفرح  حي  نزهة 

24000 الجديدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د بن سل مان محمد : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
محمد  سل مان  بن  الس د 
عبد  شارع  زا ية  عن انه(ا)  2 
ش    اللط ف بن قد ر   ممر ط   
راسين 22000 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
محمد  سل مان  بن  الس د 
عبد  شارع  زا ية  عن انه(ا)  2 
ش    اللط ف بن قد ر   ممر ط   
راسين 22000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 26966.
 66I

NOUSSAIR MOHAMED

 STE MEFTAH SUD EST SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 RESIDENCE AL AMAN 7

 BLOC B APPT 14 MHAMID
 9 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STE MEFTAH SUD EST SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مسجد 
الفرد س محل رقم 2 محام د 9 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11904

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MEFTAH SUD EST SARL AU
مخأبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات  -مشتريات  0 ع  تص ير 

الأص ير الف ت غرافي  السينمائي.
الكمب  تر  تثاث  تجهزة  ب ع   -

املكاتب....
مسجد   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 9 محام د   2 رقم  محل  الفرد س 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د حم د مفأاح : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  مفأاح  حم د  الس د 

د ار ب تبيرة ا ريكة تاحنا ت مراكش 

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مفأاح  حم د  الس د 

د ار ب تبيرة ا ريكة تاحنا ت مراكش 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم -.
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GELOSSIMA RENT SARL AU

GELOSSIMA RENT SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

GELOSSIMA RENT SARL AU

 SOUANI SAADA RUE A10 N22

 RDC TANGER، 90100، TANGER

MAROC

 GELOSSIMA RENT SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الس اني 

السعادة، زنقة 0A  الطابق ارر�سي 
رقم 22 - 00 90 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GELOSSIMA RENT SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات د ن سائق.
الس اني   : عن ان املقر االجأماعي 
الطابق ارر�سي    0A زنقة  السعادة، 

رقم 22 - 00 90 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 900  : الشر ح  الس دة خديجة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الشر ح  خديجة  الس دة 
زنقة  عبد هللا  م الي  حي  عن انه(ا) 
ر2015  الشق  عين  ر5  رقم  ر4 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الشر ح  خديجة  الس دة 
زنقة  عبد هللا  م الي  حي  عن انه(ا) 
ر2015  الشق  عين  ر5  رقم  ر4 

الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 7ر82.
 68I

 س د افريق ا ا ر ب

سيد افريقيا اوروب
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

س د افريق ا ا ر ب
245 رياض 2 العال ا املحمدية ، 

0ر288، املحمدية املغرب
س د افريق ا ا ر ب شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي   245 

رياض 2 العال ا املحمدية - 0ر288 
املحمدية املغرب.
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تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر827.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تزهار  تمحمد  (ة)  الس د  تف يت 

700 حصة اجأماع ة من تصل 700 

حصة لفائدة الس د (ة) محمد تزهار 

بأاريخ 14 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم  227.

 69I

CARBOLI SARL AU

CARBOLI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CARBOLI SARL AU

 OLD MIMOUN RUE 111 N42

 OLD MIMOUN RUE 111 N42،

NADOR ،62000 املغرب

CARBOLI شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ت الد 

م م ن زنقة     رقم 42 - 62000 

الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22829

ر2  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CARBOLI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 station service pour voiturres

automobiles

droguerie

.bâtiment et travaux publics

: حي ت الد  عن ان املقر االجأماعي 
 62000  -  42 رقم  م م ن زنقة     

الناظ ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د جال3 شعط ف 

حصة بق مة 0  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د جال3 شعط ف عن انه(ا) 
 42 رقم  حي ت الد م م ن زنقة     

62000 الناظ ر املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د جال3 شعط ف عن انه(ا) 
 42 رقم  حي ت الد م م ن زنقة     

62000 الناظ ر املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم 901ر.

 70I

 س د افريق ا ا ر ب

سيد افريقيا اوروب
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

س د افريق ا ا ر ب

245 رياض 2 العال ا املحمدية ، 

0ر288، املحمدية املغرب

س د افريق ا ا ر ب شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 245 
رياض 2 العال ا املحمدية - 0ر288 

املحمدية املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر827.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر  202 تم تع ين 
تزهار  مسير جديد للشركة الس د(ة) 

املصطفى كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم  227.
 7 I

LA GENERALE D’EXPERTISE

 CONTROL A
)PRODUCTIONS SARL(AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

LA GENERALE D›EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 90100، طنجة املغرب
 CONTROL A PRODUCTIONS
SARL(AU) شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 
ي سف ابن تاشفين الطابق الثاني 
رقم ر طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  98 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    7
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CONTROL A PRODUCTIONS

. (SARL(AU
-  كالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال يب  ال سائط املأعددة.
الف دي   مقاطع  إخراج  إنأاج   -
اإلعالن ة  الألفزي ن ة  ال ثائق ة 

 امل س ق ة  السينمائ ة  مقاطع 
الف دي   محأ ى ال سائط املأعددة 
بجم ع تشكاله  ري تلفزي ن ت  إنترنت 
ت  رادي  ت  صحافة ت  تي  س لة تخرى 

 0أي  س لة.
شارع   5  : عن ان املقر االجأماعي 
الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  ي سف 
رقم ر طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : سل مان  افرج  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  سل مان  افرج  الس د 
 2 رقم    60 زنقة  بط طة  ابن  حي 

00 90 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  سل مان  افرج  الس د 
 2 رقم    60 زنقة  بط طة  ابن  حي 

00 90 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245748.
 72I

FIDUCIAIRE MOLIFID

HAMMO TRUCKS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
HAMMO TRUCKS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس اقامة االندلس ب 
املكأب رقم 07 - 92000 العرائش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. HAMMO TRUCKS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير؛

-  س ط  الخدمات الل جست ة؛

االسأغال3,  التس ير,  -اإلنشاء, 
ارص 3  لجم ع  الشراء,  الكراء, 

الأجارية؛

العمل ات  جم ع  عم ما    

الأجارية, الصناع ة, املال ة, العقارية, 

ت  غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 

بارهداف تعاله   التي بإمكانها تط ير 

تهداف الشركة,   كذلك كل مساهمة 

مباشرة ت  غير مباشرة تحت تي صفة 

في الشركات التي لها تهداف مماثلة...

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ب  االندلس  اقامة  الخامس  محمد 

العرائش   92000  -  07 رقم  املكأب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د ي سف حم دان 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ي سف حم دان عن انه(ا) 

انجلترا TW14 0DZ لندن انجلترا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ي سف حم دان عن انه(ا) 

انجلترا TW14 0DZ لندن انجلترا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  بالعرائش  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 055 .

Iر17

ABA GESTION SARLAU

AMA SOIL MAROC
إعالن مأعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V رEME ETG 8ر

 BUREAU 12 ، 0000ر، FES

MAROC

AMA SOIL MAROC »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: رياض 

ارلفة مجم عة 4ر مدخل 14 شقة 

ر25 ،الطابق ار 3 ،الدار الب ضاء - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

9ر4506.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

ينص  الذي  رقم  :  قرار 

مجم ع  تف يت  مايلي:  على 

كارل   الشركاء،الس د  حصص 

م رك ني،الس د دي ق  تلب ني،الس د 

ت رلي  داف د  ت رلي  الس د  ميش ل 

م ت س ا3 س ر 3    لفائدة شركة تـ 

الس د ي نس امعا�سي االدري�سي

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

إضافة الس د ي نس امعا�سي  مايلي: 

االدري�سي إلى املسيرين املع نين سابقا

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تف يت حصص 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ت زيع الحصص

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: املسيرين.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 0ر7945.

174I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ELECTRO SERGHINI
إعالن مأعدد القرارات

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ELECTRO SERGHINI »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: مأجر 

رقم   عمارة 27 زنقة الجزائر م.ج - 

50000 مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

رر219.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 07 ي ل  ز  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

مايلي: تح يل املقر اإلجأماعي للشركة

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: ت س ع نشاط الشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إضافة الن ك س

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجأماعي الجديد: مأجر الطابق 

زنقة  جدة  اردارسة  ارر�سي عمارة 

م.ج مكناس

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   05 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 677ر.
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ste fiducieolympia

CORBEIL SERVICE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ste fiducieolympia

 1ER ETAGE N° 10 GROUPE 10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

CORBEIL SERVICE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 9   

بل ك A/6 ب كس 02 حي القدس 

اكادير املغرب - 80060 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49025

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CORBEIL SERVICE

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملباني  الشراء الح ازة  ،الب ع  للعقار 

 ارا�سي غير مبن ة.

،تأجيرالعمارات  ااملباني  إدارة 

 الد ر السكن ة البناء  تجهيز القطع 

اررض ة املعدة للسكن .٠.
عن ان املقر االجأماعي : رقم 9   

القدس  حي   02 ب كس   A/6 بل ك 

اكادير املغرب - 80060 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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  .000  : رضاهللا  انفالس  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د انفالس رضاهللا عن انه(ا) 
 76520 زنقة كام ل دي م الن   --01

78520 ل ماي فرنسا-- فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د انفالس رضاهللا عن انه(ا) 
ل ماي  م الن  دي  كام ل  زنقة   -01

76520 78520 ل ماي فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم  0666 .
 76I

KHOUYI BADIA

Transport miniral SARL
إعالن مأعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
Transport miniral SARL »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 70ر 
مكرر شارع م الى ادريس - 50ر54 

م دلت املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.2705

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 تبريل  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
ملك  في  سهم    70 ب ع  مايلي: -1 
لس د  القادر  عبد  الزا ي  الس د 
عاي�سي عبد النبي ثمن كل سهم 00  
ملك  في  سهم    70 ب ع  درهم -2 
الس د ايت ح  ياسين لس د عاي�سي 
درهم    00 عبد النبي ثمن كل سهم 
عاي�سي  الس د   , التس ير  -ر 
فة  ضا ا عبد النبي -4 
اكسس ارات  تاجر  الأال ة  االنشطة 
االحجار  للس ارات    غ ار  قطع  ا  
القان ن  تعديل  املعدن ة -5 

ارسا�سي لشركة .

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

ملك  في  سهم    70 ب ع   1-

لس د  القادر  عبد  الزا ي  الس د 

عاي�سي عبد النبي ثمن كل سهم 00  

ملك  في  سهم    70 ب ع  درهم -2 

الس د ايت ح  ياسين لس د عاي�سي 

درهم    00 عبد النبي ثمن كل سهم 

عاي�سي  الس د   , التس ير  -ر 

فة  ضا ا عبد النبي -4 

اكسس ارات  تاجر  الأال ة  االنشطة 

االحجار  للس ارات    غ ار  قطع  ا  
القان ن  تعديل  املعدن ة -5 

ارسا�سي لشركة 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ماي   27 بأاريخ  بم دلت  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم  6 .

 77I

KALAI MUSTAPHA

FERTI EVOLUTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

FERTI EVOLUTION شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 82 ، 

شارع الجنرا3 تمزيان الطابق رقم 2 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FERTI  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.EVOLUTION
تاجر   /    : غرض الشركة بإيجاز 

سماد.
2 / ب ع معدات السماد

ر / االسأيراد  الأصدير..
 ،  82  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 2 شارع الجنرا3 تمزيان الطابق رقم 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د قد ري عبد العالي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
العالي  عبد  قد ري  الس د 
ب عرك  الحرشة  د ار  عن انه(ا) 

سل ان 62000 الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
العالي  عبد  قد ري  الس د 
ب عرك  الحرشة  د ار  عن انه(ا) 

سل ان 62000 الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم 982ر.
 78I

COFISCOM

NADO TECH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 600رر، BERKANE
MAROC

NADO TECH شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 499 
الشطر ب الطابق السفلي تجزئة 

العمران الجديدة سل ان - 62000 

سل ان الناض ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 NADO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TECH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة  اصالح  ب ع،شراء،ترك ب   

املعل مات ة   االلكتر ن ة

الأجارة

تشغا3  ا   البناء  اشغا3  مقا 3 

مخألفة.
عن ان املقر االجأماعي : رقم 499 

تجزئة  السفلي  الطابق  ب  الشطر 

 62000  - الجديدة سل ان  العمران 

سل ان الناض ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ياسين  الحاتمي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د الحاتمي ياسين عن انه(ا) 

سل ان   499 رقم  العمران  تجزئة 

الناض ر  سل ان   62000 الناض ر 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د الحاتمي ياسين عن انه(ا) 

سل ان   499 رقم  العمران  تجزئة 

الناض ر  سل ان   62000 الناض ر 

املغرب.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 0ر شتنبر 

 202 تحت رقم 948ر.
 79I

مكأب املحاسبة

STE ESSADIKI TRAGE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
5 زنقة عبد امل من بن علي ، 
52000، الرش دية املغرب

STE ESSADIKI TRAGE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
م الي سل مان م الي علي الشريف 

الريصاني الرش دية - 52000 
الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESSADIKI TRAGE
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة
م كايك عام.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
م الي سل مان م الي علي الشريف 
 52000  - الرش دية  الريصاني 

الرش دية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
 900  : الس د الشريف الصديقي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  00  : عثمان  العمري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الصديقي  الشريف  الس د 
عن انه(ا) قصر ا الد يحيى الريصاني 

52000 الريصاني املغرب.
العمري عثمان عن انه(ا)  الس د 
الريصاني  مسأعين  م الي  قصبة 

52000 الريصاني املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الصديقي  الشريف  الس د 
عن انه(ا) قصر ا الد يحيى الريصاني 

52000 الريصاني املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر21.
 80I

conseils sarl

GOLD RENT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة   مكأب 
رقم 9  طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
GOLD RENT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

عقبة عمارة رقم  2 الشقة 9 اكدا3 
- 90000 الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
154597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   26
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 GOLD : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.RENT
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

عقبة عمارة رقم  2 الشقة 9 اكدا3 

- 90000 الر0اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد الزيزا ي : 0ر حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة .

الس د عاصم املنأصر : 0ر حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة .

 20  : الس د قنجاع عبد الرحمان 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة .

20 حصة   : الس د محمد اعر ر  

بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد الزيزا ي عن انه(ا) 

ج  عمارة  0  الجم ل  املنظر  اقامة 

  0000 الشقة الصخيرات تمارة   04

تمارة املغرب.

الرحمان  عبد  قنجاع  الس د 

شارع  فأ حة  تجزئة   54 عن انه(ا) 

  0000 الس ي�سي  بركة  بن  املهدي 

الر0اط املغرب.

املنأصر عن انه(ا)  الس د عاصم 

 62000 ر2  رقم  ارندلس  شارع 

الناض ر املغرب.

عن انه(ا)  اعر ر   محمد  الس د 

مكرر  ر1  بقعة  ل ن ا  املطار  حي 

62000 الناض ر املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  قنجاع  الس د 

شارع  فأ حة  تجزئة   54 عن انه(ا) 

  0000 الس ي�سي  بركة  بن  املهدي 

الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 1ر1174.

 8 I

FIDUCIAIRE MOLIFID

TRAPERIA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
TRAPERIA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 4 بالقرب من 

مسجد اللة خديجة - 92000 
العرائش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ررر5.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
27 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) زكرياء 

مهدي كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  بالعرائش  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر105.
 82I

ISDM CONSULTING

OUM SAHARA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب
OUM SAHARA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ال كالة 
 0 بل ك E عمارة 41 الطابق اال 3 
شقة  0 الع  ن - 70000 الع  ن 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

01ر8ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   29

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OUM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.SAHARA

ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبكات   ت ص لها,االعالنات.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ال كالة  0 بل ك E عمارة 41 الطابق 

 70000  - الع  ن  شقة  0  اال 3 

الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

- الس د محمد الأط اني اك 0اح : 

000  بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

اك 0اح  الأط اني  محمد  الس د 

منطقة  رش د  م الي  حي  عن انه(ا) 
الع  ن   70000  08 رقم  الف الت 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

اك 0اح  الأط اني  محمد  الس د 

منطقة  رش د  م الي  حي  عن انه(ا) 
الع  ن   70000  08 رقم  الف الت 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 069/2021ر.

Iر18

ISDM CONSULTING

YUGEN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع  ن املغرب

YUGEN شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مدينة 

 0-C-160 ال حدة الشطر اال 3 رقم

- 70000 الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر0ر8ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  0ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YUGEN

البناء     : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعما3 اخرى.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 C-160-0 ال حدة الشطر اال 3 رقم 

70000 - الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : غنض ر  سارة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د محمد عبد  ك مباري : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  غنض ر  سارة  الس دة 

ف ال  املأ سط  االب ض  البحر  اقامة 

رقم 06 70000 الع  ن املغرب.
ك مباري  عبد   محمد  الس د 

املار ني  اسحاق  اب   زنقة  عن انه(ا) 

الب ضاء   20000 الب ضاء  املعاريف 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  غنض ر  سارة  الس دة 

ف ال  املأ سط  االب ض  البحر  اقامة 

رقم 06 70000 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 070/21ر.

184I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

PHYTO MENZEH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PHYTO MENZEH شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 89 

تجزئة مل كي ب فكران - 50000 

مكناس املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

85ر22.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 0ر غشت  202 تم تع ين 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الجلجا3 عثمان كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4270.
185I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

PHYTO WALILI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PHYTO WALILI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي بل ك 5 

تجزئة  ل لي س دي سع د - 50000 
مكناس املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.20 2 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر غشت  202 تم تع ين 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الجلجا3 عثمان كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4269.
 86I

بر ف د خدمات مأعددة ش.م.م ش  

THE SEVEN DOORS sarl
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

بر ف د خدمات مأعددة ش.م.م 
ش  

شارع محمد دا د اقامة بدرطابق 
ف ق ار�سي رقم ر تط ان ، 040ر9، 

تط ان املغرب
THE SEVEN DOORS sarl شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي  الية 

سنتر شارع الج الن بل ك ر عمارة   
طابق تحت ار�سي   ار�سي . - 040ر9 

تط ان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

09ر0ر
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 THE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SEVEN DOORS sarl
غرض الشركة بإيجاز : - 

مخبزة - حل يات - مقهى
الق ام  عامة،  بصفة     -
املنق لة  الأجارية،  العمل ات  بجم ع 
  غير املنق لة التي لها صلة مباشرة 
ت  غير مباشرة بهدف الشركة قصد 
كل  تنم تها    نجاحها    تحق ق 
املباشرة  غير  املباشرة    االسهامات 

بكل االشكا3 القان ن ة املأاحة.
:  الية  االجأماعي  املقر  عن ان 
سنتر شارع الج الن بل ك ر عمارة   
طابق تحت ار�سي   ار�سي . - 040ر9 

تط ان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 450  : العاف ة  مصطفى  الس د 
حصة بق مة 45.000 درهم للحصة .
  50  : سع د  الهر �سي  الس د 
حصة بق مة 5.000  درهم للحصة .
الس دة مارص  منار : 200 حصة 

بق مة 20.000 درهم للحصة .
 200  : ندى  الهر �سي  الس دة 
حصة بق مة 20.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د مصطفى العاف ة عن انه(ا) 
 2 شارع محمد بن نة اقامة صابرين 

رقم 9 040ر9 تط ان املغرب.
الس د الهر �سي سع د عن انه(ا) 
ر  بل ك  سنتر  القاهرة  الية  شارع 
040ر9   7 شقة  طابق    عمارة   

تط ان املغرب.
عن انه(ا)  منار  مارص   الس دة 
 2 شارع محمد بن نة اقامة صابرين 

رقم 9 040ر9 تط ان املغرب.

الس دة الهر �سي ندى عن انه(ا) 
ر  بل ك  سنتر  القاهرة  الية  بشارع 
040ر9   7 شقة  طابق    عمارة   

تط ان املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  منار  مارص   الس دة 
 2 شارع محمد بن نة اقامة صابرين 

رقم 9 040ر9 تط ان املغرب
الس دة الهر �سي ندى عن انه(ا) 
ر  بل ك  سنتر  القاهرة  الية  بشارع 
040ر9   7 شقة  طابق    عمارة   

تط ان املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 7ر7ر.
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DIAMA

DIAMA
إعالن مأعدد القرارات

DIAMA
صفا ر رقم 0ر ت ط مل ل زنقة 7 
رقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 

السعادة س دي البرن �سي، 20000، 
الدارالب ضاء املغرب

DIAMA »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: زنقة 7 
رقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 

السعادة س دي البرن �سي - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر47820.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 05 ي ل  ز  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
مايلي: ب ع%00  من حصص الس دة 
نادية  الخلفا ي  الس دة  تم مة 
الخلفا ي لفائدة الس دة الرحما ي 
500 حصة لكل  فاطمة تي مايعاد3 

 احدة.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تح 3 الشكل القان ني للشركة 

املحد دة  من شركة ذات مسؤ ل ة 
املحد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى 

ذات شريك  ح د
على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 
تم مة  الس دة  إسأقالة  مايلي: 
الخلفا ي من مهامها كمسيرة للشركة
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
الرحما ي  الس دة  تع ين  مايلي: 

فاطمة كمسيرة للشركة 
على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
اإلجأماعي  املقر  تح يل  مايلي: 
الطابق   5 رقم   7 زنقة  من  للشركة 
الثاني الشقة رقم 4 السعادة س دي 
ر  إلى صفا  البرن �سي الدارالب ضاء، 

رقم 0ر ت ط مل ل الدارالب ضاء
على  ينص  الذي   :06 رقم  قرار 
مايلي: تح ين النظام ارسا�سي للشرك
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  بند 
مايلي: تح 3 الشكل القان ني للشركة 
املحد دة  من شركة ذات مسؤ ل ة 
املحد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى 

ذات شريك  ح د
بند رقم 05: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اإلجأماعي  املقر  تح يل 
الطابق الثاني الشقة   5 رقم   7 زنقة 
البرن �سي  س دي  السعادة   4 رقم 
0ر  رقم  ر  صفا  إلى  الدارالب ضاء، 

ت ط مل ل الدارالب ضاء
على  ينص  الذي   :6.7 رقم  بند 
مايلي: ب ع%00  من حصص الس دة 
نادية  الخلفا ي  الس دة  تم مة 
الخلفا ي لفائدة الس دة الرحما ي 
500 حصة لكل  فاطمة تي مايعاد3 

 احدة.
بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 
الخلفا ي  تم مة  الس دة  إسأقالة 
من مهامها كمسيرة للشركة   تع ين 
كمسيرة  فاطمة  الرحما ي  الس دة 

للشركة 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 949ر79.
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STE HIMO

HIMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE HIMO
 IZDIHAR 2 RESIDENCE TAYBA

APPRT 12 ، 40000، مراكش 
املغرب

HIMO شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة 6  
عمارة س اقامة الجبل ايت ا رير 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11896
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
.HIMO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
مقا 3   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بناء 
- تجهيز   زخرفة  الديك رللمباني .
  6 : شقة  عن ان املقر االجأماعي 
ا رير  ايت  الجبل  اقامة  س  عمارة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
مش ل  س لفن  ج نأان  الس د 
  00 بق مة  حصة   500  : فل ريس 

درهم للحصة .
الس د محمد املريني : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
مش ل  س لفن  ج نأان  الس د 
كر س د  م نت  فل ريس عن انه(ا) 

ج غت 50 5  مامليز  فرنسا.
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الس د محمد املريني عن انه(ا) 8  
شارع ال ف نأين فرنسا 0 956 اراغني 

فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
مش ل  س لفن  ج نأان  الس د 
كر س د  م نت  فل ريس عن انه(ا) 

ج غت 50 5  مامليز  فرنسا
الس د محمد املريني عن انه(ا) 8  
شارع ال ف نأين فرنسا 0 956 اراغني 

فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 2ر1280.
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FISCAL & LEGAL TEAM

ديفلك
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME ر
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

ديفلك شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تقاطع 
مصطفى املعاني     يناير، إقامة 
بريما، مكأب رقم 05  شقة 6  

طابق ر - الدار الب ضاء. - 20000 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ديفلك .
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العط ر   0 ع  ت زيع  تس يق 

 مسأحضرات الأجم ل.

اسأيراد  تصدير  تجارة  شراء 

 0 ع  تس يق  ت زيع املنأجات شبه 

املماثلة  املنأجات  الطب ة  جم ع 

املرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر 

بغرض الشركة.

تس يق  0 ع جم ع املنأجات عبر 

اإلنترنت.

تمث ل العالمات الأجارية.

تقاطع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

إقامة  يناير،  املعاني      مصطفى 

  6 شقة    05 رقم  مكأب  بريما، 

 20000  - الب ضاء.  الدار   - ر  طابق 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الخيري  شيرين  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة سل ا الخيري : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة شيرين الخيري عن انه(ا) 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

اململكة املغر0 ة.

عن انه(ا)  الخيري  سل ا  الس دة 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

اململكة املغر0 ة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الخيري  فؤاد  الس د 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب

الس دة شيرين الخيري عن انه(ا) 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب

عن انه(ا)  الخيري  سل ا  الس د 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794495.
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FISCAL & LEGAL TEAM

 أليثيا كرياسيون
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME ر
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

 تل ث ا كرياس  ن شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 1ر1 شارع 
تنفا، إقامة تز ر،املكأب    ب الدار 

الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   26
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تل ث ا   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كرياس  ن.
اإلنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منأجات   الأنظ م  التر يج  ت زيع 
 خدمات الترف ه  الأعل م  املعل مات 
 الأدريب في جم ع ارشكا3 املمكنة 
املادية  املؤتمرات  (املنأجات 
املكأ 0ة   الند ات  املنش رات 
امل س ق ة  الب دكاست   الترك بات 
الرفاه  مجا3  في  الف دي )   مقاطع 

الجسدي  النف�سي  الر حي ؛
نشر الكأب  الد ريات ؛

عبر  ؛  الأعل م  ال ثائقي  اإلنأاج 
ارنترنت.

1ر1   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تز ر،املكأب     إقامة  تنفا،  شارع 
الدار   20000  - الب ضاء  الدار  ب 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ر  الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 : ك ر  كريف  جاك  ج ن  الس د 
00ر حصة بق مة 00  درهم للحصة 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ك ر  كريف  جاك  ج ن  الس د 
 20000 املغر0 ة  اململكة  عن انه(ا) 

الدار الب ضاء اململكة املغر0 ة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ك ر  كريف  جاك  ج ن  الس د 
 20000 املغر0 ة  اململكة  عن انه(ا) 

الدار الب ضاء اململكة املغر0 ة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794494.
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ائأمان ة زهير

 AKNOU ALIMENTATION
GÉNÉRALE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ائأمان ة زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الأالت مكأب رقم    ك ليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
 AKNOU ALIMENTATION

GÉNÉRALE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي امللك 
-GH8 -9 املسمى »اب اب االطلس
0 -6« عمارة A4 الطابق االر�سي 

القسمة املفرزة رفم6A   6 اسكج ر 
محام د - 40054 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
رر1186

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20652

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 AKNOU ALIMENTATION

.GÉNÉRALE
غرض الشركة بإيجاز : محل لب ع 

امل اد العدائ ة بالأقس ط .
امللك   : االجأماعي  املقر  عن ان 
GH8 -9-10- املسمى »اب اب االطلس
6« عمارة A4 الطابق االر�سي القسمة 
املفرزة رفم6A   6 اسكج ر محام د 

- 40054 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : السع د  اقن   الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  السع د  اقن   الس د 
ر25  رقم  تسلطاتب  زه ر  تجزئة 

تسلطانت 40065 مراكش املعرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
حسناء  االمين  بن  الس دة 
تسلطاتب  زه ر  تجزئة  عن انه(ا) 
رقم ر25 تسلطانت 40065 مراكش 

املعرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش  الأجارية 
رقم  تحت  شتنبر  202    6

. M09_21_2ر9015ر
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STREET BUSINESS CENTER

IMMOBOX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 0 ، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

IMMOBOX شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي ك لف 
س تي ٬ج ٬ر ف ال 40 - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
9ر19.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
9 20 تقرر حل  2  دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ   IMMOBOX ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي ك لف س تي ٬ج ٬ر 
املغرب  مراكش   40000  -  40 ف ال 

نت جة 3 : ت قف نشاط الشركة.
ك لف  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
س تي ٬ج ٬ر ف ال 40 - 40000 مراكش 

املغرب. 
  عين:

 Johann pierre الس د(ة) 
الر0اط  عن انه(ا)     MEYNET
(ة)  الر0اط املغرب كمصفي    0000

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2020 تحت رقم 112414.
Iر19

ste fiducieolympia

POLE SUD SERVICE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE N° 10 GROUPE 10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

pole sud service شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي عن ان 
 A/6 املقر االجأماعي : رقم 9   بل ك

ب كس02ر حي القدس اكادير املغرب 
- - 80060 اكادير. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
49027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 pole  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.sud service
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للعقار  التر يج   : بإيجاز  الشركة 
،الب ع الشراء الح ازة ملباني  ارا�سي 

غير مبن ة.
،تأجيرالعمارات  ااملباني  إدارة 
 الد ر السكن ة البناء  تجهيز القطع 

اررض ة املعدة للسكن .٠..
عن ان   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 A/6 املقر االجأماعي : رقم 9   بل ك
ب كس02ر حي القدس اكادير املغرب 

- - 80060 اكادير. املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
رضاهللا  انفالس  الس د  الس د 
عن انه(ا) 01-- زنقة كام ل دي م الن 
فرنسا--  ل ماي   78520  76520
  00 بق مة  حصة   500  : فرنسا. 

درهم للحصة .
الس دة الس د انفالس فرح : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  فرح  نفالس  الس د 
اكادير  5 مارينا  شقة   44 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
الس د انفالس رضاهللا عن انه(ا) 
م الن  دي  كام ل  زنقة   -01
ل ماي   78520 فرنسا--  ل ما76520 

فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  فرح  نفالس  الس د 

اكادير  5 مارينا  شقة   44 عمارة 

80000 اكادير املغرب

الس د انفالس رضاهللا عن انه(ا) 
م الن  دي  كام ل  زنقة   -01

ل ماي   78520 فرنسا-  ل ما76520 

فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06662 .

194I

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة

SNACK SAFI VICTORIA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 فاة شريك

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة

شقة رقم ر الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاد3 حي اجنان ع الن، 

46000، آسفي املغرب

SNACK SAFI VICTORIA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 8 زنقة 

ب رد  حي املستشفى - 46000 آسفي 

املغرب.

 فاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ررر11.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 0ر شتنبر  202 تم اإلعالم 

ب فاة الشريك عبد الصمد  ح دي 

 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    

غشت    6 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 202 بالشكل ارتي :

 64 ، الس د(ة) عائشة الشق ري 

حصة .

الس د(ة)  ح دي فاطمة الزهراء 

، 09  حصة .

 2 8  ، الس د(ة)  ح دي ادريس 

حصة .

  09  ، الس د(ة)  ح دي ش ماء 

حصة .
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  االبأدائ ة بآسفي بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 2411.
 95I

Atlas Valora Conseil

ZARYOU TEX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
ZARYOU TEX شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال3 الفا�سي إقامة الحمراء 2 عمارة 
(ف) الطابق   شقة رر - 4055 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  8855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZARYOU TEX
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النس ج   االلبسة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
عال3 الفا�سي إقامة الحمراء 2 عمارة 
 4055  - رر  شقة  الطابق    (ف) 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   50  : تحمد  زرار  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .
50 حصة   : الس د ي نس لكريمي 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  لكريمي  ي نس  الس د 
تسكج ر   52 رقم  الشا ي  د ار 

40150 مراكش املغرب.
عن انه(ا)  تحمد  زرار  الس د 
تجزئة ص ك ما   رقم 4ر10 40150 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  تحمد  زرار  الس د 
تجزئة ص ك ما   رقم 4ر10 40150 

مراكش املغرب
عن انه(ا)  لكريمي  ي نس  الس د 
تسكج ر   52 رقم  الشا ي  د ار 

40150 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  076 .
 96I

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة

CELTA-INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة
شقة رقم ر الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاد3 حي اجنان ع الن، 
46000، آسفي املغرب

CELTA-INVEST شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي ت طين 

لدى شركة بدرالدين للبناء الكائنة 
بالطابق السفلي رقم 6 زنقة الحك م 
حي اجنان الشق ري - 46000 آسفي 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر1180.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 07 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»ت طين لدى شركة بدرالدين للبناء 
 6 رقم  السفلي  بالطابق  الكائنة 

 - زنقة الحك م حي اجنان الشق ري 
46000 آسفي املغرب« إلى »بقعة رقم 
آسفي   46000 - تجزئة القدس  19ر 

املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  االبأدائ ة بآسفي بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 2412.

 97I

QUALIFID

SIELTEK PRIVE
إعالن مأعدد القرارات

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
SIELTEK PRIVE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: محل 

رقم 2 رقم 411 حي مريم - 14000 
القن طرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.40165
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 5  مارس  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تح يل مقر الشركة إلى العن ان الأالي: 
 - الساكن ة   589 الأ سعي  االرشاد 

القن طرة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قب 3 اسأقالة الس دة: سم ة لكدش 
مهامهما  من  ل كي  سامي   الس د: 
الس د:  للشركة.  تع ين  كمسيرين 
جديدا  مسيرا  ح دا  لكدش  تيمن 

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
يحدد مقر الشركة بالعن ان: االرشاد 
اإلرشاد-   - الساكن ة   589 الأ سعي 

ت سعي القن طرة؛

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

لكدش  تيمن  الس د  تع ين  مايلي: 

مسيرا  ح دا جديدا للشركة ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 22 تبريل 

 202 تحت رقم 6 27.

 98I

TFR MAROC

CHARFA TRANSPORT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

قفل الأصف ة

TFR MAROC

 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

CHARFA TRANSPORT شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : شقة 

رقم ر22 الطابق ر رقم 41 سعادة 

ر املحام د مراكش شقة رقم ر22 

الطابق ر رقم 41 سعادة ر املحام د 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.75 85

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في ر2 شتنبر  202 تقرر حل 

شركة   CHARFA TRANSPORT

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

 2.900.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 

اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 

 41 رقم  ر  الطابق  ر22  رقم  شقة 

شقة  مراكش  املحام د  ر  سعادة 

سعادة   41 رقم  ر  الطابق  ر22  رقم 

مراكش   40000 املحام د مراكش  ر 

 RT HGKQH%.3 نت جة  املغرب 

.HGJ¨HVD
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  عين:
 LALLA MALIKA الس د(ة) 
لبنان  اقامة  عن انه(ا)     HAMSA
شقة رقم ر1 زنقة  اد نفيس مراكش 
(ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
شقة  شتنبر  202  في  ر2  بأاريخ 
سعادة   41 رقم  ر  الطابق  ر22  رقم 
ر22  املحام د مراكش شقة رقم  ر 
الطابق ر رقم 41 سعادة ر املحام د 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 10964.

 99I

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة

YANECODE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مجم عة تطلنت ك للمحاسبة
شقة رقم ر الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاد3 حي اجنان ع الن، 
46000، آسفي املغرب

YANECODE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ت طين 
لدى شركة الفالحة املهن ة ف.ب 
الكائنة برقم 6  زنقة 6رر شارع 
محمد جما3 الدرة حي السالم - 

46000 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
9ر121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  0ر 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YANECODE
مصمم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمب  تر،  عل م  في  مبرمج   محلل 
مجا3  في  اإلستشارة  املساعدة 
امل اقع  إنشاء  تكن ل ج ا املعل مات، 
جم ع  عامة،  بصفة  اإللكتر ن ة.   
ت   مباشر  بشكل  املأعلقة  العمل ات 

غير مباشر بأغراض الشركة.
ت طين   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ف.ب  املهن ة  الفالحة  شركة  لدى 
شارع  6رر  زنقة    6 برقم  الكائنة 
 - السالم  حي  الدرة  جما3  محمد 

46000 آسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الط �سي  جما3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د جما3 الط �سي عن انه(ا) 
000ر8  ايعزة  ايت  الدشر  حي 

تار دانت املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د جما3 الط �سي عن انه(ا) 
000ر8  ايعزة  ايت  الدشر  حي 

تار دانت املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  االبأدائ ة بآسفي بأاريخ  0 

 202 تحت رقم ر241.
200I

BENIDER ZINEB CONSULTING

IDERSON SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET  
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
20000، CASABLANCA MAROC

IDERSON SERVICES »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: إقامة 

مركز مارينا زا ية شارع الزرقأ ني   

شارع محمد بن عبد هللا طابق 6 رقم 

9ر الدار الب ضاء - - الدار الب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

119ر17.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 7  ماي  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

جابري ل  جان  الس د  تسهم  تف يت 

بيأ ن للس د محمد بن دار

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   7    6 للمادتين  تعديل 

ارسا�سي 

على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 

غبريا3  جان  الس د  اسأقالة  مايلي: 

بيأ ن من اإلدارة  تغ ير املادة 2  من 

النظام ارسا�سي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

اسأمرار الس د محمد بن دار مسيرا 

للشركة لفترة غير محد دة

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

شركة  من  الشركة  تح يل  مايلي: 

شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل ة  ذات 

محد دة املسؤ ل ة لشريك  احد

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

الذي ينص على   :7    6 بند رقم 

مايلي: تعديل في ت زيع الرتسما3

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

غبريا3  جان  الس د  اسأقالة  مايلي: 

بيأ ن  اسأمرار الس د محمد بن دار 

مسيرا للشركة لفترة غير محد دة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم 128ر78.

20 I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AMIGOS BARBERSHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

خفض رتسما3 الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

AMIGOS BARBERSHOP شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 شارع 
طانطان عمارة الأجل ل إقامة 
ص ف ا املخزن رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
خفض رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر9822.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  ر2  في  املؤرخ 
خفض رتسما3 الشركة بمبلغ قدره 
  00.000« تي من  درهم«   50.000«
عن  درهم«   50.000« إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246568.

202I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SAMAH NEGOCE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

خفض رتسما3 الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
SAMAH NEGOCE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 شارع 
طانطان عمارة الأجل ل إقامة 
ص ف ا رقم   - 90000 طنجة 

املغرب.
خفض رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.8 9  
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  ر2  في  املؤرخ 
خفض رتسما3 الشركة بمبلغ قدره 
  00.000« تي من  درهم«   50.000«
عن  درهم«   50.000« إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246570.
Iر20

SOFT ALTERNATIVE SARL

MARINA PRESSING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

خفض رتسما3 الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MARINA PRESSING شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 شارع 
طانطان عمارة الأجل ل إقامة 
ص ف ا املخزن رقم  - 90000 

طنجة املغرب.
خفض رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.87485

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  ر2  في  املؤرخ 
خفض رتسما3 الشركة بمبلغ قدره 
  00.000« تي من  درهم«   50.000«
عن  درهم«   50.000« إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246569.
204I

MCG

رياض مول لعاوود
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° ر, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

رياض م 3 لعا  د شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي درب 
الكصابا الكبير، الرقم رر، قاعة بن 

ناه د - 40000 مراكش املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
0171ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
07 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) سأ لز 

ميشا3 ت ل فيي كمسير  ح د
تبعا ل فاة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 128114.
205I

النملي عبد العزيز

كرانيت كونسيبت ماروك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

النملي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس ة شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكأب 6  ، 0000ر، فاس 

املغرب
كرانيت ك نس بت مار ك شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
س/0  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح 

الخير رتس املا عين الشقف - 0000ر 
فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.59775

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
7  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
كرانيت ك نس بت مار ك شركة ذات 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
ال ح د مبلغ رتسمالها 0.000  درهم 
تجزئة  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 

س/0  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح الخير 
رتس املا عين الشقف - 0000ر فاس 
مزا لة  عن  اللأ قف  نت جة  املغرب 

النشاط.
  عين:

بارم نتي فردريك ج ن  الس د(ة) 
زنقة   65 رقم  عن انه(ا)  ن ك الس   
فرنسا  الك ر ن   16400 الحرية 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
تجزئة  شتنبر  202  في    7 بأاريخ 
س/0  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح الخير 
رتس املا عين الشقف - 0000ر فاس 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 16ر4.

206I

BUSINESS CENTER.COM

 INTERNATIONAL
MPOWER

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد امل من رقم 6ر2 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 90ر20، 
الدارالب ضاء املغرب

 INTERNATIONAL MPOWER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 7 2 اقامة 
الفأح شارع ابراه م ر داني طابق 

اال 3 رقم ر - 50000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTERNATIONAL MPOWER

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب  في الخارج:

اسأيراد   تصدير ؛  •

ارقمشة  اسأيراد  تس يق   •

املفر شات  املالبس  تن اعها:  بكافة 

 الديك ر  الزخرفة ، س اء كانت على 

شكل لفائف في ك 0 نات ت  بأي شكل 

آخر.

تن اع  لجم ع  مسأ رد  تاجر   •

ارقمشة  اكسس ارات املالبس.

• تشغا3  تصن ع املنس جات.

• صنع املالبس حسب الطلب.

جم ع  شراء  0 ع  تصن ع   •

املنس جات  امل اد  منأجات 

 املسألزمات.

املالبس  تفص ل  خ اطة  0 ع   •

الجاهزة.

اآلالت  تن اع  جم ع  تس يق   •

النس ج  بصناعة  الخاصة   املعدات 

 املالبس.

 ، (صنع  النس ج  معالجات   •

تشط ب ، …….) ؛

جم ع  تغل ف  تصن ع  تجهيز   •

العناصر.

،  صنع  الحل يات  صناعة   •

النماذج ،  تسل ب البحث.

النس ج  الصباغة  القص   •

 الأطريز  طباعة الشاشة  الأصن ع.

• صناعة الغز3  النس ج.

• طباعة الشاشة؛

• نسج املفر شات.

النقل  الخدمات  إدارة   •

الل جست ة.

• املساعدة  املش رة  الأدريب في 

قطاع النس ج.

• الأجارة العامة؛
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املشاريع  جم ع  دراسة   •
 املشاركة في جم ع الشؤ ن الأجارية 
 الصناع ة  املال ة  املنق لة 
ت   مباشر  بشكل  املأعلقة   العقارية 
غير مباشر بهدف الشركة ت  التي قد 

تسهل ت سع الشركة  تط يرها.
املعامالت  جم ع   ، تعم   بشكل 
الأجارية  املال ة  املنق لة  العقارية 

املأعلقة
بشكل مباشر ت  غير مباشر ، كلً ا 
، ري من الكائنات املحددة  ت  جزئً ا 
ت  إلى تي كائنات مماثلة ت  ذات صلة..
 2 7  : االجأماعي  املقر  عن ان 
ر داني  ابراه م  شارع  الفأح  اقامة 
الدار   50000  - ر  رقم  اال 3  طابق 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : تل الني  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  تل الني  محمد  الس د 
ر5  رقم   29 زنقة  مسأ نة  تجزئة 
الدار الب ضاء  0ر202  الحي الحسني 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  تل الني  محمد  الس د 
ر5  رقم   29 زنقة  مسأ نة  تجزئة 
الدار الب ضاء  0ر202  الحي الحسني 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 704879.
207I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

RBAHI ART
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع امل حدين تجزئة االميرة 

الطابق اال 3 رقم 02،الفن دق ، 

100ر9، الفن دق املغرب

RBAHI ART شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي البرارك 

شارع تن ا3 ممر 2  الطابق االر�سي 
رقم ر0 - 100ر9 الفن دق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

29ر0ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 RBAHI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ART

-تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة  االشهار ،

-طباعة   صناعة االشهار،.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق    2 البرارك شارع تن ا3 ممر 

الفن دق  100ر9   - ر0  االر�سي رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 50  : الر0احي  اسماع ل  الس د 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الر0احي  اسماع ل  الس د 
عن انه(ا) حي البرارك زنقة ج 9  رقم 

22 100ر9 الفن دق املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الر0احي  اسماع ل  الس د 
عن انه(ا) حي البرارك زنقة ج 9  رقم 

22 100ر9 الفن دق املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 884ر.
208I

ائأمان ة ب ان حنان

FAZWATA INOX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ائأمان ة ب ان حنان
عرصة ملعاش طريق املسأ دع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 
مراكش مراكش

FAZWATA INOX شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الب غاز 
حرف ب مكرر رقم 69  املحام د 
مراكش املغرب 40000 مراكش 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.110451

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 6  غشت  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
  69 رقم  مكرر  ب  حرف  »الب غاز 
 40000 املغرب  مراكش  املحام د 
حمزة  »تجزءة  إلى  املغرب«  مراكش 
  رقم 292 اسكج ر مراكش املغرب 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 5  28 .
209I

MCG

التوليي دي أنج بريفي
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° ر, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

الت ليي دي تنج بريفي شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي حي اإلنارة، 

الرقم 9ر، بل ك ر، تاركا - 40000 

مراكش املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.47479

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  شتنبر  202   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الالمنهج ة  العمل  تنظ م  رش 

(على  ارجر  مدف عة  املنهج ة   غير 

مدار العام بما في ذلك تثناء العطالت): 

الفخار  البستنة  الطبخ  صناعة 

القصص  الكأابة   الرقص  ر اية 

البصرية  الرس مات   الفن ن 

 املسرح  امل س قى  تلعاب ....

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم    28 .

2 0I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NORTH CAR WASH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

خفض رتسما3 الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

NORTH CAR WASH شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارر�سي إقامة الشا ية شارع ي سف 

ابن تاشفين رقم  0 - 90000 طنجة 

املغرب.

خفض رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

41ر118.
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  ر2  في  املؤرخ 
خفض رتسما3 الشركة بمبلغ قدره 
  00.000« تي من  درهم«   50.000«
عن  درهم«   50.000« إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246567.
2  I

SOCOGENA

 SARHANI DE FABRICATION
 DES MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

FES MAROC ،0000ر
 SARHANI DE FABRICATION

 DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : د ار  الد 
حم  العل ا  الد الط ب سايس فاس 

0000ر فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.41401

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
املؤرخ في  2 شتنبر  202 تقرر حل 
 SARHANI DE FABRICATION
 DES MATERIAUX DE
ذات  شركة   CONSTRUCTION
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي د ار  الد حم  العل ا  الد 
فاس  0000ر  فاس  سايس  الط ب 

املغرب نت جة لخسائر مأأال ة .
  عين:

نجاة ب ل ز   عن انه(ا)  الس د(ة) 
د ار الد دحمان  الد ع اد  الد رياب 
(ة)  تا نات املغرب كمصفي  4000ر 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ  2 شتنبر  202  في د ار  الد 

حم  العل ا  الد الط ب سايس فاس 

0000ر فاس املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4272/2021.

2 2I

النملي عبد العزيز

موليفيا
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

النملي عبد العزيز

مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس ة شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكأب 6  ، 0000ر، فاس 

املغرب

م ل ف ا شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

س/0  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح 

الخير رتس املا عين الشقف - 0000ر 

فاس املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.59777

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  م ل ف ا  حل 

محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 

درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 

س/0   تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

الخير رتس  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح 

فاس  0000ر   - الشقف  عين  املا 

مزا لة  عن  اللأ قف  نت جة  املغرب 

النشاط.

  عين:
بارم نتي فردريك ج ن  الس د(ة) 
زنقة   65 رقم  عن انه(ا)  ن ك الس   

فرنسا  الك ر ن   16400 الحرية 

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
تجزئة  شتنبر  202  في    7 بأاريخ 
س/0  ط.ارر�سي تجزئة مفأاح الخير 
رتس املا عين الشقف - 0000ر فاس 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 15ر4.

Iر21

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

NOUHMED TRANS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع امل حدين تجزئة االميرة 
الطابق اال 3 رقم 02،الفن دق ، 

100ر9، الفن دق املغرب
NOUHMED TRANS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة باب 
سبأة زنقة السط حات  2 الطابق 
االر�سي رقم 67 - 100ر9 الفن دق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ررر0ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NOUHMED TRANS
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع محل ا   د ل ا لحساب الغير..
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
السط حات  2  زنقة  سبأة  باب 
100ر9   -  67 رقم  االر�سي  الطابق 

الفن دق املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : الس د حم د املايي 
بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د محمد املايي 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  املايي  حم د  الس د 
السط حات  زنقة  سبأة  باب  تجزئة 
 2 رقم 67 100ر9 الفن دق املغرب.

الس د محمد املايي عن انه(ا) حي 
رقم  باب سبأة زنقة اسط حات  2 

67 100ر9 الفن دق املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد املايي عن انه(ا) حي 
رقم  باب سبأة زنقة اسط حات  2 

67 100ر9 الفن دق املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم ر89ر.
214I

SALHONA

SALHONA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SALHONA
حي الع دة رقم 2574 الع  ن ، 

70000، الع  ن املغرب
SALHONA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي الع دة 
رقم 2574 - 70000 الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8209ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SALHONA
جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعما3 البناء ، تط ير اررا�سي ، الغرق 
 الصرف الصحي ، ت ريد م اه الشرب 
،جم ع  اآلبار  حفر   ، ارنابيب   مد 
تعما3  ل ازم الكهر0اء . جم ع معدات 
الطالء  السباكة  اله در ل ك ة 
شراء  0 ع   الكهر0ائ ة  امل كان ك ة. 
املكأب ة. الكمب  تر  املعدات  تجهزة 

البستنة  0 ع النباتات ،.
عن ان املقر االجأماعي : حي الع دة 
رقم 2574 - 70000 الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

اجدي  احمد  محمد  الس د 
الع دة  حي   2574 رقم  عن انه(ا) 

70000 الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
اجدي  احمد  محمد  الس د 
الع دة  حي   2574 رقم  عن انه(ا) 

70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 002/2021ر.
2 5I

SOCOGENA

ONZE DIX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

FES MAROC ،0000ر
ONZE DIX شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : اقامة 

االمل رقم 66 شقة 8  الطابق 4 حي 
 اد فاس فاس 0000ر فاس املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.50 79
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
5  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   ONZE DIX
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي اقامة االمل رقم 66 
شقة 8  الطابق 4 حي  اد فاس فاس 
لعدم  نت جة  املغرب  فاس  0000ر 

تحق ق رقم اعما3.
  عين:

الك نطي    فاطمة  الس د(ة) 
تجؤئة  عمارة ا2  شقة  2  عن انه(ا) 
املغرب  فاس  0000ر  مبر كة 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
اقامة  شتنبر  202  في    5 بأاريخ 
االمل رقم 66 شقة 8  الطابق 4 حي 
 اد فاس فاس 0000ر فاس املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4271/2021.

2 6I

STRAVISCO

RM HOSPITALITY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

RM HOSPITALITY شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي »ملك ة 
ث رية   »س ق الك ر جماعة ايت 

ب 0 دمان عين تا جظات ايت 
ب 0 دمان(اقل م الحاجب) - 00  5 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
57ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    8
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RM  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOSPITALITY
-مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الض افة (FERME D’HOTE) تماكن 
إقامة تخرى مزرعة الض  ف ، منز3 
غير  مفر ش  س احي  ريفي،سكن 

عادي، م اقع تخ  م، مأ ى...
مسأقل  مجهز  تثاث  تأجير   -

بالكامل
- تأجير العقارات

ارعما3  جم ع  تعم  -  0ص رة 
الأجارية  الصناع ة  املنق لة 

 العقارية  الزراع ة  
املال ة ، املأعلقة بشكل مباشر ت  
 ، املذك رة تعاله  غير مباشر بارش اء 

ت  من املحأمل تن تر ج لها
تي  ،  كذلك  اإلدراك  الأط ير 
مشاركة مباشرة ت  غير مباشرة ، بأي 

شكل من ارشكا3
ت  في الشركات التي تسعى لأحق ق 

تهداف مماثلة ت  ذات صلة..
»ملك ة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ايت  جماعة  الك ر  »س ق  ث رية   
ايت  تا جظات  عين  ب 0 دمان 
 5  00  - ب 0 دمان(اقل م الحاجب) 

الحاجب املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
: الس �سي  القا�سي  مي   الس دة 
500 حصة بق مة 00  درهم للحصة.
الس �سي  القا�سي  غ ثة  الس دة 
درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس �سي  القا�سي  مي  الس دة 
املنزه  ديليس  شارع   55 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب.
الس �سي  القا�سي  غ ثة  الس دة 
املنزه  ديليس  شارع   55 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس �سي  القا�سي  مي  الس دة 
املنزه  ديليس  شارع   55 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب
الس �سي  القا�سي  غ ثة  الس دة 
املنزه  ديليس  شارع   55 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 11ر4.
2 7I

ايت ر0 ع

MENARA SUNWAY
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير نشاط الشركة

ايت ر0 ع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،
40160، مراكش املغرب

MENARA SUNWAY شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي الدكان 
املأ اجد بد ار لصحاب جماعة 
تزغين ق ادة تمزميز عمالة الح ز 
مراكش - 42102 مراكش املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.927 7
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغ ير  شتنبر  202  ر1  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »اسأيراد  تصدير 
»اإلسأيراد  إلى  الفالح ة«  امل اد 
في  الأدا 3   - تريدينغ   الأصدير- 

الأجارة العامل ة«.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 0977 .
2 8I

STRAVISCO

SOCIETE SIGNE ET SENS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

SOCIETE SIGNE ET SENS شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 
االمير م الي عبد هللا اقامة الأازي 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.24687
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  ي ل  ز  202   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»880.000 درهم« تي من »20.000  
درهم«    .000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع دي ن  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   04 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 7ر6ر.
2 9I

SAMIR FIDUCIAIRE

 ART D’AMEUBLEMENT
OUSSAMA

إعالن مأعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT ر,
،EME ETAGE, VN, ، 50000ر 

MEKNES MAROC
 ART D’AMEUBLEMENT

OUSSAMA »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: املحل رقم 
 ، عمارة املهدي، شارع سب ، م.ج 

- - مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
7ر274.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 9  ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
الذي ينص على  قرار رقم  احد: 
مايلي: ت س ع نشاط الشركة باظافة 

نشاط املأاجرة
الذي ينص على  اثنان:  قرار رقم 
مايلي: تع ين الس د انس الهبط مسير 

ثاني للشركة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
الذي ينص على  الثاني:  بند رقم 
 : للشركة  االجأماعي  الهدف  مايلي: 
بالأقس ط،  القماش  االث اب    ب ع 

املأاجرة .....
الذي  عشر:  الخامس  رقم  بند 
من  الشركة  تسير  مايلي:  على  ينص 
انس  الهبط    محمد  الس د  طرف 

الهبط ..........
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم ررر4.

220I

EXPERTUS

GAZ DU NORD OUEST
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

GAZ DU NORD OUEST شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

شفشا ن كلم ر,5  زان - 6200  
 زان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 6 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
08 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ   GAZ DU NORD OUEST
درهم  عن ان   600.000 رتسمالها 
شفشا ن  طريق  اإلجأماعي  مقرها 
كلم ر,5  زان - 6200   زان املغرب 
اتخاذ قرار بحل الشركة   : نت جة 3 
قبل اال ان من طرف الجمع ة العامة 

الغير العادية..
طريق  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
  6200  - ر,5  زان  كلم  شفشا ن 

 زان املغرب. 
  عين:

الهال ي    ي سف  الس د(ة) 
املدارس  العدير شارع  حي  عن انه(ا) 
6200   زان املغرب  76  زان  رقم 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  ب زان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 88رر.
22 I

BTP CONSULTANTS

Mouamri alliance
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة ال حدة بل ك D رقم 578 
الع  ن ، 70000، الع  ن املغرب
Mouamri alliance شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ال حدة بل ك D رقم 578 الع  ن 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7419ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Mouamri alliance
دراسة     : غرض الشركة بإيجاز 
الشمس ة    الطاقة  مشاريع  تنف د 

اعما3 مأن عة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الع  ن   578 رقم   D بل ك  ال حدة 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  م عمري  امين  الس د 
الريش  امازير  حي  ب زم   زنقة  ر1 

70000 الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  م عمري  امين  الس د 
الريش  امازير  حي  ب زم   زنقة  ر1 

70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   07 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2219/21.

222I

STRAVISCO

BLACK TIRE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

BLACK TIRE شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�سي اقامة 24 مراب اقامة دبي 
2 شارع الجيش امللكي طريق فاس - 

50000 مكناس املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.46841

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  ي ل  ز  202    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»600.000 درهم« تي من »00.000  
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4112.
Iر22

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ILAICOM TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ILAICOM TRANS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري في الطابق ارر�سي رقم 65  

ديار املدينة ايت  ال3 - ر4772 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
54297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE ILAICOM TRANS
تح يل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امل ا3 - نقل اإلرسال ات.
محل   : االجأماعي  املقر  عن ان 
  65 الطابق ارر�سي رقم  في  تجاري 
ر4772   - ايت  ال3  املدينة  ديار 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة زينب بابة : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
رقم  الس دة زينب بابة عن انه(ا) 
مكناس   50000 4-ر  النع م  19ر 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
رقم  الس دة زينب بابة عن انه(ا) 
مكناس   50000 4-ر  النع م  19ر 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4201.
224I

ائأمان ة الج هرة

 STE CHOMOUSSA DE
 SERVICES ET TRAVAUX

 PUBLICS CSTP SARL.SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ائأمان ة الج هرة
الرقم ر16 زنقة تامسنة بل ك 

جم لة الطابق الثاني ، 25000، 
خريبكة اململكة املغر0 ة

 STE CHOMOUSSA DE
 SERVICES ET TRAVAUX

 PUBLICS CSTP SARL.SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي    تجزئة 
البل دية - 25060 ابي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CHOMOUSSA DE SERVICES ET
TRAVAUX PUBLICS CSTP SARL.

.SARL AU
االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

املأعددة
 االسأيراد   الأصدير .

عن ان املقر االجأماعي :    تجزئة 
البل دية - 25060 ابي الجعد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د زين الدين الحبيب : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الحبيب  الدين  زين  الس د 
عن انه(ا)    تجزئة البل دية 25060 

ابي الجعد املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الحبيب  الدين  زين  الس د 
عن انه(ا)    تجزئة البل دية 25060 

ابي الجعد املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الجعد  بابي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم    .

225I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

STE CHIHEB SERVICES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
STE CHIHEB SERVICES شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 24 تجزئة 
ديار االندلس ج ش ر عمارة   

ب سك رة - 82 27 الدارالب ضاء 
املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

99رر42.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
رفع  تم  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 
رتسما3 الشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«    0.000« تي من  درهم« 
»00.000  درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794758.
226I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 LA FERMETURE AFRICAINE
»L.F.A« SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 LA FERMETURE AFRICAINE
L.F.A« SARL« شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر14 

زنقة إبن فارس ، حي املعاريف - 
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0رر20 الدار الب ضاء املغرب .
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5رر18.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ماي  202    2 في  املؤرخ 
 LA شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
 FERMETURE AFRICAINE »L.F.A«
SARL مبلغ رتسمالها 00.000  درهم 
ر14  رقم  اإلجأماعي   عن ان مقرها 
 - املعاريف  حي   ، فارس  إبن  زنقة 
الدار الب ضاء املغرب نت جة  0رر20 

3 :  قف نشاط الشركة.
  حدد مقر الأصف ة ب رقم ر14 
 - املعاريف  حي   ، فارس  إبن  زنقة 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب . 
  عين:

عمر عمر    عن انه(ا)  الس د(ة) 
تجزئة الك لين 2 رقم 9 20520 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794898.
227I

LE PREMIER CONSEIL

ITconnection
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ITconnection شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

االندلس 2 العمارة رقم 2 زنقة درعة 
حي ي سف ابن تاشفين مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  87 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ITconnection
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، (مبرمج  املعل مات  *تكن ل ج ا 
 ، ال يب  خدمة  مصمم)   ، محلل 

إنشاء م قع
إحالة   ، االسأضافة   ، اإلنترنت   

امل اقع اإللكتر ن ة ، الأط ير.
ت   (تاجر  *االسأيراد  الأصدير 

 س ط)
جلدية  مصن عات  *مصنع 
(تصن ع  تس يق املنأجات الحرف ة)

م اقع  إنشاء   ، ال يب  *خدمة 
إحالة امل اقع   ، االسأضافة   ، ال يب 

اإللكتر ن ة ، تط ير.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
االندلس 2 العمارة رقم 2 زنقة درعة 
 - مراكش  تاشفين  ابن  ي سف  حي 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د خالد ف طري : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : اجبابدي  خالد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ف طري  خالد  الس د 
املسيرة ر حرف س رقم 226 40000 

مراكش املغرب.
اجبابدي عن انه(ا)  الس د خالد 
املسيرة 2 حرف ب رقم 867 40000 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

اجبابدي عن انه(ا)  الس د خالد 
املسيرة ر حرف س رقم 226 40000 

مراكش املغرب
اجبابدي عن انه(ا)  الس د خالد 
املسيرة 2 حرف ب رقم 867 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12778.
228I

FIGESEC SARLAU

املتجر الكبير مراكش مواد 
 GRAND COMPTOIR

 MARRAKECH MATÉRIAUX
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC

 GRAND املأجر الكبير مراكش م اد
 COMPTOIR MARRAKECH

MATÉRIAUX SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املحام د 5 الطابق االر�سي للعمارة 

رقم 56ـ إ املحام د مراكش - . - 
40160 40160 املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

527ر9.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في    غشت  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
االر�سي  الطابق   5 املحام د  »تجزئة 
للعمارة رقم 56ـ إ املحام د مراكش - . 
- 40160 40160 املغرب« إلى »تجزئة 
الطابق  رقم  0  مأجر   5 املحام د 
املحام د  إ  56ـ  للعمارة رقم  االر�سي 
مراكش - - 40160 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27769 .
229I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TAWSSIL SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

TAWSSIL SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 140 

مكرر ، الطابق السفلي ، دائرة 

الجير ند ، زنقة إيفني ، حي الجير ند 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب .

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر28026.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 08 شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق السفلي،   ، مكرر   140 »رقم 

حي   ، إيفني  زنقة   ، الجير ند  دائرة 

الب ضاء  الدار   20000  - الجير ند 
املغرب » إلى »رقم   ، زنقة ديبل اد ، 

الطابق ر ، حي املستشف ات - ر2050 

الدار الب ضاء املغرب ».

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794855.

0Iر2

ا لترا تكن ك

MAROC FIRST LD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ا لترا تكن ك

البرن �سي شارع صه ب الر مي رقم 

95 الدار الب ضاء ، 0 206، الدار 

الب ضاء املغرب

MAROC FIRST LD شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
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 عن ان مقرها اإلجأماعي 84 ر اق 
اندل س ا زنقة ابن م نير الطابق   
رقم 57 املعاريف الدار الب ضاء - 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   25
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAROC FIRST LD
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن ساءق .
عن ان املقر االجأماعي : 84 ر اق 
الطابق    م نير  ابن  زنقة  اندل س ا 
 - الب ضاء  الدار  املعاريف   57 رقم 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 5.000  : كما3  الس د  الزين 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  كما3  الس د  الزين 
رقم  5     0 شقة  م ن كا  اقامة 
الدار   20 00 املنص ر  يعق ب 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الط ب  ام نة  الس دة 
  0 ش   4 املنص ر ط  يعق ب    5 
الب ضاء  الدار   20 00 املعريف 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 929ر79.
1Iر2

fiduciaire elbakkouri sarl au

PROMOFFICE SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

PROMOFFICE SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املندر نة ، رقم   س دي معر ف 
دائرة عير الشق - 20520 الدار 

الب ضاء املغرب .
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.254789

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
س دي  رقم     ، املندر نة  »تجزئة 
 20520  - الشق  عير  دائرة  معر ف 
محل   « إلى   « املغرب  الب ضاء  الدار 
في الطابق السفلي من العقار املسمى 
س دي  ت الد  د ار   ، الحاج  ترض 
الدار   27 82  - ب سك رة   ، مسع د 

الب ضاء املغرب ».
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794864.
2Iر2

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 CENTRE FRANÇOISE
BOURDIN PRIVÉ

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 CENTRE FRANÇOISE BOURDIN

PRIVÉ شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمان    شارع محمد الزفزاق 

إقامة صف ة 2 الطابق ر رقم 
2  س دي م من الدار الب ضاء - 

0ر206 الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر45062.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
7  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
 CENTRE FRANÇOISE BOURDIN
  00.000 رتسمالها  مبلغ   PRIVÉ
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
محمد  شارع  االمان     تجزئة 
ر  الطابق   2 صف ة  إقامة  الزفزاق 
رقم 2  س دي م من الدار الب ضاء - 
الدار الب ضاء املغرب نت جة  0ر206 

3 : عدم تحق ق الهدف.
  حدد مقر الأصف ة ب انا�سي 25 
مدخل 14 رقم 1ر1 البرن �سي الدار 
الب ضاء  الدار  0ر206   - الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

ب مهدي    املصطفى  الس د(ة) 
رقم   14 مدخل   25 انا�سي  عن انه(ا) 
1ر1 البرن �سي الدار الب ضاء 0ر206 
(ة)  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
املأعلقة بالأصف ة : انا�سي 25 مدخل 
14 رقم 1ر1 البرن �سي الدار الب ضاء
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794697.

Iرر2

ائأمان ة الج هرة

PARADIS COUPE VIANDE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

ائأمان ة الج هرة
الرقم ر16 زنقة تامسنة بل ك 

جم لة الطابق الثاني ، 25000، 
خريبكة اململكة املغر0 ة

PARADIS COUPE VIANDE شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7ر1 
تجزئة الريحان 2 - 25000 خريبكة 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.5889

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»600.000 درهم« تي من »00.000  
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
29 شتنبر  االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 

 202 تحت رقم 451.
4Iر2

LE PREMIER CONSEIL

MENARA ASPHALTE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MENARA ASPHALTE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة ج اد العمارة 
09  الشقة رقم ر4 الطابق الثالث 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  900 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MENARA ASPHALTE
مقا 3   *  : غرض الشركة بإيجاز 
تعما3 مأن عة جم ع ه ئات الد لة 

.MULTITECH  
عن ان املقر االجأماعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة ج اد العمارة 
الطابق الثالث  ر4  الشقة رقم    09

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
امرض   الزهراء  فاطمة  الس دة 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
امرض   الزهراء  فاطمة  الس دة 
عن انه(ا) د ار الطارة سعادة مراكش 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
امرض   الزهراء  فاطمة  الس دة 
عن انه(ا) د ار الطارة سعادة مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28076 .
5Iر2

2S COMPTE

BOHATRAV
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

BOHATRAV شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 

الغزا نة ا الد اعبادي النخ لة ابن 

تحمد - 26050 ابن تحمد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر1 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOHATRAV

غرض الشركة بإيجاز : -1ارشغا3 

املخألفة.

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ابن  النخ لة  اعبادي  ا الد  الغزا نة 

تحمد - 26050 ابن تحمد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : ادريس  ب عنيب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د حف�سي احمد : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ب عنيب ادريس عن انه(ا) 

عمارة    6 تجزئة الأ ح د مجم عة 
ب عزة  دار   2 الرحمة    8 رقم    27

ر2722 الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  احمد  حف�سي  الس د 

النخ لة  اعبادي  ا الد  الغزا نة  د ار 

26050 ابن تحمد املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ب عنيب ادريس عن انه(ا) 

عمارة    6 تجزئة الأ ح د مجم عة 
ب عزة  دار   2 الرحمة    8 رقم    27

ر2722 الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببن احمد بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 140.

6Iر2

SOCIETE G.BANI MULTISERVICES SARL AU

 SOCIETE G.BANI
MULTISERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 SOCIETE G.BANI
MULTISERVICES SARL AU

الحي اإلداري زنقة السما ة رقم 06 ، 
70000، الع  ن املغرب
 SOCIETE G.BANI

 MULTISERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الحي 
اإلداري زنقة السما ة رقم 06 
الع  ن 70000 الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8217ر

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 SOCIETE G.BANI  : تسم تها 

.MULTISERVICES SARL AU
تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
الحي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اإلداري زنقة السما ة رقم 06 الع  ن 

70000 الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الحي  عن انه(ا)  باني  غالي  الس د 

اإلداري زنقة السما ة رقم 06 الطابق 

ار 3 70000 الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الحي  عن انه(ا)  باني  غالي  الس د 

اإلداري زنقة السما ة رقم 06 الطابق 

ار 3 70000 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2977/21.

7Iر2

AMG CONSULTING

جزآن درينكس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

AMG CONSULTING

 BD LA GRANDE CEINTURE 41ر

 HAY MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

جزآن درينكس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 

 8 ،تجزءة تسامة   محل رقم - 

20000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
جزآن   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

درينكس.
غرض الشركة بإيجاز : إسأيراد   

تصدير
اسأغال3 مقهى.

 : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - رقم  محل  تسامة     8 ،تجزءة 

20000 الجديدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ساجد  إلهام  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ساجد  إلهام  الس دة 
عي�سي  ت الد  الدار  الخماملة  د ار 

20000 الجديدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ساجد  إلهام  الس دة 
عي�سي  ت الد  الدار  الخماملة  د ار 

20000 الجديدة الجديدة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم ر2696.

8Iر2

إئأمان ة تڤ نير ت نتربريز

Heliotechnics
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

إئأمان ة تڤ نير ت نتربريز
214، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

00 26، برش د املغرب
Heliotechnics شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 
الحرية الطابق الثالث شقة - 5 - 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
4575ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2020 دجنبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) تنس املنص ري 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   250
000.  حصة لفائدة الس د (ة) عبد 
دجنبر   05 بأاريخ  از ين  اللط ف 

.2020
الصالح  كريم  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   250
000.  حصة لفائدة الس د (ة) عبد 
دجنبر   05 بأاريخ  از ين  اللط ف 

.2020
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
 - 7ر7884  تحت رقم  ي ل  ز  202 

8ر7884.
9Iر2

STE BH.TR SARL AU

STE BH.TR SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE BH.TR SARL AU
مدينة ال فاق بل ك E رقم 778 ، 

70000، الع  ن املغرب
STE BH.TR SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مدينة 
ال فاق بل ك E رقم 778 الع  ن 

70000 الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8207ر

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BH.TR SARL AU

تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الع  ن   778 رقم   E بل ك  ال فاق 

70000 الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  لب هي  الخل ل  الس د 

بل ك س مدينة ال حدة    068 رقم 

70000 الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  لب هي  الخل ل  الس د 

بل ك س مدينة ال حدة    068 رقم 

70000 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 001/21ر.

240I

FIDORO MULTI-SERVICES

CLEANDOR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM ر NR 7 DAKHLA ،

DAKHLA MAROC ،000ر7

CLEANDOR شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي تم 

الأ ن�سي، شارع باه ا ع ني، رقم 64، 

الداخلة. - 000ر7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4ر194

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CLEANDOR

جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الأنظ ف، خدمات مخألفة، 

تجارة عامة، اسأيراد  تصدير..

تم  حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الأ ن�سي، شارع باه ا ع ني، رقم 64، 

الداخلة. - 000ر7 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د م ل د شكاف : 500 حصة 

بق مة 00,00  درهم للحصة .

ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 

درهم    00,00 بق مة  حصة   500  :

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  شكاف  م ل د  الس د 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.

ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 

الداخلة  000ر7  الداخلة  عن انه(ا) 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  شكاف  م ل د  الس د 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب

ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 

الداخلة  000ر7  الداخلة  عن انه(ا) 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 585 .

241I
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FIDORO MULTI-SERVICES

SECURIDOR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM ر NR 7 DAKHLA ،

DAKHLA MAROC ،000ر7
SECURIDOR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي تم 

الأ ن�سي، شارع باه ا ع ني، رقم ر6، 
الداخلة. - 000ر7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SECURIDOR
ارمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 الحراسة  املراقبة..
تم  حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الأ ن�سي، شارع باه ا ع ني، رقم ر6، 

الداخلة. - 000ر7 الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د م ل د شكاف : 500 حصة 

بق مة 00,00  درهم للحصة .
ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 
درهم    00,00 بق مة  حصة   500  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  شكاف  م ل د  الس د 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.
ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 
الداخلة  000ر7  الداخلة  عن انه(ا) 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  شكاف  م ل د  الس د 
الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب

ناه  الرك بي  الس د س دي تحمد 
الداخلة  000ر7  الداخلة  عن انه(ا) 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 1584.

242I

afed conseil

Afed conseil SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

afed conseil
  بل ك ت حي املسيرة خريبكة ، 

25000، خريبكة املغرب
Afed conseil SARL AU شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي    بل ك 
ت حي املسيرة خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7249

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ل  ز  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Afed  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.conseil SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Conseil,étude et gestion de
 projets de développement

. économique et social

عن ان املقر االجأماعي :    بل ك ت 
حي املسيرة خريبكة - 25000 خريبكة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 60.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:
  00  : الس د عبد العزيز دندان 
حصة بق مة 600,00 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
دندان  العزيز  عبد  الس د 
عن انه(ا)  5 زنقة نجيريا حي النهضة 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة فأ حة املبر ك عن انه(ا) 
خريبكة  املسيرة  حي  ت  بل ك     

25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0  شتنبر  االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 

 202 تحت رقم 0ر4.

Iر24

AUDEXAL

MIDOMAK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

AUDEXAL
 45RUE NABIGHA DOUBIANI

 (EX. BAZAS) 4 ETG RN ، 20250،
CASABLANCA MAROC

MIDOMAK شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر2 بشير 
ابراه مي زا ية ل ب رن - 20250 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MIDOMAK
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي  القه ة.
عن ان املقر االجأماعي : ر2 بشير 
ابراه مي زا ية ل ب رن - 20250 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : النفخا ي  علي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : ب سلهام  سل ى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  النفخا ي  علي  الس د 
شارع سبأة ف ال ر 0 288 املحمدية 

املغرب.
الس دة سل ى ب سلهام عن انه(ا) 
شارع سبأة ف ال ر 0 288 املحمدية 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  النفخا ي  علي  الس د 
شارع سبأة ف ال ر 0 288 املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.

244I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

BEL ALI RENT AUTO 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9 ,شارع جبل هبري ,امز رن ، 
2250ر، الحس مة املغرب
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 BEL ALI RENT AUTO شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

طرابلس الحي ار 3 بني ب ع اش - 

2050ر الحس مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر50ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BEL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALI RENT AUTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات د ن سائق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - ب ع اش  بني  ار 3  الحي  طرابلس 

2050ر الحس مة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د علي بالعالي : 5.000 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د علي بالعالي عن انه(ا) رقم 

بني  ار 3  الحي  طرابلس  زنقة    2

ب ع اش 2050ر الحس مة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د علي بالعالي عن انه(ا) رقم 

بني  ار 3  الحي  طرابلس  زنقة    2

ب ع اش 2050ر الحس مة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 
من   888 رقم  تحت  شتنبر  202 

السجل الترت بي.
245I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

EL BOUSAKSAKI CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9 ,شارع جبل هبري ,امز رن ، 
2250ر، الحس مة املغرب

EL BOUSAKSAKI CAR شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي بركم 

02 ، الطابق ار 3 ، امز رن - 
2250ر الحس مة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2987
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
7  غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 EL BOUSAKSAKI الشريك ال ح د 
00.000  درهم  مبلغ رتسمالها   CAR
بركم  حي  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
02 ، الطابق ار 3 ، امز رن - 2250ر 
قرار   :  3 نت جة  املغرب  الحس مة 

الشريك ال ح د.
  حدد مقر الأصف ة ب حي بركم 
02 ، الطابق ار 3 ، امز رن - 2250ر 

الحس مة املغرب. 
  عين:

السالم  عبد  الس د(ة) 
الب سقساقي   عن انه(ا) حي ميراد ر 
املغرب  الحس مة  2250ر  العل ي 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
 ،  02 حي بركم   : املأعلقة بالأصف ة 

الطابق ار 3 ، امز رن ، الحس مة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر1  بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 649.
246I

SABIK CONSEIL

 HWNR DE COMMERCE ET
D›INDUSTRIE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

SABIK CONSEIL
2  زنقة صبري ب جمعة ، 20090، 

الدارالب ضاء املغرب
 HWNR DE COMMERCE ET

D›INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2  زنقة 
صبري ب جمعة 2  زنقة صبري 
ب جمعة 20090 الدارالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
رر2852.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2020 تكأ 0ر  ر2  في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 HWNR DE ال ح د  الشريك  ذات 
 COMMERCE ET D’INDUSTRIE
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
زنقة    2 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
صبري  زنقة    2 ب جمعة  صبري 
الدارالب ضاء   20090 ب جمعة 
: مشاكل اقأصادية  املغرب نت جة 3 

 مال ة.
زنقة    2   حدد مقر الأصف ة ب 
 20090 املغرب  ب جمعة  صبري 

الدارالب ضاء املغرب. 
  عين:

الس د(ة) عبدالحف ظ تسأاف ت 
الحي  فيرن ند  زنقة   24 عن انه(ا)    
الدارالب ضاء   20570 املحمدي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 2  زنقة 

صبري ب جمعة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير  202 تحت رقم 9 7602.

247I

FINANCE HOUSE

ILYIAS GRUE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 1ر

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

ILYIAS GRUE شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية 

شارع الجزائر 2 ، شارع تب  بكر 

البكالني ، الطابق الثالث ، شقة    

، ل سيأان ا - 0رر20 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر5155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 ILYIAS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.GRUE

غرض الشركة بإيجاز : شراء  0 ع 

 تأجير آالت  معدات البناء.
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زا ية   : االجأماعي  املقر  عن ان 
بكر  تب   شارع   ،  2 الجزائر  شارع 
البكالني ، الطابق الثالث ، شقة    
الدار الب ضاء  0رر20   - ل سيأان ا   ،

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ا سكري  ي نس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ي نس ا سكري عن انه(ا) 
دار  الرحمة  0  ر15  رقم   02 بل ك 
الب ضاء  الدار   - الن اصر  ب عزة 

ر2722 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ي نس ا سكري عن انه(ا) 
دار  الرحمة  0  ر15  رقم   02 بل ك 
الب ضاء  الدار   - الن اصر  ب عزة 

ر2722 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
248I

MIJK4

LORO CAR
إعالن مأعدد القرارات

MIJK4
 AVV MOHAMED SALEM BAYD

 RUE 05 NR 07 LAAYOUNE ،
70000، LAAYOUNNE MAROC
loro car »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: شارع عبد 
الكريم الخطابي رقم 4ر حي الفداء 

- - الع  ن املغرب .
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
01ر22.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0  غشت  202 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغير مسير الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير مقر الشركة 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

م ل د  شارع  من  الشركة  مقر  تغير 

الخل في رقم 7ر الع  ن الى شارع عبد 

حي الفداء  4ر  الكريم الخطابي رقم 
الع  ن 

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

اعفاء  الشركة  مس ير  تغير  مايلي: 

جديد  مسير  تع ين  ساملة    قل الت 

ي سف قل الت

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 084/2021ر.

249I

WINIUM Expertين  م إكسبير 

LEOS - Noomoo Lab
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

WINIUM Expertين  م إكسبير 
رقم 0  مبنى تاشفين نهج يعق ب 

املريني ج ليز، 40020، مراكش 

املغرب

LEOS - Noomoo Lab شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي   تجزئة 

جنان 4 رقم 9  سيبع - 40000 

مراكش املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 0972

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ي ل  ز  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ياسمين  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة   50 سع دي 

(ة)  حصة لفائدة الس د    00 تصل 

 27 بأاريخ  عل ي  بلحسن  سل مان 

ي ل  ز  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28096 .
250I

ALTA COMPTA

هبة طيكس
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
هبة ط كس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اجزناية 
49ر املنطقة الصناع ة اجزناية 

طريق الر0اط طنجة - 00 90 طنجة 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

09ر108.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العبقاري  (ة)  فاء  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
000.  حصة لفائدة الس د (ة) رجاء 

العبقاري بأاريخ 28 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8605.
25 I

V&CQ

V&CQ
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

V&CQ
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

V&CQ شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 40 
ت مكأب مركز تعما3 املنطقة الحرة 

 C2 الطابق الثالث املنطقة الحرة 

للأصدير بطنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

27ر119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   05

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.V&CQ : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  مراقبة  معالجة  مكأب 

 املنس جات.

عن ان املقر االجأماعي : تجزئة 40 

ت مكأب مركز تعما3 املنطقة الحرة 

الحرة  املنطقة  الثالث  الطابق   C2 

طنجة   90000  - بطنجة  للأصدير 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.597 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

خ زي  ك ر0 ل ني  ل رنس  الس د 

بق مة    حصة   5.000  : ال خاندر  

درهم للحصة .

خ زي  ر ي   ل رنس  الس د 

م غ ل : 5.000 حصة بق مة   درهم 

للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

خ زي  ك ر0 ل ني  ل رنس  الس د 

ال خاندر  عن انه(ا) اسبان ا  0800 

اسبان ا اسبان ا.

الس د ل رنس ر ي  خ زي م غ ل 

اسبان ا  اسبان ا  0800  عن انه(ا) 

اسبان ا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
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خ زي  ك ر0 ل ني  ل رنس  الس د 
ال خاندر  عن انه(ا) اسبان ا  0800 

اسبان ا اسبان ا
الس د ل رنس ر ي  خ زي م غ ل 
اسبان ا  اسبان ا  0800  عن انه(ا) 

اسبان ا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت    6 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245298.
252I

afaqconseil

 PRESTIGE-BAH
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PRESTIGE-BAH
DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الكرم 8ر6 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  896 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 PRESTIGE-BAH  : تسم تها 

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : تاجر تثاث 

بالأقس ط
اسأيراد  تصدير 

مقا 3 ارعما3 املأن عة ت  البناء.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الكرم 8ر6 مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 500  : امل لس  هللا  امان  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : ب 0كري  خديجة  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د امان هللا امل لس عن انه(ا) 
 865 رقم   4 ال حدة  املحمدي  الحي 

40000 مراكش مغرب.
الس دة خديجة ب 0كري عن انه(ا) 
 678 عمارة  ب  حرف  املسيرة  0 

الشقة 20 40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د امان هللا امل لس عن انه(ا) 
 865 رقم   4 ال حدة  املحمدي  الحي 

40000 مراكش مغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 1ر1280.
Iر25

NEXIA FIDUCIA

 ORHAN AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

رفع رتسما3 الشركة

 ORHAN AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
لشريك  ح د رتسمالها 2.000.000ر 

درهم
املقر الرئي�سي :طنجة – املنطقة 

الحرة بطنجة للس ارات ، جماعة 
الجمعة ، عمالة فحص تنجرة
رقم السجل الأجاري 84409

 . قرر الشريك ال ح د بأاريخ 0ر 
ي ن    202 :

ما3  رتس  في  الزيادة   •

درهم   20.000.000 الشركة بمقدار 
إلى  درهم  2.700.000ر  من  ليرفع 
52.700.000 درهم عن طريق إجراء 
املحددة  الشركة  دي ن  مع  مقاصة 

املقدار  املسأحقة 
الشركة  رتسما3  خفض   •
ل صبح  درهم  بمقدار20.700.000 
2.000.000ر  الشركة  رتسما3 

درهم.  
من   7    6 الفصلين  تعديل   •

القان ن ارسا�سي للشركة.
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم   2
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  شتنبر  202   08 بأاريخ 

245828
مسأخلص من تجل النشر

254I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

VERKORS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°4ر centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
VERKORS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سنترا3 بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
28959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.VERKORS IMMOBILIER

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من

الشركة في املغرب  في الخارج ،
بارصالة عن نفسها ت  ن ابة عن

تطراف ثالثة: - نشاط التر يج
العقاري  0ناء  0 ع جم ع املباني

ت   السكن ة  لالسأخدامات 
الأجارية

ت  الصناع ة ت  املهن ة ؛ - نشاط
التر يج العقاري - ب ع  شراء

املباني  الشقق  الف الت
 اررا�سي املكش فة   / ت  املبن ة

؛ - تأجير ،  إدارة ،  شراء ،  0 ع ،
،  تط ير   تأجير اررا�سي  املباني 

اررا�سي  املعدات ،  تقس م
اررا�سي - تط ير الطرق الريف ة
 تعما3 الحفر  تط ير اررا�سي
 العقارات  تط ير اررا�سي ؛ -

تثمين   ، العقارية  املعامالت 
العقارات

 اررا�سي ، إدارة ارص 3  إدارتها
، تأه ل املباني  ترم مها ، الديك ر
 ، الصحي  الصرف   ، الداخلي 

ص انة
املباني - إنجاز ارشغا3 العامة

 الصناع ة  جم ع ه ئات الد لة
 الهندسة املدن ة ؛ - ت فير ال د

العاملة ؛ - تس يق  تأجير  اسأيراد
 تصدير معدات  م اد البناء ؛.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترا3 
السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 

املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د نج م الح مر : 0رر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
40ر   : الس د عبد الحق شن ان 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
0رر   : اسحاب  سع د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 



20669 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الح مر  نج م  الس د 
ق.ج   8 رقم   41 حي املسع دية زنقة 
22000 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب.
شن ان  الحق  عبد  الس د 
4 عمارة  إقامة ليز رك دي  عن انه(ا) 
 288 0 املحمدية   4 شقة  اس 

املحمدية املغرب.
الس د سع د اسحاب عن انه(ا) 
 6 رقم   45 مدخل  مارس  ر  حي 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د سع د اسحاب عن انه(ا) 
 6 رقم   45 مدخل  مارس  ر  حي 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2050.
255I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م الي رش د   عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما3 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم  2 

، 40000، مراكش املغرب
HASSIB CAR شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي »امللك 
املسمى رياض السالم، رقم 41 - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.84771

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 1ر غشت  202 تقرر حل 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   HASSIB CAR
مقرها  درهم  عن ان    00.000

رياض  املسمى  »امللك  اإلجأماعي 
مراكش   40000  -  41 رقم  السالم، 
التي  الصع 0ات   :  3 نت جة  املغرب 
نشاطها نظرا لالزمة  في بدء   اجهتها 

الحال ة..
»امللك  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 -  41 رقم  السالم،  رياض  املسمى 

40000 مراكش املغرب. 
  عين:

الس د(ة) م الي املكي الب سرغ ني 
رقم41  السالم  رياض  عن انه(ا)    
املغرب  مراكش   40000 اإلزدهار 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27979 .
256I

الشت  ي ادريس

 Sté AUTO ÉCOLE
MOHAMED KARAM SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

الشت  ي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/02 
رقم /14 ، 50 92، القصر الكبير 

املغرب
 Sté AUTO ÉCOLE MOHAMED

KARAM SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
الشرفاء ا الد احم د طريق  اد 
املخازن زنقة   رقم ر - 50 92 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر1ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 AUTO ÉCOLE MOHAMED

.KARAM SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأعل م الس اقة.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
طريق  اد  احم د  ا الد  الشرفاء 
 92 50  - ر  رقم  زنقة    املخازن 

القصر الكبير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة خل د الشرقي : 50 حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة .
الس د تحمد الضا ي : 50 حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الشرقي  خل د  الس دة 
رقم       7 زنقة  م/د  السالم  حي 

50 9 القصر الكبير املغرب.
عن انه(ا)  الضا ي  تحمد  الس د 
حي هند اإلجأماعي رقم 480 04ر14 

س ق ارربعاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الشرقي  خل د  الس دة 
رقم       7 زنقة  م/د  السالم  حي 

50 9 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 665.
257I

PME CONSULTING GROUP

BOUZEKRI ISKANE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
ر1 إقامة امل حدين شارع مصر م ج 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب
BOUZEKRI ISKANE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ت الد 

الط ب السفلى سايس - 0000ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUZEKRI ISKANE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري  0صفة عامة كل العمل ات 

العقارية  الأجارية  العقارية  غير 

 املال ة املأعلقة بصفة مباشرة ت  غير 

مباشرة بالهدف املذك ر تعاله.

ت الد   : االجأماعي  املقر  عن ان 

0000ر   - سايس  السفلى  الط ب 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

: الرح  ي  العربي  محمد   الس د 

75ر حصة بق مة 00  درهم للحصة.

 84  : ب زكرا ي  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

ر8   : احم داني  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

ر8   : اسماع لي  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

75ر   : الرح  ي  حسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الرح  ي  العربي  محمد  الس د 
بل ك   حي   4 زنقة   5 رقم  عن انه(ا) 

 اد فاس 0000ر فاس املغرب.
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الس د محمد ب زكرا ي عن انه(ا) 
ز اغة  ال فاق  حي  س  بل ك  2ر 

0000ر فاس املغرب.
الس د محمد احم داني عن انه(ا) 
 50000 اإلنارة  حي   77 رقم   5 زنقة 

مكناس املغرب.
اسماع لي  ابراه م  الس د 
2 حي  7  رقم   درب  عن انه(ا) زنقة 

ال حدة 50000 مكناس املغرب.
الس د حسن الرح  ي عن انه(ا) 
املرجة حي   141 رقم  تجزئة فضل   

 اد فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الرح  ي  العربي  محمد  الس د 
بل ك   حي   4 زنقة   5 رقم  عن انه(ا) 

 اد فاس 0000ر فاس املغرب
الس د محمد ب زكرا ي عن انه(ا) 
ز اغة  ال فاق  حي  س  بل ك  2ر 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 29ر4.
258I

WINIUM Expertين  م إكسبير 

VERDEORTO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

WINIUM Expertين  م إكسبير 
رقم 0  مبنى تاشفين نهج يعق ب 
املريني ج ليز، 40020، مراكش 

املغرب
VERDEORTO شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مقا مة 
الحي الصناعي عين م ر دي إقامة 
داف ن�سي بل ك ف محل رقم 20 - 

40000 مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.11046

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202    0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ك نتي  ماري   (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من تصل   68.000
(ة)  الس د  لفائدة  حصة   80.000
سيرينا ر 0 ني بأاريخ 0  شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم ر12815.
259I

»RAHAFNAS«

»RAHAFNAS«
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

»RAHAFNAS«
 Sous sol, n°68, lotissement

 Al Kaoutar ، 24000، El Jadida
MAROC

»RAHAFNAS« شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تحت 
سفلي، رقم 68، تجزئة الك ثر، 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7ر186
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.»RAHAFNAS«
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
العقاري. - ب ع  شراء اررا�سي املعدة 

للبناء. - ب ع م اد البناء..
تحت   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الك ثر،  تجزئة   ،68 رقم  سفلي، 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د فؤاد مزهاري : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : تب  عثمان  الس دة سعاد 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  مزهاري  فؤاد  الس د 
تحت سفلي، رقم 68، تجزئة الك ثر، 

24000 الجديدة املغرب.
عثمان  تب   سعاد  الس دة 
 ،68 رقم  سفلي،  تحت  عن انه(ا) 
الجديدة   24000 الك ثر،  تجزئة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عثمان  تب   سعاد  الس دة 
 ،68 رقم  سفلي،  تحت  عن انه(ا) 
الجديدة   24000 الك ثر،  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 26975.
260I

SAFI COMPTA

STE BOUCHMARI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SAFI COMPTA
 APPT 4 IMM ر AV IBN

 BATTOUTA ، 46000، SAFI
MAROC

STE BOUCHMARI شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 9ر، 
تجزئة هشام حي اإلخالص آسفي. - 

46000 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
   69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  يناير  202    2
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 
باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUCHMARI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.BOUCHERIE
: رقم 9ر،  عن ان املقر االجأماعي 
 - تجزئة هشام حي اإلخالص آسفي. 

46000 آسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : حسن  العمارى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
العمارى حسن عن انه(ا)  الس د 
رقم 9ر، تجزئة هشام حي اإلخالص. 

46000 آسفي املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
العمارى حسن عن انه(ا)  الس د 
رقم 9ر، تجزئة هشام حي اإلخالص. 

46000 آسفي املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
يناير    5 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 5ر.
26 I

ف كام د

 WORLD TRADE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تح يل املقر االجأماعي للشركة

ف كام د
ر، شارع ال حدة الطابق ار 3 رقم   

، 000ر9، تط ان املغرب
 WORLD TRADE DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 42 د 9  
بشارع محمد الخامس - 102ر9 
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الفن دق املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.27641

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - بشارع محمد الخامس    9 د   42«
»شارع  إلى  الفن دق املغرب«  102ر9 
م ن ا  تجزئة  ر  رقم  تيزي  اسلي 
املحنش 2 - 000ر9 تط ان املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ  2 

 202 تحت رقم 720ر.
262I

ف كام د

CMC BENABOUD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

ف كام د
ر، شارع ال حدة الطابق ار 3 رقم   

، 000ر9، تط ان املغرب
CMC BENABOUD شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي كم ر 

طريق تط ان اتجاه طنجة مدخل 
الدشيريين - 000ر9 تط ان املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.28275
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
07 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 CMC BENABOUD الشريك ال ح د
مبلغ رتسمالها 0.000  درهم  عن ان 
مقرها اإلجأماعي كم ر طريق تط ان 
 - الدشيريين  مدخل  طنجة  اتجاه 
 :  3 نت جة  املغرب  تط ان  000ر9 

انعدام النشاط.
ر  كم  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
مدخل  طنجة  اتجاه  تط ان  طريق 
الدشيريين - 000ر9 تط ان املغرب. 

  عين:

اخريبش    ابراه م  الس د(ة) 
عن انه(ا) فم العل ق رقم 05 زنقة 62 
مرت ل 000ر9 مرت ل املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ر  كم   : بالأصف ة  املأعلقة  ال ثائق 
مدخل  طنجة  اتجاه  تط ان  طريق 

الدشيريين 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ  2 

 202 تحت رقم 719ر.

Iر26

Cabinet Solution Consulting and Accounting

TEMAHDITE GREENPLACE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
 TEMAHDITE GREENPLACE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الجماعة 
الس الل ة  الد الع ا�سي, ق ادة عامر 

- 000   سال املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
0909ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 07 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الع ا�سي,  الس الل ة  الد  »الجماعة 
املغرب«  سال     000  - ق ادة عامر 
إلى »حي شماع , عمارة 548 , شقة 4, 
طريق املهدية. - 000   سال املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 7508ر.

264I

STE FIDMEK

GERMAROC SOLUTIONS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°2ر Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 GERMAROC SOLUTIONS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 8 
بل ك E ياسم نة   الطابق ااثاني 

البساتين - 50000 مكناس اململكة 
املغر0 ة

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7رر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GERMAROC SOLUTIONS
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
-اسأيراد تصدير.

 8 رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ااثاني  الطابق  ياسم نة     E بل ك 
اململكة  مكناس   50000  - البساتين 

املغر0 ة.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د حسن الكيسا ي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د حسن الكيسا ي عن انه(ا) 
الطابق  ياسم نة     E بل ك   8 رقم 
 50000 مكناس  البساتين  الثاني 

مكناس اململكة املغر0 ة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د حسن الكيسا ي عن انه(ا) 
الطابق  ياسم نة     E بل ك   8 رقم 
 50000 مكناس  البساتين  الثاني 

مكناس اململكة املغر0 ة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4288.
265I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

ANIMALE ZAHRA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
ANIMALE ZAHRA شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 9 درب 
بن شعبان مدينة عأ قة - 000   

سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4499ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANIMALE ZAHRA
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عصف ر   : غرض الشركة بإيجاز 
ح  انات صغيرة ا  سمك

ب ع بجملة منأجات   معدات.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - عأ قة  مدينة  شعبان  بن  درب   9

000   سال املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : انج م   عاد3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  انج م   عاد3  الس د 

سال 000   سال املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  انج م   عاد3  الس د 

سال 000   سال املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 7440ر.
266I

STE FIDMEK

 HOLLY DREAM TRANS &
LOGISTICS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°2ر Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 HOLLY DREAM TRANS &
LOGISTICS شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

6  اقامة صفاء  هاجار رقم ر2 
شارع النصر دي ر السالم - 50000 

مكناس اململكة املغر0 ة
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
09ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 HOLLY : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DREAM TRANS & LOGISTICS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

-نقل االشخاص لحساب الغير

-اسأيراد تصدير.

عن ان املقر االجأماعي : شقة رقم 

6  اقامة صفاء  هاجار رقم ر2 شارع 

النصر دي ر السالم - 50000 مكناس 

اململكة املغر0 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د م الي هاشم س دي عمي 

درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د م الي هاشم س دي عمي 

6  اقامة صفاء  عن انه(ا) شقة رقم 

دي ر  النصر  شارع  ر2  رقم   هاجار 

مكناس   50000 مكناس  السالم 

اململكة املغر0 ة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د م الي عبد العزيز س دي 
ابن  زنقة  5ر  رقم  عن انه(ا)  عمي 

الراش دية  االحمر  ال اد  بط طة 

52000 الراش دية اململكة املغر0 ة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4219.

267I

مكأب الحسابات مالكي

BRITALS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات مالكي
 29 شارع الكرامة منفل ري فاس ، 

0000ر، فاس املغرب
BRITALS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم   زنقة 
برازيل شارع اسماعل ة منفل ري - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر6970
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRITALS
: تصدير    غرض الشركة بإيجاز 

استراد.
رقم     : االجأماعي  املقر  عن ان 
زنقة برازيل شارع اسماعل ة منفل ري 

- 0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : عدنان  ابريطل  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس د ابريطل امين 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عدنان  ابريطل  الس د 
رقم 8 زنقة جعفر ابن ابي طالب شقة 

2 ب رمانة 0000ر فاس املغرب.
عن انه(ا)  امين  ابريطل  الس د 
رقم 8 زنقة جعفر ابن ابي طالب شقة 

2 ب رمانة 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  امين  ابريطل  الس د 
رقم 8 زنقة جعفر ابن ابي طالب شقة 

2 ب رمانة 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 27/21ر4.

268I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

GARIBALDI TX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م الي رش د   عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما3 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم  2 

، 40000، مراكش املغرب
GARIBALDI TX شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : عمل ة 
الزه ر تك ريانت بلدية النخ ل 
عمارة  7  محل رقم 48 سـ ـدي 
ي سف بـن علي 40000 مراكش 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
95ر28.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  تبريل  202  0ر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   GARIBALDI TX حل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
بلدية  تك ريانت  الزه ر  عمل ة 
 48 رقم  محل  عمارة  7   النخ ل 
 40000 علي  بـن  ي سف  سـ ـدي 
مراكش املغرب نت جة 3* خسارة تكثر 
من ثالثة تر0اع من رتسما3 الشركة،

* عدم مزا لة الشركة تي نشاط 
ط لة السن ات املاض ة..
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  عين:

باحاج    الحسين  الس د(ة) 
   28 رقم   9 املحام د  عن انه(ا) 

املغرب  مراكش   40000 تسكج ر 

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

غشت  202  في عمل ة  1ر  بأاريخ 

الزه ر تك ريانت بلدية النخ ل عمارة 

 7  محل رقم 48 سـ ـدي ي سف بـن 

علي 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27978 .
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RISE TRADING

التقنية الصناعية األوروبية 
 Euro Africain األفريقية

)Industrial Technique (EAIT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RISE TRADING

 Rue 6 ABOUREGREG , 2ر

 CASABLANCA، 2020ر،

CASABLANCA MAROC

الأقن ة الصناع ة ار ر 0 ة 

 Euro Africain Industrial ارفريق ة

Technique (EAIT) شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 

سف ان ،عمارة س 20 ،شقة 4 

س دي معر ف - 20520 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1رر515

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : الأقن ة 
 Euro الصناع ة ار ر 0 ة ارفريق ة 
 Africain Industrial Technique

. ((EAIT
مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعما3 الكهر0اء.
إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 4 ،شقة   20 س  ،عمارة  سف ان 
الدار   20520  - معر ف  س دي 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د بنغا3 ن رالدين عن انه(ا) 
،شقة   20 ،عمارة س  إقامة سف ان 
الدار   20520 معر ف  س دي   4

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د بنغا3 ن رالدين عن انه(ا) 
،شقة   20 ،عمارة س  إقامة سف ان 
الدار   20520 معر ف  س دي   4

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 472ر.
270I

FNMCOMPTA

EXPEDILYAS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 
 MARHAL ر EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
EXPEDILYAS شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي إسماع ل 14 إقامة م الي 

إسماع ل الطابق ر رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

79ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPEDILYAS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبضائع,   س ط  ال طني  الد لي 

النقل ال طني  الد لي للبضائع.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

م الي  إقامة   14 إسماع ل  م الي 
 90000  -  9 إسماع ل الطابق ر رقم 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : يخل في  الرح م  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

 : يخل في  الرح م  عبد  الس د 

000  بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

يخل في  الرح م  عبد  الس د 
رقم  2ر  زنقة  الرم لة  حي  عن انه(ا) 

4ر عين الشق 20470 الدار الب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

يخل في  الرح م  عبد  الس د 

رقم  2ر  زنقة  الرم لة  حي  عن انه(ا) 

4ر عين الشق 20470 الدار الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8502.

27 I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

KOREA BEAUTY INVEST

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 8ر -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

KOREA BEAUTY INVEST شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي زنقة 

املسجد اقامة سيري  شقة رقم 7 - 

ك ليز - 40000 مراكش املغرب.

تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.111467

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  ي ل  ز  202   29 في  املؤرخ 

»اسأيراد  من  الشركة  نشاط  تغ ير 

منأجات الأجم ل  النظافة الصح ة 

 « للجسم  منأجات اإلبادة الح  ية 

مسأحضرات  »اسأيراد  ت زيع  إلى 

الأجم ل  منأجات العناية بالصحة 

 الجسم  املنأجات الح  ية«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 128164.

272I
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ASMAA MEDIA GROUP

SOPRATIS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الر مي بل ك 9ر الرقم 

20 البرن �سي الب ضاء، 20000، 
الب ضاء املغرب

SOPRATIS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر اللة 
ال اق ت الطابق 5 شقة د - 20000 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516479

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOPRATIS
جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تخذ  املنأجات  خدمات  تن اع 

الع نات.
اللة  9ر   : عن ان املقر االجأماعي 
 20000  - 5 شقة د  ال اق ت الطابق 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
 : صد قي  الهادي  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
صد قي  الهادي  عبد  الس د 
عن انه(ا) اقامة الك ثر عمارة    رقم 

2 س دي م من 20000 الدارالب ضاء 
املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

صد قي  الهادي  عبد  الس د 
عن انه(ا) اقامة الك ثر عمارة    رقم 
2 س دي م من 20000 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 90رر79.
Iر27

LE LEGALISTE

ST HOLDING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ST HOLDING شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
املجد ر شارع 2 مارس الطابق 4 

شقة 8 عين الشق - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
575ر51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    9
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 ST  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOLDING
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
ب ع   ت زيع    الأصدير تجارة شراء 
تأجير  تشغ ل    البضائع  تس يق    
العقارات الأجارية   اررا�سي. بشكل 

عام جم ع العمل ات املرتبطة بشكل 
مباشر ت  غير مباشر بهدف الشركة.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
املجد ر شارع 2 مارس الطابق 4 شقة 
8 عين الشق - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 200  : الس د شه د عبد الرح م 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : هللا  عبد  شه د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
200 حصة   : الس د شه د محمد 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د شه د الحسن : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
200 حصة   : الس د شه د حمزة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الرح م  عبد  شه د  الس د 
9 رقم 9ر  عن انه(ا) حي الهدى زنقة 

ق ج 20000 الدار الب ضاء املغرب.
الس د شه د عبد هللا عن انه(ا) 
ج  ق  9ر  رقم   9 زنقة  الهدى  حي 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
الس د شه د محمد عن انه(ا) حي 
 20000 9ر ق ج  رقم   9 الهدى زنقة 

الدار الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  الحسن  شه د  الس د 
ج  ق  9ر  رقم   9 زنقة  الهدى  حي 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
الس د شه د حمزة عن انه(ا) حي 
 20000 9ر ق ج  رقم   9 الهدى زنقة 

الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الرح م  عبد  شه د  الس د 
9 رقم 9ر  عن انه(ا) حي الهدى زنقة 

ق ج 20000 الدار الب ضاء املغرب
الس د شه د عبد هللا عن انه(ا) 
ج  ق  9ر  رقم   9 زنقة  الهدى  حي 

20000 الدار الب ضاء املغرب
الس د شه د محمد عن انه(ا) حي 

 20000 9ر ق ج  رقم   9 الهدى زنقة 

الدار الب ضاء املغرب

عن انه(ا)  الحسن  شه د  الس د 

ج  ق  9ر  رقم   9 زنقة  الهدى  حي 

20000 الدار الب ضاء املغرب

الس د شه د حمزة عن انه(ا) حي 

 20000 9ر ق ج  رقم   9 الهدى زنقة 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  8 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم -.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

OpExlS SARL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 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

OpExlS SARL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثاني شارع ف صل ابن عبد العزيز 

اقامة ر4 تجزئة امنطاج رقم ر 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  8597

في     مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OpExlS SARL
الأدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

املنهي   اشتشارات في التس ير 
االستشارات  املشاريع  تس ير 

تشخ ص ارداء التشغ لي  املالي .
الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الثاني شارع ف صل ابن عبد العزيز 
ر  رقم  امنطاج  تجزئة  ر4  اقامة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ب ز ط خل ل : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  خل ل  ب ز ط  الس د 
 20 س  رقم  اقامة  ل تن ر  اقامة 
طنجة  ر7  رقم  السادس  الطابق 

90000 طنجة املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  خل ل  ب ز ط  الس د 
 20 س  رقم  اقامة  ل تن ر  اقامة 
طنجة  ر7  رقم  السادس  الطابق 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز    6 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 244658.
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oriental conseils et services expresse

MERTOCIS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 oriental conseils et services
expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI
 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MERTOCIS شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2رشارع 

ت9 حي عمر الب ليس - 60000  جدة 

املغرب - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7727ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MERTOCIS

تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة  

تعما3 البناء

تسي ج املزارع  الض عات الفالح ة

.

2رشارع   : عن ان املقر االجأماعي 

60000  جدة  ت9 حي عمر الب ليس - 

املغرب - 60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد بركام عن انه(ا) ايت 

الحاجب   5 200 اقدار  امدغ ص 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد بركام عن انه(ا) ايت 

الحاجب   5 200 اقدار  امدغ ص 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز    2 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2549.
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CABINET COMPTABLE

 CONSTRUCTIONS ET
TRAVAUX ROUTIERS CTR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

CABINET COMPTABLE
 RUE TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC
 CONSTRUCTIONS ET

TRAVAUX ROUTIERS CTR شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 RUE IBN عن ان مقرها اإلجأماعي 
 ZARAA RUE IBN ZARAA 90000

.TANGER MAROC
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
707ر1.

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
تم   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
تي  درهم«    5.000.000« قدره 
إلى  درهم«   22.000.000« من 
طريق  عن  درهم«  »7.000.000ر 
الشركة  دي ن  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار   املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
دجنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 8ر80.
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SAGEST

RAYAN LENS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

FES MAROC ،0000ر
RAYAN LENS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي دكان   

ر25 تجزئة جبل تغات   - 0000ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAYAN LENS

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات .

دكان     : عن ان املقر االجأماعي 

0000ر   - تجزئة جبل تغات    ر25 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة ن رة مط ع : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  مط ع  ن رة  الس دة 
امل ظفين  حي   48 االزهري رقم  زنقة 

الدكارات 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مط ع  ن رة  الس دة 
امل ظفين  حي   48 االزهري رقم  زنقة 

الدكارات 0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر1  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4097.

278I
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

INTER BENFEL SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 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
Inter BenfeL SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ح مة 
مسنانة ال ردة تجزئة رقم 7ر 

الطابق االر�سي طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 20087

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Inter  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.BenfeL SARL
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامل ة
 ت فير الخدمة عبر اإلنترنت.

ح مة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
مسنانة ال ردة تجزئة رقم 7ر الطابق 
طنجة   90000  - طنجة  االر�سي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   50  : عماد  ن فل  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د بن مسع د زايد : 50 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

حي  الس د ن فل عماد عن انه(ا) 
مسنانة ح مة ال ردة طنجة 90000 

طنجة املغرب .
الس د بن مسع د زايد عن انه(ا) 
البرانس نرجس شارع امزيان محمد 
ا  م م ن رقم 5 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
حي  الس د ن فل عماد عن انه(ا) 
مسنانة ح مة ال ردة طنجة 90000 

طنجة املغرب
الس د بن مسع د زايد عن انه(ا) 
البرانس نرجس شارع امزيان محمد 
ا  م م ن رقم 5 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246056.
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FIRST MEDICAL ESTHETIC

FIRST MEDICAL ESTHETIC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIRST MEDICAL ESTHETIC
7ر2، شارع الزرقط ني، الطابق 
الثاني، راسين ، 00 20، الدار 

الب ضاء املغرب
 FIRST MEDICAL ESTHETIC

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7ر2، 
شارع الزرقط ني، الطابق الثاني، 
راسين - 00 20 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FIRST  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.MEDICAL ESTHETIC
غرض الشركة بإيجاز : • اسأغال3 
معهد تجم ل  زراعة شعر  تصف ف 
تجم ل  صحي  مركز  شعر  منأجع 

 عاف ة  نظام غذائي  ل اقة بدن ة.
اقأناء  ت   تط ير  ت   اسأغال3   •
بدن ة  ل اقة  مؤسسة  تي  تأجير  ت  
 رفاه ة  منأجع صحي   تي نشاط 

ريا�سي  تصف ف شعر   تجم ل.
• عالج ارسنان.

شراء  0 ع  تجارة  سمسرة   •
جم ع   تمث ل  تس يق  ت زيع 

ارش اء  املنأجات  امل اد  البضائع.
املنأجات شبه  اسأيراد  ت زيع   •

الطب ة.
بجم ع  الأجارية  الخدمات   •
مز د   ، بالعم لة  تن اعها:  ك ل 

تعما3 ... ؛
املأعلقة  ارشغا3  الخدمات   •

بالكائن تعاله.
• االستثمارات في رتس املا3 بجم ع 
ال سائل  في جم ع تن اع ارعما3 ت  

الشركات.
تن اع  جم ع  اسأيراد  تصدير   •
ت   البضائع  ت   املنأجات  ت   السلع 

الحل 3 ت  الخدمات.
جم ع املعامالت   ، •  بشكل عام 
الأجارية  املنق لة  العقارية  املال ة 
التي قد تك ن مرتبطة بشكل مباشر 
املذك رة  بارنشطة  مباشر  غير  ت  
تعاله ت  من املحأمل تن تعزز تنف ذها 

 تط يرها..
7ر2،   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الثاني،  الطابق  الزرقط ني،  شارع 
الب ضاء  الدار   20 00  - راسين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ت زك تل   رجب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 . الس د رجب ت زك تل  عن انه(ا) 

. . ترك ا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 . الس د رجب ت زك تل  عن انه(ا) 

. . ترك ا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795080.
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SAGEST

KITCHEN TECH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

FES MAROC ،0000ر

KITCHEN TECH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة رقم 

76 تجزئة ص ف ا عين عمير طريق 

ام زار سايس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6967 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KITCHEN TECH
ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تصن ع املطابخ املجهزة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
عمير  عين  ص ف ا  تجزئة   76 رقم 
فاس  0000ر   - طريق ام زار سايس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ح مدي  كريم  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ح مدي  كريم  الس د 
بكر  اب   شارع    0 شقة   14 عمارة 

الصديق 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ح مدي  كريم  الس د 
بكر  اب   شارع    0 شقة   14 عمارة 

الصديق 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4298.
28 I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

EMMA&CO
إعالن حر

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
 20 8 مارس  من   06 في  املؤرخ 
بأاريخ  بمراكش   املسجل 
املقر  I)تح يل  تم  1/05/2018ر 
»0ر  من  للشركة  الحالي  اإلجأماعي 
ل ك لي  احمد  م الي  زنقة   8 الرقم 
الر0اط    0 00  - الر0اط  حسان 
ف ال  ب  ب ابة  »باف    إلى  املغرب« 
الح ز  امل يس خة  د ار   2 مسيرة 

مراكش.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
12/12/2018 املسجل  في  املؤرخ 
تم   24/12/2018 بأاريخ  بمراكش 
 ESREB»الجديد املسير  II)تسم ة 
السفر  لج از  الحامل   »FIRAS
اإلحأفاظ  مع   X289088  رقم
 ISABELLE PATRICIA« ب 
الحاملة   »CATHERINE ESREB

.X2589807 لج از السفر رقم
الأجارية  العالمة  إضافة   -
 « لأصبح   »l’atelier des savoirs«
 EMMA&CO sous enseingne
l’ATELIER DES SAVOIRS«.-تغ ير 
على  الأدريب  إلى:  الأجاري  النشاط 
/  رش  لألطفا3  الذاتي  الأط ير 

فن ة/ تك ين تر0 ي.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ 29/8/2019 
الأق  د  8ر1074.رقم  رقم  تحت 
بالسجل الأجاري بمراكشر9861.
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FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

EMMA&CO
إعالن حر

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
 20 8 مارس  من   06 في  املؤرخ 
بأاريخ  بمراكش   املسجل 
املقر  I)تح يل  تم  1/05/2018ر 
»0ر  من  للشركة  الحالي  اإلجأماعي 
ل ك لي  احمد  م الي  زنقة   8 الرقم 
الر0اط    0 00  - الر0اط  حسان 
ف ال  ب  ب ابة  »باف    إلى  املغرب« 
الح ز  امل يس خة  د ار   2 مسيرة 

مراكش.
 0مقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
12/12/2018 املسجل  في  املؤرخ 
تم   24/12/2018 بأاريخ  بمراكش 
 ESREB»الجديد املسير  II)تسم ة 
السفر  لج از  الحامل   »FIRAS
للشركة  كمسير   X289088  رقم
اإلحأفاظ  مع   »EMMA&CO«
 ISABELLE PATRICIA« ب 
الحاملة   »CATHERINE ESREB
لج از السفر رقم X2589807 كمسير 

ثاني للشركة .

الأجارية  العالمة  إضافة   -

»l’atelier des savoirs« لأصبح :

 EMMA&CO sous enseingne «

l’ATELIER DES SAVOIRS«.-تغ ير 

الأدريب   : الأجاري ل صبح  النشاط 

/  رش  على الأط ير الذاتي لألطفا3 

فن ة/ تك ين تر0 ي.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية بمراكش بأاريخ 29/8/2019 
الأق  د  8ر1074.رقم  رقم  تحت 

بالسجل الأجاري بمراكشر9861.

Iر28

Sté vision mail sarl au

Sté VISION MAIL SARL AU 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Sté VISION MAIL SARL AU

22 شارع عال3 الفا�سي ، 2000ر، 

الحس مة املغرب

 Sté VISION MAIL SARL AU 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 00  مكرر 

شارع محمد الخامس - 2000ر 

الحس مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

07رر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  مارس  202   08

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VISION MAIL SARL AU

االشهار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عبر البريد االلكتر ني.

  00  : االجأماعي  املقر  عن ان 
مكرر شارع محمد الخامس - 2000ر 

الحس مة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د خالد اهرام : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 40 الس د خالد اهرام عن انه(ا) 
50ر2ر  ترجيست  املرابطين  زنقة 

الحس مة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 40 الس د خالد اهرام عن انه(ا) 
50ر2ر  ترجيست  املرابطين  زنقة 

الحس مة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

مارس  202 تحت رقم    .
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FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

BENOVA TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BENOVA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 
املز ض ة جماعة املز ض ة شيشا ة 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   07
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BENOVA TRAVAUX
: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغا3 البناء   اشغا3 مخألفة 
مقا 3 في اعما3 الغرس ا  ص انة 

الحدائق .
د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 
املز ض ة جماعة املز ض ة شيشا ة 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة  الس د ب دالي حسن : 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د ب دالي محمد : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  حسن  ب دالي  الس د 
املز ض ة  جماعة  املز ض ة  د ار 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب.
عن انه(ا)  محمد  ب دالي  الس د 
املز ض ة  جماعة  املز ض ة  د ار 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  حسن  ب دالي  الس د 
املز ض ة  جماعة  املز ض ة  د ار 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب
عن انه(ا)  محمد  ب دالي  الس د 
املز ض ة  جماعة  املز ض ة  د ار 

شيشا ة 41000 شيشا ة املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بامنأان ت بأاريخ 0  ي ن   

 202 تحت رقم 119/2021.
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CONSEILS EVERNAGE

LOCA D›OR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

LOCA D›OR شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة ر2 
محل  0 تامنص رت حر0 ل مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 8  فبراير  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
تامنص رت  محل  0  ر2  »اقامة 
مراكش   40000  - مراكش  حر0 ل 
محل  0  ر2  »اقامة  إلى  املغرب« 
سكن ة تامنص رت حر0 ل مراكش - 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   07 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 8204.
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MONTREAL SHOP

MONTREAL SHOP
إعالن مأعدد القرارات

MONTREAL SHOP
تمارة ، 2000 ، تمارة املغرب

MONTREAL SHOP »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 
رياض ا الد مطاع سكأ ر 2 رقم 
8ر2 تمارة 2000  تمارة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

1ر1049.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن   2020
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
  00 ب  اجأماع ة  حصة  00ر  ب ع 
طرف  من  ال احدة  للحصة  درهم 
الس د  لفائدة  تش   تحمد  الس د 

 ن ض عبد الكريم.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ت س ع النشاط االجأماعي

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  ط ارت  محمد  الس د  اسأقالة 

مهامه كمسير للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  الس د  ن ض  تع ين 
 70 رقم  املسيرة    بحي  الساكن 
تمارة الحامل للبطاقة ال طن ة رقم 
AD95854 مسير للشركة ملدة سنأين
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

النشاط االجأماعي
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
على  ينص  الذي  ر1:  رقم  بند 

مايلي: تع  ين املسير
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز    5 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

2020 تحت رقم 4ر1055.
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EURODEFI-NORD-AUDIT

NEXPOWER & WATER CO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER  7
 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC
 NEXPOWER & WATER CO

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة رقم 
25, منطقة الأمديد للمنطقة الحرة 
طنجة ا ت م ت ف س تي, املسماة 
طاك 2 مقاطعة الج امعة، عمالة 
فحص تنجرة 94152 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   06

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEXPOWER & WATER CO

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  ارجهزة الكهر0ائ ة االخرى.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

للمنطقة  الأمديد  منطقة   ,25 رقم 

س تي,  ا ت م ت ف  طنجة  الحرة 

مقاطعة الج امعة،   2 املسماة طاك 

طنجة   94152 عمالة فحص تنجرة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 NEXSIS AFRICA LTD الشركة 

درهم    00 بق مة  حصة   : 1.000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 NEXSIS AFRICA LTD الشركة 

  76575 عن انه(ا) 2ر1 خ ان ر اد 

ك رتسب رنس م ريت  س.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  تكم س حسن  الس د 

 4 رقم   ,4 الحضرية  ال كالة  تجزية 

ارلفة 00ر20 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل  ز   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم رر2448.

288I
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MOGADOR GESTION

FRE TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

FRE TRAVAUX شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي لدى شركة 
CHIADMA AUTO بحي بير انزران 
جماعة حنشان اقل م - 44000 

الص يرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   27
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FRE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRAVAUX
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

م كان كي،
- تاجر،

- االسأيراد   الأصدير..
لدى   : االجأماعي  املقر  عن ان 
بحي   CHIADMA AUTO شركة 
 - اقل م  حنشان  جماعة  انزران  بير 

44000 الص يرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د محمد ال افي 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   500  : الس د سمير ال افي 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد ال افي عن انه(ا) حي 
بئر انزران لحنشان 44000 الص يرة 

املغرب.
عن انه(ا)  ال افي  سمير  الس د 
حي املسجد زنقة ا حفريت رقم  0 

000ر7 الداخلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد ال افي عن انه(ا) حي 
بئر انزران لحنشان 44000 الص يرة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 7  غشت 

 202 تحت رقم 2021/ر27.
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MOGADOR GESTION

MOGADOR KHADAMAT
إعالن مأعدد القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 MOGADOR KHADAMAT

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 
 0.   زنقة م الي ادريس   - 

44000 الص يرة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.5279

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 ماي  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: اضافة ب ع م اد البقالة   تاجر 
كأهداف اجأماع ة جديدة للشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجأماعي  املقر  تح يل 
املحل الكائن بشارع محمد الخامس 

تمنار اقل م الص يرة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

هدف الشركة.

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجأماعي للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ ر0 غشت 

 202 تحت رقم 252/2021.
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Etude Notarialeدي ان الث ث ق العصري

RIAD 2SMK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 Etudeدي ان الث ث ق العصري

Notariale

 Quartier de la plage, Rue Ahfir

 Rce Nouha, 6 eme etage n 8ر

 Quartier de la plage, Rue Ahfir

 Rce Nouha, 6 eme etage n 8ر،

90000، TANGER Maroc

RIAD 2SMK شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2ر برج 

الغ لة - 90050 اص لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

987

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  تبريل  202  0ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 RIAD  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.2SMK

اسأغال3   : غرض الشركة بإيجاز 

رياض خاصة رياض ل زيس اص لة

تنظ م مناسبات 

تنظ م خرجات س اح ة 

اسأغال3 م سسات س اح ة .

برج  2ر   : عن ان املقر االجأماعي 

الغ لة - 90050 اص لة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 50  : رتبي  ف اللي  خالد  الس د 

حصة بق مة 2.500 درهم للحصة .

حصة   50  : الس دة مل كة رف ق 

بق مة 2.500 درهم للحصة .

 50  : الس دة سل مة ف اللي رتبي 

حصة بق مة 2.500 درهم للحصة .

الزهرة  فاطمة  سك نة  الس دة 

بق مة  حصة   50  : الرتبي  ف اللي 

2.500 درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د خالد ف اللي رتبي عن انه(ا) 

ج ينك رت   78280 ر   ب 3  سان 

فرنسا.

عن انه(ا)  رف ق  مل كة  الس دة 

ج ينك رت   78280 ر   ب 3  سان 

فرنسا.

رتبي  ف اللي  سل مة  الس دة 

 78280 ر   ب 3  سان  عن انه(ا) 

ج ينك رت فرنسا.

الزهرة  فاطمة  سك نة  الس دة 

ف اللي الرتبي عن انه(ا) سان ب 3 ر  

78280 ج ينك رت فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د خالد ف اللي رتبي عن انه(ا) 

ج ينك رت   78280 ر   ب 3  سان 

فرنسا

عن انه(ا)  رف ق  مل كة  الس دة 

ج ينك رت   78280 ر   ب 3  سان 

فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  باص لة  االبأدائ ة 

رقم  تحت  غشت  202  ر0 

1ر259111210029.

29 I
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HF STRUCTURES & INGÉNIERIE

 HF STRUCTURES &
INGENIERIE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

HF STRUCTURES & INGÉNIERIE
 Hay Chrifa Rue 1 Riad El

 Omaria Imm 06 Appt 604 A/C ،
20470، CASABLANCA MAROC

 HF STRUCTURES & INGENIERIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

الشريفة الزنقة  0 رياض العمرية 
العمارة 6 الشقة 604 عين الشق - 

20470 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1ر5097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   25
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 HF  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STRUCTURES & INGENIERIE
ارنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية  الهندس ة.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العمرية  رياض  الزنقة  0  الشريفة 
 - عين الشق   604 الشقة   6 العمارة 

20470 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د فرجي حمزة : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

حي  الس د فرجي حمزة عن انه(ا) 
العمرية  رياض  الزنقة    الشريفة 
الشق  عين   604 الشقة   6 العمارة 
الدار الب ضاء 20470 الدار الب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
حي  الس د فرجي حمزة عن انه(ا) 
العمرية  رياض  الزنقة    الشريفة 
الشق  عين   604 الشقة   6 العمارة 
الدار الب ضاء 20470 الدار الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم 25080.
292I

MOGADOR GESTION

KANTIK STUDIO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
KANTIK STUDIO شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ب زمة 
جماعة ادا ا كرض اقل م - 44000 

الص يرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
58 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  مارس  202    2
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.KANTIK STUDIO

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 
تس ير العمل ات الأجارية   الخدمات ة 

(فنان محرر م س قي). .
د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - اقل م  ا كرض  ادا  جماعة  ب زمة 

44000 الص يرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 CARRIL VICTOR الس د 
 AURELIEN MAURICE : 1.000

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 CARRIL VICTOR الس د 
عن انه(ا)   AURELIEN MAURICE
ا كرض  ادا  جماعة  ب زمة  د ار 

44000 الص يرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 CARRIL VICTOR الس د 
عن انه(ا)   AURELIEN MAURICE
ا كرض  ادا  جماعة  ب زمة  د ار 

44000 الص يرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 1ر غشت 

 202 تحت رقم 288/2021.
Iر29

MOGADOR GESTION

BAYA MIRA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

BAYA MIRA شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 14 زنقة 

الجزائر - 44000 الص يرة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر266.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ   BAYA MIRA الشريك ال ح د 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
الجزائر  زنقة   14 اإلجأماعي  مقرها 
الص يرة املغرب نت جة 3   44000  -
بسبب جائحة  تر0اح  تحق ق  عدم   :

ك ف د19-.
  حدد مقر الأصف ة ب 14 زنقة 

الجزائر - 44000 الص يرة املغرب. 
  عين:

الس د(ة)  فاء صد ق   عن انه(ا) 
 5 الأجزئة  الكأب ة  تجزئة   25-00
44000 الص يرة املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم 21/2021ر.

294I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

EXTINCT D›INCENDIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

5  زنقة جما3 الدين ارفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم    جدة. ، 

60000،  جدة املغرب
EXTINCT D›INCENDIE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : ظهر 

املحلة تجزئة السعادة حي ا  6 رقم 8 
 جدة - 60000  جدة املغرب.

قفل الأصف ة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.27429

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 08 ي ل  ز  202 تقرر حل 
EXTINCT D’INCENDIE شركة ذات 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي ظهر املحلة تجزئة السعادة 
حي ا  6 رقم 8  جدة - 60000  جدة 
املغرب نت جة لأ جة ل فاة الشريك 
خسائر  لزيادة  للشركة    ال ح د 

الشركة  عجزها عن
االسأمرار......

  عين:
احم د ش    محمد  الس د(ة) 
عن انه(ا) ظهر املحلة تجزئة السعادة 
زنقة ا ا 6 رقم 8  جدة 60000  جدة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ظهر  شتنبر  202  في   09 بأاريخ 
املحلة تجزئة السعادة حي ا  6 رقم 8 

 جدة - 60000  جدة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 08رر.
295I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

AYIS SNT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

5  زنقة جما3 الدين ارفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم    جدة. ، 

60000،  جدة املغرب
AYIS SNT شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : زنقة 5   
حي الحسني  جدة - 60000  جدة 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1119ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 02 ي ل  ز  202 تقرر حل 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   AYIS SNT
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
حي     5 زنقة  اإلجأماعي  مقرها 
60000  جدة   - الحسني  جدة 
زيادة   :  3 لنت جة  نت جة  املغرب 

خسائر الشركة  عجزها عن
االسأمرار......

  عين:
حمدا ي    احمد  الس د(ة) 
عن انه(ا) حي بني مكادة القديمة زنقة 
طنجة   90060 طنجة   08 رقم   40

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 02 ي ل  ز  202  في زنقة 5   
60000  جدة   - الحسني  جدة  حي 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 295ر.
296I

MOGADOR GESTION

KAOUKI LODGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
KAOUKI LODGE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 
تغنمين س دي كا كي - 44000 

الص يرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAOUKI LODGE

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

تس ير العمل ات الأجارية   الخدمات ة 

(اسأغال3 دار الض افة ت  رياض).

تنظ م رحالت س اح ة.

معدات  ت   مالبس  مراكب،  كراء 

لاللعاب   الرياضات املائ ة..

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 44000  - كا كي  س دي  تغنمين 

الص يرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ر  الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 CHATTERTON الس دة 

حصة   JOANNA MARY : 00ر

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 CHATTERTON الس دة 

اقامة  عن انه(ا)   JOANNA MARY

ن ر ارمل شقة 08 حي القسم 000ر7 

الداخلة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 CHATTERTON الس دة 

اقامة  عن انه(ا)   JOANNA MARY

ن ر ارمل شقة 08 حي القسم 000ر7 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 27/2021ر.

297I

fiduciaire la koutoubia

شركة راك دوجيستيون تليكوم 
ش.م.م

STE RAK GESTION TELECOM 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

fiduciaire la koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 4ر- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة راك د جيست  ن تل ك م 

 STE RAK GESTION ش.م.م

TELECOM شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم رر - 40000 مراكش املغرب .

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر872ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  ي ل  ز  202   05 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

تل ك م  د جيست  ن  راك  شركة 

 STE RAK GESTION ش.م.م 

  5.000 رتسمالها  مبلغ   TELECOM

درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس عمارة جكار شقة رقم 

مراكش املغرب نت جة   40000  - رر 

املشر ع  الرك د  نحاح  عدم   :  3

االقأصادي.

  حدد مقر الأصف ة ب النخ ل 

مراكش   40000  -  12490 ص.ب 

املغرب. 

  عين:

كاسك  ج ل  فريديرك  الس د(ة) 

 12490 ص.ب  النخ ل  عن انه(ا)    

(ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

النخ ل   : ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 

ص.ب 12490 مراكش.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 7 279 .

298I

ANEXIS CONSEIL

WAFA EXPO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

ANEXIS CONSEIL

2  زنقة صبري ب جمعة الطابق 

اال 3 الشقة 6 الدار الب ضاء، 

Casablanca ،20  0 املغرب

WAFA EXPO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 , زنقة 

صبري ب جمعة الطابق ار 3 شقة 

رقم 6 - 0  20 الدار الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

41867ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل  ي ن    202    8 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

WAFA EXPO مبلغ  الشريك ال ح د 

درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
صبري  زنقة   , 2 اإلجأماعي  مقرها 

 -  6 ب جمعة الطابق ار 3 شقة رقم 

الدار الب ضاء املغرب نت جة   20  0

3 : ت قف تام عن النشاط

.

  حدد مقر الأصف ة ب 2 , زنقة 

شقة  ار 3  الطابق  ب جمعة  صبري 

الدار الب ضاء   20  0 6 املغرب  رقم 

املغرب. 

  عين:

مفأاح    محج 0ة  الس د(ة) 

شارع الزيرا ي طابق  2ر2  عن انه(ا) 

الب ضاء  الدار  70ر20  ر  شقة   2

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
غشت  202 تحت رقم 7897729.

299I

ESPACE SAIH

ESPACE SAIH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ESPACE SAIH
رقم 7 شارع الداخلة جم لة ر قرية 
الجماعة ، 20410، الدارالب ضاء 

املغرب
ESPACE SAIH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
7 شارع الداخلة جم لة ر قرية 
الجماعة - 20410 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 629 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE SAIH
غرض الشركة بإيجاز : قه ة لب ع 

املشر 0ات الساخنة.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
قرية  ر  جم لة  الداخلة  شارع   7
الدارالب ضاء   20410  - الجماعة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : النهري  ادريس  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  النهري  ادريس  الس د 
الدارالب ضاء   20410 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  النهري  ادريس  الس د 
الدارالب ضاء   20410 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 2250ر.
00Iر

CEDECOM

BETA PROMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

BETA PROMO شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
الشراردة درب ل 0 ال ب رك ن الدار 

الب ضاء الدار الب ضاء 20200 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BETA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الدار  ب رك ن  ل 0 ال  الشراردة درب 

الب ضاء الدار الب ضاء 20200 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 400  : محمد  البدرا ي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 200  : مصطفى  كم لي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 400  : خل ل  ب فطيرة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د البدرا ي محمد عن انه(ا) 

 114 رقم  زنقة    السعادة  تجزئة 

 20200 الب ضاء  معر ف  س دي 

الدار الب ضاء املغرب.

الس د كم لي مصطفى عن انه(ا) 

س دي   57 رقم   2 الفأح  تجزئة 

الدار   20200 الب ضاء  معر ف 

الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  خل ل  ب فطيرة  الس د 

20 عين  رقم   22 تجزئة ال فاق زنقة 

الشق الب ضاء 20200 الدار الب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د البدرا ي محمد عن انه(ا) 

 114 رقم  زنقة    السعادة  تجزئة 

 20200 الب ضاء  معر ف  س دي 

الدار الب ضاء املغرب

الس د كم لي مصطفى عن انه(ا) 

س دي   57 رقم   2 الفأح  تجزئة 

الدار   20200 الب ضاء  معر ف 

الب ضاء املغرب.
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عن انه(ا)  خل ل  ب فطيرة  الس د 
20 عين  رقم   22 تجزئة ال فاق زنقة 
الشق الب ضاء 20200 الدار الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.
01Iر

KAMAR BENOUNA

 CONSORTIUM
 INTERNATIONAL

 »D›AVICULTURE » C.I.A.V
ش م

إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر

20160، Casablanca MAROC
 Consortium International
d›Aviculture » C.I.A.V« ش م 

»شركة الأضامن«
 عن ان مقرها االجأماعي: اقامة 
الب ضاء العمارة E شارع يعق ب 
املنص ر - 00 20 الدارالب ضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.82425

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تع ين كإداريأين كل من الس دة ام نة 

الدل مي   الس دة مل كة الدل مي 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794042.
02Iر

MOGADOR GESTION

ARGANISME
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

ARGANISME شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ف ال 55 
شارع ان ا3 حي رجاء - 60ر20 الدار 

الب ضاء املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
7ر58.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تح يل   2020 ن نبر   09 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
ان ا3 حي رجاء  شارع   55 »ف ال  من 
املغرب«  الب ضاء  الدار  60ر20   -
 - امنأل ت  بمركز  تجاري  »محل  إلى 

44000 الص يرة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 08 شتنبر 

 202 تحت رقم 2021/ر0ر.
Iر0ر

شركة محاسبة صايم

ENGIN NOVA SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرف في عمارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

 جدة املغرب
ENGIN NOVA SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

زنقة شات ال رقم 76  - 60000 
 جدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8065ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 ENGIN : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.NOVA SARL

-تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء   تشغا3 مخألفة

-االسأيراد   الأصدير

-تاجر.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 -   76 رقم  شات ال  زنقة  القدس 

60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د مصطفى قازة : 40ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

: 0رر حصة  الس د خل د مهيريز 

بق مة 00  درهم للحصة .

 : عبداال ي  القادر  عبد  الس د 

0رر حصة بق مة 00  درهم للحصة  

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  قازة  مصطفى  الس د 

حي السمارة 2 60000  جدة املغرب.

عن انه(ا)  مهيريز  خل د  الس د 

رقم  طريق تازة حي ال حدة زنقة 73 

24 60000  جدة املغرب.

عبداال ي  القادر  عبد  الس د 

عن انه(ا) حي الحسني ال فاق االنس 

7 رقم 7  60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  قازة  مصطفى  الس د 

حي السمارة 2 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   02 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 126ر.

04Iر

etude maître mohamed ali abartah

G.H FINANCE.COM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc
G.H FINANCE.COM شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي معاريف 
زا ية شارع غاندي   زنقة 2  اقامة 

فل ري شقة 5 الطابق الثاني 20000 
الدار الب ضاء املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

9ر415ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  مارس  202    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ياسين الح اني  (ة)  تف يت الس د 
حصة اجأماع ة من تصل   10.914
14.552 حصة لفائدة الس د (ة) براء 

الح اني بأاريخ 5  مارس  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 786862.
05Iر

COMPTOIR AGRICOLE CHAHBI sarl

 COMPTOIR AGRICOLE
CHAHBI

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 COMPTOIR AGRICOLE
CHAHBI sarl

09 شارع الصفا تجزئة الب �سي 
برش د ، 00 26، برش د املغرب

 COMPTOIR AGRICOLE CHAHBI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 09 الطابق 

ر الشقة   شارع الصفا تجزئة 
الب �سي برش د - 00 26 برش د 
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املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

14099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 شتنبر   07

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 COMPTOIR AGRICOLE  :

.CHAHBI

غرض الشركة بإيجاز : حفر آلبار

النقل 

اشغا3 مأعددة.

 09  : االجأماعي  املقر  عن ان 

الصفا  شارع  الشقة    ر  الطابق 

 26 00  - برش د  الب �سي  تجزئة 

برش د املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الشبهي  حم د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د حم د الشبهي عن انه(ا) 09 

شارع الصفا تجزئة الب �سي برش د 

00 26 برش د املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د حم د الشبهي عن انه(ا) 09 

شارع الصفا تجزئة الب �سي برش د 

00 26 برش د املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 االبأدائ ة ببرش د بأاريخ 

2020 تحت رقم 21ر1.

06Iر

moorish co

POINT.KHA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

moorish co

rue ishsaq ibn hanin etageر 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

POINT.KHA شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي رقم البقعة 8  دار ب عزة 

الدار الب ضاء - ر2722 دار ب عزة 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 6785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.POINT.KHA

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املكان ك ة  الحديدية، الب ع  الشراء 

في جم ع ان اع م اد البناء.

الحي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

دار ب عزة    8 الصناعي رقم البقعة 

ب عزة  دار  ر2722   - الب ضاء  الدار 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د خطافي براه م : 800 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

  00  : فأ حة  خطافي  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

  00  : حف ظة  شاطر  الس دة 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  براه م  خطافي  الس د 
الدار  ر  رقم  كأب ة  زنقة  الهناء  حي 
الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.
الس دة خطافي فأ حة عن انه(ا) 
 20 الشقة   2 مجم عة  الر0 ع  آم 
الطابق ر الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
الس دة شاطر حف ظة عن انه(ا) 
الدار  ر  رقم  كأب ة  زنقة  الهناء  حي 
الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  براه م  خطافي  الس د 
الدار  ر  رقم  كأب ة  زنقة  الهناء  حي 
الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 6785 5.
07Iر

FIDULONIA

AZLABEACH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 9000ر،

TETOUAN MAROC
AZLABEACH شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي ق ادة 

تزال الزيأ ن جماعة تزال محل فدان 
البحر تط ان - 000ر9 تط ان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
0291ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AZLABEACH

:  كالة  بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية

الأط ير العقاري.

عن ان املقر االجأماعي : ق ادة تزال 

الزيأ ن جماعة تزال محل فدان البحر 

تط ان - 000ر9 تط ان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : ال احد  عبد  عمران  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ال احد  عبد  عمران  الس د 

الخامس  محمد  شارع  عن انه(ا) 

اقامة جابر بن ح ان الطابق الثاني 

شقة رقم 14 تط ان 000ر9 تط ان 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ال احد  عبد  عمران  الس د 

الخامس  محمد  شارع  عن انه(ا) 

اقامة جابر بن ح ان الطابق الثاني 

تط ان  00ر9  تط ان   14 شقة رقم 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ  2 

 202 تحت رقم ر71ر.

08Iر
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Consultation internationale 6870 

FLEX SERVICE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 Consultation internationale
6870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 0  رقم 55ر ، 00 20، الدار 

الب ضاء املغرب
FLEX SERVICE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 
  يناير الطابق اال 3 الشقة رقم 
69  - 00 20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   26
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FLEX  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : - املعامالت 
-االسأيراد    الد ل ة  الأجارية 
الأصدير - عمل ات الشراء   الب ع   
الأ زيع  التس يق   الأصن ع لجم ع 

املنأجات   امل اد املخألفة
- نقل البضائع بكل ان اعها.

العمل ات  جم ع  عامة   0صفة 
. لة ملنق  ا . ع ة لصنا ا . رية لأجا ا
لها  يمكن  التي  العقارية.املال ة 
غير  ا   مباشرة  بصفة  االرتباط 
مباشرة باالهداف املدك رة اعاله ا  

ان تساهم في تنم ة الشركة.
75 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
رقم  الشقة  اال 3  الطابق    يناير 
69  - 00 20 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الشريفي  العل ي  حف ظ  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   5.000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الشريفي  العل ي  حف ظ  الس د 
عن انه(ا) 47 تجزئة املجد طريق عين 

الشقف 0040ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الشريفي  العل ي  حف ظ  الس د 
عن انه(ا) 47 تجزئة املجد طريق عين 

الشقف 0040ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر91ر79.
09Iر

CABINET OUASSI

MCY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة ك مرزيد شارع الحرية طابق 
اال 3 مكأب رقم ر املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
MCY شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ت طين 
عند شركة WIDHAIM شارع 

ك ن دي عمارة الن ر رقم 14 مكأب 
رقم 7 - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 2 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
. MCY : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري .

ت طين   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع   WIDHAIM شركة  عند 
مكأب   14 ك ن دي عمارة الن ر رقم 

رقم 7 - 46000 اسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
: 00ر حصة  الس د  يدان حمزة 

بق مة 0.000ر درهم للحصة .
50  حصة   : الس د  يدان اي ب 

بق مة 5.000  درهم للحصة .
الس د  يدان محمد : 50  حصة 

بق مة 5.000  درهم للحصة .
الس د  يدان ي سف : 50  حصة 

بق مة 5.000  درهم للحصة .
الس د  يدان شراف : 50  حصة 

بق مة 5.000  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 2 الس د  يدان حمزة عن انه(ا) 
 46000 الصفا  حي  السعديين  زنقة 

اسفي املغرب.
 2 عن انه(ا)  اي ب  الس د  يدان 
 46000 الصفا  حي  السعديين  زنقة 

اسفي املغرب.
 2 الس د  يدان محمد عن انه(ا) 
 46000 الصفا  حي  السعديين  زنقة 

اسفي املغرب.
عن انه(ا)  ي سف  الس د  يدان 
عمارة 6 الشقة 4 زنقة الك ندي ح م 

ج 46000 اسفي املغرب.
عن انه(ا)  شراف  الس د  يدان 
زنقة الكندي حي   06 عمارة  شقة   
اسفي   46000 الجديدة  املدينة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 2 الس د  يدان حمزة عن انه(ا) 
 46000 الصفا  حي  السعديين  زنقة 

اسفي املغرب
عن انه(ا)  شراف  الس د  يدان 

زنقة الكندي حي   06 عمارة  شقة   

اسفي   46000 الجديدة  املدينة 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 95ر2.

10Iر

CAGERE

ICE CORNER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

CAGERE

258 زنقة مصطفى املعاني ، 

0ر201، الدار الب ضاء املغرب

ICE CORNER شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 97  شارع 

بير تنزران املعاريف - 20520 الدار 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

45897ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 1ر غشت  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 ICE CORNER ال ح د  الشريك 

درهم   50.000,00 رتسمالها  مبلغ 

97  شارع   عن ان مقرها اإلجأماعي 

الدار   20520  - بير تنزران املعاريف 

الب ضاء املغرب نت جة 3 : حل مسبق 

للشركة .

  97 ب  الأصف ة  مقر  حدد    

 20520  - شارع بير تنزران املعاريف 

الدار الب ضاء املغرب. 

  عين:

عن انه(ا)  غنا    خ لة  الس د(ة) 

زنقة ابن العساكر إقامة كادين ا   80

املعاريف  0رر20  ر  شقة   2 طابق 

(ة)  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
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 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794555.

11Iر

BAHAJJOUB

IMAGE GREEN 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعادة زنقة الكأب ة رقم   
ال  سف ة ، 00ر46، ال  سف ة 

املغرب
 IMAGE GREEN شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مركز 
ل داية ل داية 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  8899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 IMAGE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.GREEN
انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخضراء.تشغا3  املساحات   ترم م 

مأعددة ت  البناء.اسأيراد  تصدير.
مركز   : االجأماعي  املقر  عن ان 
مراكش   40000 ل داية  ل داية 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

40ر   : تي ب  مسأعين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

0رر   : الس د ملغرطي عبد الحق 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

0رر   : تم مة  حداني  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  تي ب  مسأعين  الس د 

مركز ل داية 40000 مراكش املغرب.

الحق  عبد  ملغرطي  الس د 

ل داية  بلهاشمي  د ار  عن انه(ا) 

40000 مراكش املغرب.

الس دة تم مة  حداني عن انه(ا) 

تسلطانت   49 رقم  الهناء  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  تي ب  مسأعين  الس د 

مركز ل داية 40000 مراكش املغرب

الس دة تم مة  حداني عن انه(ا) 

تسلطانت   49 رقم  الهناء  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 10814.

12Iر

COMPTE A JOUR

DIMA ZELMATI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 517ر OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

DIMA ZELMATI شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

س دي عثمان الغربي - 62000 

الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

9ر228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 DIMA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ZELMATI

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة ا  البناء.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - الغربي  عثمان  س دي  السالم 

62000 الناظ ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عمر زملاطي : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  زملاطي  عمر  الس د 

الناظ ر   62000 العر ي  الهناء  حي 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  زملاطي  عمر  الس د 

الناظ ر   62000 العر ي  الهناء  حي 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم 985ر.

Iر1ر

س جيست   ل كس س

ابوتيك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

س جيست   ل كس س
زنقة احمد املنص ر الدهبي رقم   ، 

92000، العرائش املغرب

اب ت ك شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال3 بن عبد هللا اقامة ن ر الطابق 

اال 3 رقم 9 العرائش - 92000 

العرائش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

91ر6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : اب ت ك.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
 تعما3 الري 

تعما3 تخرى.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

عال3 بن عبد هللا اقامة ن ر الطابق 

 92000  - العرائش   9 رقم  اال 3 

العرائش املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

000.  حصة   : الس د عزيز ب ن ة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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رقم  الس د عزيز ب ن ة عن انه(ا) 

 92000 العرائش  الجزائر  شارع    2

العرائش املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

رقم  الس د عزيز ب ن ة عن انه(ا) 

 92000 العرائش  الجزائر  شارع    2

العرائش املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم  02 .

14Iر

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE HADDOUCH AGRI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE HADDOUCH AGRI

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ح م 

الجن بي ال حدة 2 رقم 58  مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11902

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE HADDOUCH AGRI

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

التسير  االسأغال3 الزراعي.

م  ح   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الجن بي ال حدة 2 رقم 58  مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  25  : شمشاطي  زينب  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

292 حصة  الس د حد ش امين : 

بق مة 00  درهم للحصة .

 295  : حد ش  يسام  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 29  : اشراف  حد ش  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة زينب شمشاطي عن انه(ا) 

  58 رقم   2 ال حدة  الجن بي  م  ح 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عن انه(ا)  امين  حد ش  الس د 

  58 رقم   2 ال حدة  الجن بي  م  ح 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عن انه(ا)  الس د حد ش  يسام 

  58 رقم   2 ال حدة  الجن بي  م  ح 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

الس د حد ش اشرف عن انه(ا) 

  58 رقم   2 ال حدة  الجن بي  م  ح 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الس د حد ش  يسام 

  58 رقم   2 ال حدة  الجن بي  م  ح 

مراكش 40000 مراكش املغرب

عن انه(ا)  ف صل  عاللي  الس د 

مراكش    6 رقم    5 بل ك  ح م ش 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28098 .

15Iر

Mohamed karim

START WAY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

Mohamed karim

 BLOC B HAY HASSANI N8,279ر

، 26100، BERRECHID MAROC

START WAY شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 

 CENTER RIAD AVENUE LALLA

 YAKOUT MOSTAPHA EL

MAANI - fiduciairemaroc7@

gmail.com الدارالب ضاء املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

09ر441.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  ماي  202   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) محمد مسراري 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000

000.  حصة لفائدة الس د (ة) خالد 

القاديري بأاريخ 20 ماي  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 7ر01ر.

16Iر

RAHHALI CONSEIL

H B MENARA OIL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

H B MENARA OIL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ايت 

مسع د، حر0 ل، الب ر، مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 H B  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MENARA OIL

تاجر في   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ت زيع ال ق د 

- مقا 3 في نقل البضائع لحساب 

الغير .

: د ار ايت  عن ان املقر االجأماعي 

 - مراكش  الب ر،  حر0 ل،  مسع د، 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : بنلعنبري  حم د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د حم د بنلعنبري عن انه(ا) 

الب ر،  حر0 ل،  مسع د،  ايت  د ار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د حم د بنلعنبري عن انه(ا) 

الب ر،  حر0 ل،  مسع د،  ايت  د ار 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    8 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2798 .

17Iر
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مكأب محاسبة

 MOROCCO SAND SEA
TOURS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
 MOROCCO SAND SEA TOURS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

ر0يت ص.ب 42 ا ف س الرش دية - 
ر5205 الرش دية املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 098 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  غشت  202    0 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 MOROCCO ذات الشريك ال ح د 
مبلغ رتسمالها   SAND SEA TOURS
مقرها  درهم  عن ان    00.000
 42 ص.ب  ر0يت  قصر  اإلجأماعي 
ا ف س الرش دية - ر5205 الرش دية 

املغرب نت جة 3 : حل الشركة.
قصر  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 - ا ف س الرش دية   42 ر0يت ص.ب 

ر5205 الرش دية املغرب. 
  عين:

عمرا ي    ي سف  الس د(ة) 
ا ف س  ار0يت  قصر  عن انه(ا) 
الرش دية املغرب  ر5205  الرش دية 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 94ر.

18Iر

cabinet fiduciaire jalal

 BEST COAST
بيست ك ست

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n)5 0ر

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

BEST COAST بيست ك ست 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 RUE عن ان مقرها اإلجأماعي 0ر 

KHALID IBN EL WALID طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BEST  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

COAST بيست ك ست .

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

 RUE 0ر : عن ان املقر االجأماعي 

طنجة   KHALID IBN EL WALID

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : باهي  عفاف  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  باهي  عفاف  الس دة 
ظهر ملحلة بل ك م  ك رقم 88  جدة 

90000  جدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  باهي  عفاف  الس دة 
ظهر ملحلة بل ك م  ك رقم 88  جدة 

90000  جدة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246511.
19Iر

cabinet aux services des affaires

AMMOAG- PROJET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

AMMOAG- PROJET شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ا الد 

ب زيان زيز ارف د - 52200 ارف د 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.20 6/  5  
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
28 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
AMMOAG- PROJET مبلغ رتسمالها 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
زيز  ب زيان  ا الد  قصر  اإلجأماعي 
ارف د املغرب نت جة   52200  - ارف د 

3 : الأ قف عن مزا له النشاط.
قصر  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
ا الد ب زيان زيز ارف د - 52200 ارف د 

املغرب. 
  عين:

عك د    ال هاب  عبد  الس د(ة) 
عن انه(ا) قصر ا الد ب زيان ع ص زيز 
ارف د. 52200 ارف د املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 0/2021ر4.

20Iر

Cap Conseils

REAL ESTATE EL HOURIA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,ر0ر

Casablanca Maroc ،90ر20

REAL ESTATE EL HOURIA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر5 ممر 

زنقة ن رماندي   مدام ر الند إقامة 

ليس - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

554رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

29 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ   REAL ESTATE EL HOURIA

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

زنقة  ممر  ر5  اإلجأماعي  مقرها 

ن رماندي   مدام ر الند إقامة ليس 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب نت جة 

3 : تراجع  ضع ة الشركة.

ممر  ر5    حدد مقر الأصف ة ب 

زنقة ن رماندي   مدام ر الند إقامة 

ليس - 20000 الدار الب ضاء املغرب. 

  عين:

سبتي    ال هاب  عبد  الس د(ة) 

2 طريق تزم ر ف ال دالفيرا  عن انه(ا) 

املغرب  الب ضاء  الدار   20200

كمصفي (ة) للشركة.
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 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
املقر   : بالأصف ة  املأعلقة  ال ثائق 
زنقة  ممر  ر5  للشركة  االجأماعي 
ن رماندي   مدام ر الند إقامة ليس 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794442.
21Iر

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

JK PRODUCTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 0000ر، FES
MAROC

JK PRODUCTION شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 8 

عمارة ب تجزءة االدارسة   طريق 
عين الشقف - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 JK  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRODUCTION
تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأص ير الف ت غرافي.
 8 رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
طريق  االدارسة    تجزءة  عمارة ب 

عين الشقف - 0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د النغايم بدر : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د النغايم بدر عن انه(ا) رقم 
8 عمارة ب تجزءة االدارسة   طريق 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د النغايم بدر عن انه(ا) رقم 
8 عمارة ب تجزءة االدارسة   طريق 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4290.

22Iر

جيسطراك 

ULTIPARA »UP«
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

جيسطراك 
حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH8 كال ف رن ا   5، عمارة

الطابق ر، رقم 24 شارع القدس، 
عين الشق،، 20480، الدار الب ضاء 

املغرب
»ULTIPARA »UP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

76، شارع  اد سب ، رقم 22 -124، 
إقامة ياسين، تجزئة امأداد ارلفة، 
حي ارلفة، - 20580 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

507897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   28
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ULTIPARA »UP«
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ص دل ة  املعدات  البارا  املنأجات 

البارا طب ة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
76، شارع  اد سب ، رقم 122-124، 
تجزئة امأداد ارلفة،  إقامة ياسين، 
الدار الب ضاء   20580  - حي ارلفة، 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الس د محمد علي بنكيران 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة سلمى نا ري : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بنكيران  علي  محمد  الس د 
النسر،  ممر   ، 0 رقم  عن انه(ا) 
ر،الشقة،  الطابق  إقامة الحامدين، 
الب ضاء  الدار  60ر20  ط نطنف ل 

املغرب.
عن انه(ا)  نا ري  سلمى  الس دة 
س دي   ،58 رقم  ال اق ت،  تجزئة 
الب ضاء  الدار   20520 معر ف، 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  نا ري  سلمى  الس دة 
س دي   ،58 رقم  ال اق ت،  تجزئة 
الب ضاء  الدار   20520 معر ف، 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
Iر2ر

Bureau d’étude et conseil 

CROWNIUM
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°0ر DAKHLA ، 7000ر، dakhla

MAROC

CROWNIUM شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 

 0 رقم 898  الداخلة - 000ر7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 9055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CROWNIUM

تعما3   -  : غرض الشركة بإيجاز 

التشط ب  البناء  الأجديد.

- تعما3 نجارة ارملن  م  الخشب 

 املعدن.

للمهن ين  ارفراد  شراء  0 ع   -

ارملن  م  نجارة   ترك ب  ترك ب 

 البالست ك  PVC  الن افذ 

الزجاج ة   الجدران  ال اجهات 

املعدن ة  ارطر   ارقفا3  ارشغا3 

في  املعدن ة  الزجاج  ارغط ة 

اله اكل القابلة لإلزالة ؛.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - الداخلة    898 رقم  النهضة  0 

000ر7 الداخلة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : هابط  ي سف  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  هابط  ي سف  الس د 
ل اللدة الخشان ة تمارة 2000  تمارة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  هابط  ي سف  الس د 
ل اللدة الخشان ة تمارة 2000  تمارة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 60ر1.
24Iر

FIDU.PRO CONSULTING

SHOP & WIN MARKET
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملأقى شارع ام ل ز ال   زنقة غ ثل 
الطابق   رقم 29 الدار الب ضاء ، 

0، الدار الب ضاء املغرب
SHOP & WIN MARKET شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
شارع ام ل ز ال   زنقة غ ثل الطابق 
   الرقم 29 - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 14 ي ن    202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»ملأقى شارع ام ل ز ال   زنقة غ ثل 
الدار   0000  -  29 الرقم  الطابق    
إلى »شارع طانطان  الب ضاء املغرب« 

إقامة الن ر عمارة 6ـ7 الطابق السفلي 
0000 الدار  ب رك ن الدار الب ضاء - 

الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794471.
25Iر

CABINET JOUDY CONSEIL

LAMHA PROD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
،ème étage Bd Emile Zolaر 
Casablanca Maroc ،10ر20
LAMHA PROD شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
الحرية الشقة رقم 5 - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
9ر5178

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAMHA PROD
اإلنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري   السينمائي.
زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 
الحرية الشقة رقم 5 - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الكح لة  هدى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة هدى الكح لة عن انه(ا) 
شارع عبد هللا بن ياسين شقة   5 6
20000 الدار  0  بلفدير  9  الطابق 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة هدى الكح لة عن انه(ا) 
شارع عبد هللا بن ياسين شقة   5 6
20000 الدار  0  بلفدير  9  الطابق 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794827.
26Iر

سل س ليس  ن

بير املنيوم
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة
سل س ليس  ن

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 89  
، 90000، طنجة املغرب

بير املن  م شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي ب ح ت 
زنقة 0ر رقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر7004.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
09 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة بير 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  املن  م 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
 90000  -  5 رقم  0ر  زنقة  ب ح ت 
طنجة املغرب نت جة 3 : ك ف د 9 .

  حدد مقر الأصف ة ب ب ح ت 
طنجة   90000  -  5 رقم  0ر  زنقة 

املغرب. 
  عين:

العمراني  ال احد  عبد  الس د(ة) 
 5 رقم  0ر  ب ح ت زنقة    عن انه(ا) 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
العمراني    ي سف  الس د(ة) 
 5 رقم  0ر  زنقة  ب ح ت  عن انه(ا) 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246505.
27Iر

درعة ارشادات ش.م.م

SOCIETE OURAHOU
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صند ق بريد 
0  تص معت ، 45000،  رزازات 

املغرب
SOCIETE OURAHOU شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تل ات 

ايت علي ا رح  - 45000  رزازات 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر246.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) ف صل الناصري 
 50 تصل  من  اجأماع ة  حصة   50
هللا  عبد  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

باعبدال بأاريخ ر1 شتنبر  202.
ارسا�سي  القان ن  تح ين   *

للشركة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 541.
28Iر
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KECH LOISIRS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م ريأان ا صند ق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
KECH LOISIRS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار  الد 
مسع د الرقم 05  احة س دس 
ابراه م - 40000 مراكش املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر952.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
  0.000« تي من  درهم«   290.000«
عن  درهم«  »00.000ر  إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 128141.
29Iر

سل س ليس  ن

نهاري تورس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير نشاط الشركة
سل س ليس  ن

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 89  
، 90000، طنجة املغرب

نهاري ت رس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي قيسارية 
ب طاهر زنقة  7 رقم    الطابق 
اال 3 حي املنظر الجم ل - 90000 

طنجة املغرب.
تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
75رر9.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تغ ير  تم  ماي  202    2 في  املؤرخ 
»النقل الس احي  نشاط الشركة من 
 النقل العما3« إلى »النقل العما3 ».
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر24650.
0Iرر

Bureau d’étude et conseil 

EL VERDE SUR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°0ر DAKHLA ، 7000ر، dakhla
MAROC

EL VERDE SUR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي االمل 2 
بل ك ر1 رقم 6  الداخلة - 000ر7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

97ر19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VERDE SUR
جم ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تس يق   ، التشجير  الزراعة:  تشكا3 

البستنة ، زراعة الكر م ، إلخ.
تس يق   ، املخألطة  الزراعة   -
 ، البستنة   ، التشجير   ، البستنة 
الحضانة ، املاش ة ، املاعز ، ارغنام 

، تر0 ة اإلبل ...
قطع ارخشاب  -تعما3 الحراجة: 

 إعادة الأحريج  الأقل م ...
- حفر اآلبار

الخضار  -اسأيراد  تصدير 

 الف اكه  اللح م الحمراء.
عن ان املقر االجأماعي : حي االمل 
2 بل ك ر1 رقم 6  الداخلة - 000ر7 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الس د محمد االمين به ة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس دة ح اة هن ن 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
به ة  االمين  محمد  الس د 
 02 عمارة  لفط حات  حي  عن انه(ا) 
الشقة ر0 الداخلة 000ر7 الداخلة 

املغرب.
عن انه(ا)  هن ن  ح اة  الس دة 
ر0  الشقة   02 حي لفط حات عمارة 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
به ة  االمين  محمد  الس د 
 02 عمارة  لفط حات  حي  عن انه(ا) 
الشقة ر0 الداخلة 000ر7 الداخلة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 560 .
1Iرر

COMPTAMEK

RENT & RUN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
RENT & RUN شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 LOT  50 عن ان مقرها اإلجأماعي 
 RIMAL MARTIL PROVISOIR 4

 MOIS PARC 150 9150ر MARTIL

150ر9 - مرت ل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

45ر0ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 RENT  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.& RUN

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق.

 LOT  50 : عن ان املقر االجأماعي

 RIMAL MARTIL PROVISOIR 4

 MOIS PARC 150 9150ر MARTIL

150ر9 - مرت ل املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : العثماني  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد العثماني عن انه(ا) 

 HOLLANDSESTRAAT 99-074ر

 TK ROTTERDAM HOLLAND

ROTTERDAM 074ر .NR ه لندا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة نسرين م عاد عن انه(ا) 

 N 11 LOT AHMADIYA 1 AVENUE

 MOHAMED VI MEKNES 50050

MEKNES املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 911ر.

2Iرر
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ORIENT 4YOU

ORIENT 4YOU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

حل شركة

ORIENT 4YOU

00رBERKANE ، 60، بركان املغرب

ORIENT 4YOU شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 54 

زنقة مكناس الطابق الثالث حي 

املسيرة - 00ر60 بركان املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر574.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  تكأ 0ر  202  ر1  في  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 ORIENT ال ح د  الشريك  ذات 

  00.000 رتسمالها  مبلغ   4YOU

درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

زنقة مكناس الطابق الثالث حي   54

املسيرة - 00ر60 بركان املغرب نت جة 

3 : انتهاء النشاط.

 54   حدد مقر الأصف ة ب رقم 

حي  الثالث  الطابق  مكناس  زنقة 

املسيرة - 00ر60 بركان املغرب. 

  عين:

زخن ني    محمد  الس د(ة) 

مكناس  زنقة   54 رقم  عن انه(ا) 

00ر60  املسيرة  حي  الثالث  الطابق 

بركان املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 574.

Iررر

RIF CONSEIL SARL

 THE HOME OF ZAROILI-
SARL A.U

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN رEM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 THE HOME OF ZAROILI- SARL

A.U شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

النع مة كلع ة احدادن الناظ ر - 

62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 THE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOME OF ZAROILI- SARL A.U

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عن  ن ابة  للبضائع  ال طني  الد لي 

اآلخرين

- اسأيراد  تصدير

- نقل ارمأعة غير املصاحبة في تي 

مكان ن ابة عن اآلخرين.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - الناظ ر  احدادن  كلع ة  النع مة 

62000 الناظ ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : املج د  عبد  الزر الي  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة .
 : املج د  عبد  الزر الي  الس د   

000.  بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
املج د  عبد  الزر الي  الس د 
احدادا  احدادا  د ار  عن انه(ا) 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املج د  عبد  الزر الي  الس د 
احدادا  احدادا  د ار  عن انه(ا) 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم ر98ر.
4Iرر

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

YACOUT TDN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
YACOUT TDN شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رياض 

 يسالن 2 ,شطر ت ,رقم 7ر2,  يسالن 
- 50080 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
79ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YACOUT TDN

تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة   تشغا3 البناء 

ن ك س.
رياض   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 يسالن 2 ,شطر ت ,رقم 7ر2,  يسالن 

- 50080 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : اخ 0زي  محسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د رش د شخار 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محسن اخ 0زي عن انه(ا) 
فأح الزهر مكناس  زنقة      29 رقم 

50000 مكناس املغرب.

عن انه(ا)  شخار  رش د  الس د 
7ر2  الشطر ا رقم   2 رياض  يسالن 

 يسالن 50080 مكناس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  لزعر  ت رية  الس دة 
7ر2  الشطر ا رقم   2 رياض  يسالن 

 يسالن 50080 مكناس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 44ر4.

5Iرر

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE K.T LOGISTIC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

fes MAROC ،0000ر

STE K.T LOGISTIC شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 
07ر زنقة االماز ن اقامة انيس ر 
شارع م الي رش د طريق صفر  - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69509
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.K.T LOGISTIC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ترك ب املعدات الزراع ة   - البضائع 
الزراع ة  املعدات  االمدادات  -ب ع 

-ب ع املنأ جات الزراع ة - .
مأجر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 07ر زنقة االماز ن اقامة انيس 
 - ر شارع م الي رش د طريق صفر  

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة خ لة مشرير : 800 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : مص بي  احالم  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  مشرير  خ لة  الس دة 
طريق  ر  تجزئة الدير شقة   26 رقم 

عين الشقف 0000ر فاس املغرب.
الس دة احالم مص بي عن انه(ا) 
مكرر بل ك س حي ز اغة   2 7 رقم 

العل ا 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  مشرير  خ لة  الس دة 
طريق  ر  تجزئة الدير شقة   26 رقم 

عين الشقف 000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر1  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر410.
6Iرر

WAY CONSEIL

VOGANI SHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
VOGANI SHOP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 PM2 عن ان مقرها اإلجأماعي 
GH4 M02 عمارة 448 اب اب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر11191.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
جاريف  ل لى  (ة)  الس د  تف يت 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
عزيز دهير  (ة)  حصة لفائدة الس د 

بأاريخ 09 شتنبر  202.
دهير  ش ماء  (ة)  الس د  تف يت 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
عزيز دهير  (ة)  حصة لفائدة الس د 

بأاريخ 09 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28050 .
7Iرر

WAY CONSEIL

VOGANI SHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
VOGANI SHOP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 PM2 عن ان مقرها االجأماعي 

GH4 M02 عمارة رقم448 اب اب 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر11191.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغ ير  شتنبر  202   09 املؤرخ في 
»تعما3  تجارة  من  الشركة  نشاط 

مأن عة« إلى » ال جبات الخف فة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28050 .
8Iرر

WAY CONSEIL

VOGANI SHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
VOGANI SHOP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 M02 عن ان مقرها اإلجأماعي 

GH4 PM2 عمارة رقم 448 اب اب 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر11191.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تم تع ين 
دهير  مسير جديد للشركة الس د(ة) 

عزيز كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28050 .
9Iرر

WAY CONSEIL

VOGANI SHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VOGANI SHOP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 M02 عن ان مقرها االجأماعي  

GH4 PM2 عمارة رقم 448 اب اب 

مراكش - 40000 مراكش .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر11191.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28050 .

40Iر

WAY CONSEIL

VOGANI SHOP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
إضافة تسم ة تجارية ت  شعار 

WAY CONSEIL

 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VOGANI SHOP »شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 M02 :عن ان مقرها االجأماعي 

GH4 PM2 عمارة رقم 448 اب اب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إضافة تسم ة تجارية ت  شعار«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر11191.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة  ه :

SNAK TEXAS

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28050 .

41Iر
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CABINET CONSEIL DU NORD SARL-AU

 CABINET CONSEIL DU
NORD SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

 CABINET CONSEIL DU NORD
SARL-AU

طريق الر0اط مجمع الخل ج ملك ة 
راض ة 89 بل ك د الطابق الثاني رقم 

9 ، 90060، طنجة طنجة
 CABINET CONSEIL DU NORD
SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

الر0اط مجمع الخل ج ملك ة راض ة 
89 بل ك د الطابق الثاني رقم 9 - 

90060 طنجة املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.86205

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 06 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»طريق الر0اط مجمع الخل ج ملك ة 
راض ة 89 بل ك د الطابق الثاني رقم 
9 - 90060 طنجة املغرب« إلى »زا ية 
قطب،  الس د  زنقة  اله ر    زنقة 
إقامة الصدق الطابق ار 3 الشقة 
رقم 18/60 - 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246450.
42Iر

EL OUARRAD AZIZ

STE AMKH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt ر Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
50000، meknes maroc

STE AMKH شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 

ب 4 شقة 7  املنص ر   مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.522 5
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
20 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
  00.000 رتسمالها  مبلغ   AMKH
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
 - مكناس  املنص ر      7 شقة   4 ب 
 :  3 نت جة  املغرب  مكناس   50000

.MANQUE D’ACTIVITE
عمارة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 - مكناس  املنص ر      7 شقة   4 ب 

50000 مكناس املغرب. 
  عين:

محمد عب    عن انه(ا)  الس د(ة) 
املنص ر      7 شقة   4 ب  عمارة 
املغرب  مكناس   50000 مكناس 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : عمارة ب 

4 شقة 7  املنص ر   مكناس
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 14ر.
Iر4ر

RIF CONSEIL SARL

AFKIR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN رEM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

AFKIR DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

الكندي شارع 0  رقم 5  الناظ ر - 
62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

9ر227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   08

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 AFKIR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DISTRIBUTION

ت زيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الغذائ ة.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - الناظ ر    5 رقم    0 الكندي شارع 

62000 الناظ ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د جال3 افقير : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الس د جال3 افقير : 000  بق مة 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

حي  الس د جال3 افقير عن انه(ا) 
الناظ ر    5 رقم    07 لعرا�سي زنقة 

62000 الناظ ر املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

حي  الس د جال3 افقير عن انه(ا) 
الناظ ر    5 رقم    07 لعرا�سي زنقة 

62000 الناظ ر املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ    غشت 

 202 تحت رقم 678ر.

44Iر

 BEPOLYCO مكأب الدراسات املأعدد االستشارات

ش م م

شركة تامينات اكدال
 ش.م.م .ش.و

 STE ASSURANCES AGDAL 
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

رفع رتسما3 الشركة

مكأب الدراسات املأعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 0   حي الحسني شارع م الي 
رش د  رزازات ، 45000،  رزازات 

املغرب
شركة تام نات اكدا3 ش.م.م .ش.  
 STE ASSURANCES AGDAL SARL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 27 

الطابق السفلي حي ال حدة  رزازات 
- 45000  رزازات املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2657
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202    0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
 50.000« تي من  درهم«  »50.000ر 
عن  درهم«   400.000« إلى  درهم« 
إدماج احأ اطي ت  تر0اح ت    : طريق 

عال ات إصدار في رتس املا3.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ 0ر شتنبر 

 202 تحت رقم 540.
45Iر

FIDULATIMO

KIMO WORK SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
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KIMO WORK SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر2 شارع 

عفبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

الب ضاء - 20570 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 69  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 KIMO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.WORK SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال طني  الد لي للسلع لحساب الغير- 

نقل السلع غير املصح 0ة

النقل ال طني  الد لي للسلع.

عن ان املقر االجأماعي : ر2 شارع 

عفبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

الب ضاء  الدار   20570  - الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : حك م  شعن ن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حك م  شعن ن  الس د 
الحي   42 رقم   24 عمارة  املشر ع 

املحمدي الدار الب ضاء 20570 الدار 

الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حك م  شعن ن  الس د 

الحي   42 رقم   24 عمارة  املشر ع 

املحمدي الدار الب ضاء 20570 الدار 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 811ر79.

46Iر

LOGIFIN

RADAN TRANS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

RADAN TRANS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املجمع 

السكني االمل   محل 7ر بل ك 4 

الطابق االر�سي الساكن ة - 14000 

القن طرة املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

129ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 0  شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

7ر  محل  االمل    السكني  »املجمع 

 - الطابق االر�سي الساكن ة   4 بل ك 

14000 القن طرة املغرب« إلى »تجزئة 

بن كيران رقم  6  - 50 92 القصر 

الكبير املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 660.

47Iر

FIDORO MULTI-SERVICES

BELEVIT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM ر NR 7 DAKHLA ،

DAKHLA MAROC ،000ر7
BELEVIT شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ارمل 
2، بل ك 7 ، رقم 0 ، الداخلة. - 

000ر7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7ر194

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BELEVIT
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شبكات  تمن  خدمات  املعل م ات، 
املعل م ات، خدمات مخألفة، تجارة 

عامة، اسأيراد  تصدير..
عن ان املقر االجأماعي : حي ارمل 
 - الداخلة.   ، 0 رقم   ، 7 بل ك   ،2

000ر7 الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : تبا  الع نين  ماء  الس د 
حصة بق مة 00,00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الع نين تبا عن انه(ا)  الس د ماء 

تكادير 80050 تكادير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الع نين تبا عن انه(ا)  الس د ماء 

تكادير 80050 تكادير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 589 .

48Iر

GMGF

STE SACRE PARA SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

GMGF

زنقة البشير ابراه مي اقامة الشرف 

جر الطابق الرابع شقة رقم 2  ، 

MAROC 20500، الدار الب ضاء

STE SACRE PARA SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املجمع 

السكني االزدهار رقم 08 ب 05 مركز 

ب سك را الدار الب ضاء - 82 27 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7667

ر1  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SACRE PARA SARL

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منأجات بارافارما�سي.

املجمع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

السكني االزدهار رقم 08 ب 05 مركز 

 27 82  - الب ضاء  الدار  ب سك را 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

25 حصة   : الس دة ابتسام لحل  
بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   25  : لحل   حاتم  الس د 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  لحل   ابتسام  الس دة 
رقم57  درب  مجا3  السكني  املجمع 
الب ضاء  الدار  ر2722  دار0 عزة 

املغرب.
عن انه(ا)  لحل   حاتم  الس د 
 28 رقم  ال اق ت  السكني  املجمع 
الدار   20520 معر ف  س دي 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة بديعة رحم ني عن انه(ا) 
 22 رقم  مرجان  السكني  املجمع 
الدار   20520 معر ف  س دي 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79477.
49Iر

I.O.B ÉQUIPEMENTS

I.O.B ÉQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

I.O.B ÉQUIPEMENTS
حي االلهام زنقة 257 رقم 7 الدشيرة 
الجهادية ، 8000، الدشيرة الجهادية 

املغرب
I.O.B ÉQUIPEMENTS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي االلهام 
زنقة 257 رقم 7 الدشيرة الجهادية 
الدشيرة الجهادية 8000 اكادير 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

24295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 I.O.B  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.ÉQUIPEMENTS
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسألزمات املكأب ة .
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الدشيرة   7 رقم   257 زنقة  االلهام 
 8000 الجهادية  الدشيرة  الجهادية 

اكادير املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ٩٩ سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ا جدي  محمد  الس د 
 85 رقم  س  بل ك  انزران  بئر  حي 
.Agadir Maroc 8000 ت ك ين اكادير
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ايدر ا جدي عن انه(ا) حي 
الدشيرة   14 رقم   255 زنقة  االلهام 

الجهادية Agadir 80000 املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم  98 .
50Iر

COMPTABIILIA PLUS

 جودتكس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

COMPTABIILIA PLUS
554 شارع ابا شع ب الدكالي الفدا، 

20550، الدار الب ضاء املغرب
 ج دتكس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 
لال ياق ت  مصطفى معاني الد ر 
الثاني رقم 62 انفا 20000 الدار 

الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 0885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   06

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ج دتكس.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جم ع   شراء  0 ع  تس يق  ت زيع 

تن اع امل اد االستهالك ة  مسألزمات 

املالبس.

عن ان املقر االجأماعي :  6 شارع 
الد ر  معاني  ياق ت  مصطفى  لال 

الدار   20000 انفا   62 رقم  الثاني 

الب ضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : رف ق  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  رف ق  ابراه م  الس د 

د ار ب عزيز س دي حاجج تيت مل ل 

29640 الدار الب ضاء املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رف ق  ابراه م  الس د 

د ار ب عزيز س دي حاجج تيت مل ل 

29640 29640 املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم  78697.

51Iر

AL HISBA FISC 

 PHARMACIE RESIDENCES
ENASSER

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE RESIDENCES

ENASSER شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مشر ع 

النصر 2 املجم عة السكن ة ر عمارة 

M مأجر رقم 6ر س دي م من - 

20600 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PHARMACIE RESIDENCES

.ENASSER

غرض الشركة بإيجاز : - الص دلة.

عم ما كل العمل ات الأجارية،   -

املنق لة  غير  ا   املنق لة  املال ة 

مباشرة  غير  ت   مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذك ر تعاله  التي تساهم 

في تنم ة الشركة..

مشر ع   : عن ان املقر االجأماعي 

النصر 2 املجم عة السكن ة ر عمارة 

 - م من  س دي  6ر  رقم  مأجر   M

20600 الدار الب ضاء املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : خالد  صافدي  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  خالد  صافدي  الس د 
ا الد  0ر  شقة  ر0  النع م  اقامة 
الشق  عين  كال ف رن ا  الطالب 

20470 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  خالد  صافدي  الس د 
ا الد  0ر  شقة  ر0  النع م  اقامة 
الشق  عين  كال ف رن ا  الطالب 

20470 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 96ر794.
52Iر

AL HISBA FISC 

FRIGO CHERRAT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

FRIGO CHERRAT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقل م 
بنسل مان د ار ا الد بال3 جماعة 
شراط - 000ر1  بنسل مان املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

81ر5.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اعمر الركراكي  (ة)  تف يت الس د 
حصة اجأماع ة من تصل    0.000
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    0.000

شتنبر   07 بأاريخ  الشريف  حم د 
.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 6 5.
Iر5ر

AL HISBA FISC 

G.E.B MAROC SERVICES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

G.E.B MAROC SERVICES شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي الزنقة 7 

الرقم 5 الطابق 2 الشقة 4 السعادة 
س دي البرن �سي - 20600 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.415417

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ   G.E.B MAROC SERVICES
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
 5 الرقم   7 الزنقة  مقرها اإلجأماعي 
السعادة س دي   4 الشقة   2 الطابق 
الب ضاء  الدار   20600  - البرن �سي 
نشاط  ت قف   :  3 نت جة  املغرب 

الشركة.
 7   حدد مقر الأصف ة ب الزنقة 
الرقم 5 الطابق 2 الشقة 4 السعادة 
الدار   20600  - البرن �سي  س دي 

الب ضاء املغرب. 
  عين:

مصطفى  س دي  الس د(ة) 
الزنقة   4 امل  عن انه(ا)  ال ك لي   
الدار   20600 البرن �سي  الرقم ر   57
الب ضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794425.
54Iر

AL HISBA FISC 

PMPARTNERS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

PMPARTNERS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : برج 
كريسطا3   الطابق 0  شارع 

امل حدين - 00 20 الدار الب ضاء 
املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

55ر47ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  غشت  202  في     املؤرخ 
ذات  شركة   PMPARTNERS حل 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان   500.000
الطابق  اإلجأماعي برج كريسطا3   
الدار   20 00  - شارع امل حدين    0
الب ضاء املغرب نت جة لأ قف نشاط 

الشركة.
  عين:

الس د(ة) عصام هدا   عن انه(ا) 
ص ب 945ر الرياض 11رر1 945ر 
(ة)  كمصفي  السع دية  الرياض 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
برج  غشت  202  في  بأاريخ    
شارع    0 الطابق  كريسطا3   
الب ضاء  الدار   20 00  - امل حدين 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794426.

55Iر

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE EST ENGINEERING

SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 12ر

47900، ZAGORA ZAGORA

 STE EST ENGINEERING SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 7 7 

تجزئة درعة زاك رة - 47902 زاك رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

079ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   20 9 دجنبر  0ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EST ENGINEERING SARL

مكأب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدراسة.

عن ان املقر االجأماعي : رقم 7 7 

تجزئة درعة زاك رة - 47902 زاك رة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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عن انه(ا)  ياسين  محمد  الس د 

زاك رة  تاك نيت  اسف 3  ايت  قصر 

47552 زاك رة املغرب.
اللط ف  اعرى  عبد  الس د 

عن انه(ا) حي املنص ر الذهبي زاك رة 

47902 زاك رة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ياسين  محمد  الس د 

زاك رة  تاك نيت  اسف 3  ايت  قصر 

47552 زاك رة املغرب
اللط ف  اعرى  عبد  الس د 

عن انه(ا) حي املنص ر الذهبي زاك رة 

47902 زاك رة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

يناير  ر0  بأاريخ  بزاك رة  االبأدائ ة 

2020 تحت رقم ر.

56Iر

Cap Conseils

KBG IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,ر0ر

Casablanca Maroc ،90ر20

KBG IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

20 20 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

557رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 0ر غشت  202 تم تع ين 

مسير جديد للشركة الس د(ة) القبلي 

عز العرب كمسير آخر

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794444.

57Iر

RIAN MFADDAL

QOMAGRI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 8ر N°20 ،
90000، TANGER MAROC

QOMAGRI شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العر0 ة 

السع دية طابق ر رقم 20 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر12002

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.QOMAGRI
تعما3   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مأن عة: العمل الزراعي - شبكة الري 
- تط ير املساحات الخضراء - ترك ب 
الطاقة  ضخ   - الري  معدات  تنظمة 

الشمس ة..
إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العر0 ة  اململكة  شارع  العزيزية 
السع دية طابق ر رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : حمزة  مغرا ي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حمزة  مغرا ي  الس د 
حي السالم م/ن تجزئة رضا زنقة 14 

رقم 2 50 92 القصر الكبير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  حمزة  مغرا ي  الس د 
حي السالم م/ن تجزئة رضا زنقة 14 

رقم 2 50 92 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم -.
58Iر

FIDUCIAIRE MOGADOR

ETABBAD SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

ETABBAD SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 
في الطابق السفلي رقم 2 -00 

شارع املسيرة زنقة الرازي - 44000 
الص يرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ETABBAD SARL
انشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جم ع املباني  االعما3 املخألفة
- تاجر م اد بناء

- مقا 3 تعما3 مأن عة ت  مقا 3 
بناء.

محل   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 12-00 رقم  السفلي  الطابق  في 
 44000  - شارع املسيرة زنقة الرازي 

الص يرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
40ر حصة   : الس د البدرة خالد 

بق مة 00  درهم للحصة .
: 0رر حصة  الس د البدرة طارق 

بق مة 00  درهم للحصة .
: 0رر حصة  الس د البدرة حمزة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  خالد  البدرة  الس د 
باب دكالة شارع املسيرة   12-02 رقم 

44000 الص يرة املغرب.
الس د البدرة طارق عن انه(ا) رقم 
 44000 دكالة  باب  الرازي  زنقة    5

الص يرة املغرب.
الس د البدرة حمزة عن انه(ا) رقم 
 44000 دكالة  باب  الرازي  زنقة    5

الص يرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  خالد  البدرة  الس د 
باب دكالة شارع املسيرة   12-02 رقم 

44000 الص يرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالص يرة بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 2/2021رر.

59Iر

FIDUCIAIRE KHALID

 STE EL MOSTAKBAL IMM
DE L›ORIENTAL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
قفل الأصف ة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE EL MOSTAKBAL IMM
DE L›ORIENTAL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي : 27 زنفة 

املسك حي االندلس -  جدة - 60000 

 جدة املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.26779

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 06 ي ل  ز  202 تقرر حل 

 STE EL MOSTAKBAL IMM DE

L’ORIENTAL شركة ذات املسؤ ل ة 

  0.000 رتسمالها  مبلغ  املحد دة 

 27 اإلجأماعي  درهم  عن ان مقرها 

 - -  جدة  زنفة املسك حي االندلس 

لعدم  نت جة  املغرب  60000  جدة 

تحق ق الهدف الأجاري.

  عين:
مهدا ي  القادر  عبد  الس د(ة) 

حي  املسك  زنفة   27 عن انه(ا)    

60000  جدة  -  جدة  االندلس 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 06 ي ل  ز  202  في 27 زنفة 

املسك حي االندلس -  جدة - 60000 

 جدة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 91رر.

60Iر

zakaria gestion snc 

ELOUE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

ELOUE شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

ابن سينا شقة    تكدا3 الر0اط - 

0090  الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

029ر15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ماي  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELOUE

ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعما3

الأجارة اإللكتر ن ة

 كالة اتصاالت.

59 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

 - تكدا3 الر0اط  ابن سينا شقة    

0090  الر0اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د امين بنعبد هللا عن انه(ا) 

الأقدم  حي  ب ناصر  جبل  زنقة   78

الخميسات    5000 الخميسات 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د امين بنعبد هللا عن انه(ا) 

الأقدم  حي  ب ناصر  جبل  زنقة   78

الخميسات    5000 الخميسات 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالخميسات  االبأدائ ة 

ماي  202 تحت رقم 8ر61.

61Iر

CABINET RAMI EXPERTISE

 GROUPE SCOLAIRE
ALIKAMA PRIVE FES

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 0000ر ، 0ر،
Fés, Maroc

 GROUPE SCOLAIRE ALIKAMA
PRIVE FES شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
طريق ايم زار فاس - 0000ر فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6968

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   05
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GROUPE SCOLAIRE ALIKAMA

. PRIVE FES
مؤسسة   : بإيجاز  غرض الشركة 

خاصة.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
القدس طريق ايم زار فاس - 0000ر 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

20.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
 : محمد  تازي  مزعلك  الس د   -

200000 بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

محمد  تازي  مزعلك  الس د 

اال داية  شارع   28 رقم  عن انه(ا) 

فاس  0000ر  فاس  ايم زار  طريق 

املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

محمد  تازي  مزعلك  الس د 

اال داية  شارع   28 رقم  عن انه(ا) 

فاس  0000ر  فاس  ايم زار  طريق 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 09ر4.

62Iر

business processing center

غيتا الشرقاوي
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°ر gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

غ أا الشرقا ي شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم     

تجزئة املنار كليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر1177

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ي ل  ز  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
غ أا   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الشرقا ي .
الخ اطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الأقل دية   العصرية .
عن ان املقر االجأماعي : رقم     
 40000  - مراكش  كليز  املنار  تجزئة 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة غ أا الشرقا ي عن انه(ا) 
577 شقة رقم  تجزئة الشرف إقامة 

 0 إزدهار 40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة غ أا الشرقا ي عن انه(ا) 
شقة رقم   577 جزئة الشرف إقامة 

 0 إزدهار 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت  ر1  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 9404.
Iر6ر

FONDATAX

PARAPHARMACIE JADLINE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FONDATAX
  5 ، شارع القدس ، الطابق ر ، 25 
، إقامة حدائق القدس ، كال ف رن ا 
عين الشق 20460- الدار الب ضاء ، 

20460، الدار الب ضاء املغرب
 PARAPHARMACIE JADLINE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي دار االمان 
2, عمارة ر, املحل , ب سك رة ن اصر 

- 82 27 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر4912
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  يناير  202   25
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PARAPHARMACIE JADLINE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
(تاجر  الأجم ل  مسأحضرات 

املنأجات) .
عن ان املقر االجأماعي : دار االمان 
2, عمارة ر, املحل , ب سك رة ن اصر 

- 82 27 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د منير الزكا ي 

بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس دة سهام بحار 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  بحار  سهام  الس دة 
 8 471شقة  عمارة  س تي  ك لف 
ب سك رة  الخضراء  املدينة  طابق   
الدار   27 82 الب ضاء  الن اصر 

الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  الزكا ي  منير  الس د 
 8 471شقة  عمارة  س تي  ك لف 
ب سك رة  الخضراء  املدينة  طابق   
الدار   27 82 الب ضاء  الن اصر 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بحار  سهام  الس دة 
 8 471شقة  عمارة  س تي  ك لف 
ب سك رة  الخضراء  املدينة  طابق   
الدار   27 82 الب ضاء  الن اصر 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

فبراير  202 تحت رقم 1ر7667.

64Iر

AL HISBA FISC 

EMA CHOCOLATE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

EMA CHOCOLATE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الحمد 
عمارة A2 الزنقة 6 الطابق اال 3 
الشقة رقم ر2 عين الشفاء زا ية 

شارع الحزام الكبير   شارع بشع ب 
الدكالي الفداء - 0ر205 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 78 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 EMA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CHOCOLATE
-إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حل يات بسك يت الش ك التة.
الغذائ ة  املنأجات  اسأيراد   -

(امل اد الخام  املنأجات النهائ ة).
شراء  0 ع  تجارة  تصن ع   -
لجم ع  بالجملة  0الأقس ط   تجارة 
الحل يات  البسك يت  منأجات 
 املشر 0ات  املعجنات  الف اكه 

املسكرة املغطاة بالش ك التة ؛
الأغل ف،الأعبئة، تح يل   -

 ت زيع جم ع املنأجات ؛
الأجارة  االسأيراد  الأصدير     -
املباشرة   غير املباشرة لجم ع امل اد.

عم ما كل العمل ات الأجارية،   -
املنق لة  غير  ا   املنق لة  املال ة 
مباشرة  غير  ت   مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذك ر تعاله   التي تساهم 
في تنم ة الشركة.

الحمد   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اال 3  6 الطابق  الزنقة   A2 عمارة 
زا ية  الشفاء  عين  ر2  رقم  الشقة 
شارع الحزام الكبير   شارع بشع ب 
الدار  0ر205   - الفداء  الدكالي 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد البني : 000.ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
2.000 حصة   : الس د عزيز البني 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  البني  محمد  الس د 
رقم   9 الحدا ية تجزئة نع مة زنقة 

58 20470 الدار الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  البني  عزيز  الس د 
رقم   9 الحدا ية تجزئة نع مة زنقة 

58 20470 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  البني  محمد  الس د 
رقم   9 الحدا ية تجزئة نع مة زنقة 

58 20470 الدار الب ضاء املغرب
عن انه(ا)  البني  عزيز  الس د 
رقم   9 الحدا ية تجزئة نع مة زنقة 

58 20470 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794922.

65Iر

SOMACOFI

ABG DESIGN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

SOMACOFI
 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC
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ABG DESIGN شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 1ر1 شارع 
 11B) -) آنفا، إقامة تز ر مكأب
20000 الدار الب ضاء املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
7ر075ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
إقامة تز ر مكأب  شارع آنفا،  »1ر1 
الب ضاء  الدار   11B) - 20000(
نج ب  زنقة  »4ر  إلى  املغرب« 
محف ظ، الطابق 2 مكأب 5 - ڭ تيي 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794542.

66Iر

AFTISSE CONSEIL

SHORT BREAK
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE ر APPARTEMENT
ème ETAGE ANGLEر . 15 
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SHORT BREAK شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة عين 
حم دة عمارة ر الشقة 5  املكأب 
رقم 2 الطابق ر شارع عبد الكريم 
الخطابي - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SHORT BREAK
غرض الشركة بإيجاز : مقهى

تنظ م الحفالت.
عن ان املقر االجأماعي : اقامة عين 
املكأب    5 الشقة  ر  حم دة عمارة 
الكريم  شارع عبد  ر  الطابق   2 رقم 

الخطابي - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة    00  : الس د حر ر حمزة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  حمزة  حر ر  الس د 
 40000 9ر11  رقم  ص ك ما    حي 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  حمزة  حر ر  الس د 
 40000 9ر11  رقم  ص ك ما    حي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم رر1277.
67Iر

STE. FIDUKHAL

 STE ENTREPRISE
MACONNERIE BEJAAD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT ر RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC
 ste entreprise maconnerie
bejaad شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 762 حي 
النهضة ابي الجعد - 25060 ابي 

الجعد املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
77ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
27 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 ste شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
 entreprise maconnerie bejaad
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
حي   762 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
ابي   25060  - الجعد  ابي  النهضة 

الجعد املغرب نت جة 3 : املنافسة.
 762 ب  الأصف ة  مقر  حدد    
ابي   25060  - حي النهضة ابي الجعد 

الجعد املغرب. 
  عين:

هرامة    الحاج  الس د(ة) 
ابي  بأا   بني  ب عب د  ايت  عن انه(ا) 
املغرب  الجعد  ابي   25060 الجعد 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 762 حي 

النهضة ابي الجعد 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الجعد  بابي  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر11.
68Iر

FINACS

SEGULA MOROCCO SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,250
 youssef Residence Kadmy
 7ème étage N°20 250, Bd
 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage

 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC

 SEGULA MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي بارك ف   

سك ير لي بالمي عمارة 56 اكادير - 

80000 اكادير املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر1ر41.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

02 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

 LEOPOLD GUILLEMIN

CHARLES ADRIEN كمسير  ح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06605 .

69Iر

ADVISORY PARTNERS

 LEAD MARKET

CONSULTING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen , 65

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

 LEAD MARKET CONSULTING

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

سبأة اقامة رامي الطابق الأاني رقم 

املكأب 8 الدار الب ضاء - 20200 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر5175
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 LEAD  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.MARKET CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : 

امل ظفين  تدريب  تدريب 

 الطالب. 

امل ظفين  تدريب  تدريب   -

 الطالب.

- اإلرشاد  الأ ج ه الترب ي.

االستشارات في مجا3 االتصا3   -

 التس يق.

-مش رة في إدارة  تنسيب امل ارد.

- ت فير العمالة.

الدراسة  عمل ات  جم ع   -

 الأمث ل  ال ساطة  السمسرة 

املأعلقة  الشحنات  العم الت  في 

باملجاالت املذك رة تعاله.

االسأح اذ على حصة ت  مصلحة 

بأي شكل من ارشكا3 في تي شركة ت  

عمل تجاري ت  مؤسسة ت  عمل ذي 

غرض مماثل ت  مكمل ت  ذي صلة ؛

العمل ات  جم ع  عامة  -  0صفة 

الصناع ة  الأجارية  املال ة 

تأعلق  قد  التي   املنق لة  العقارية 

بشكل مباشر ت  غير مباشر بارش اء 

تسهل  قد  التي  ت   تعاله  املذك رة 

تطب قها ت  تط يرها..
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عن ان 

سبأة اقامة رامي الطابق الأاني رقم 

 20200  - الب ضاء  الدار   8 املكأب 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  00  : اسكتي  حسناء  الس دة 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة حسناء اسكتي عن انه(ا) 
رقم  ج هرة طماريس عمارة ج اش 
رر البراهمة الس الم برش د 5  26 

برش د املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة حسناء اسكتي عن انه(ا) 
رقم  ج هرة طماريس عمارة ج اش 
رر البراهمة الس الم برش د 5  26 

برش د املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794459.
70Iر

SALAMA BF

SOCIETE JDI TRANS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SALAMA BF
د ار الدهرة طريق مكناس البرج 
خن فرة ، 54000، خن فرة املغرب

SOCIETE JDI TRANS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 7حي 
الك رس رقم 9ر خن فرة - 54000 

خن فرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4025
في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE JDI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .

عن ان املقر االجأماعي : شارع 7حي 
 54000  - خن فرة  9ر  الك رس رقم 

خن فرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د اجدي محمد : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة .
 500  : املصطفى  اعبي  الس د 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  اجدي  الس د 
الر0 ع  تم   5 ر1بل ك  رقم  ر  شارع 

خن فرة 54000 خن فرة املغرب.
الس د اعبي املصطفى عن انه(ا) 
شارع 7 حي الك رس رقم 9ر خن فرة 

54000 خن فرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  اجدي  الس د 
الر0 ع  تم   5 ر1بل ك  رقم  ر  شارع 

خن فرة 54000 خن فرة املغرب 
الس د اعبي املصطفى عن انه(ا) 
شارع 7 حي الك رس رقم 9ر خن فرة 

54000 خن فرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 51ر.
71Iر

خبرة الشرق

ORIENTAL MANAGEMENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

خبرة الشرق
49 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ر بركان 49 شارع 
البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب
 ORIENTAL MANAGEMENT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 28 طريق 

 جدة حي الداخلة بركان - 00رر6 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر669.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 ORIENTAL ال ح د  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   MANAGEMENT

مقرها  درهم  عن ان    00.000

حي  طريق  جدة   28 اإلجأماعي 

الداخلة بركان - 00رر6 بركان املغرب 

االمكان ات  ت فر  لعدم   :  3 نت جة 

املال ة الكما3 النشاط.

  حدد مقر الأصف ة ب 28 طريق 

00رر6   - بركان  الداخلة   جدة حي 

بركان املغرب. 

  عين:
الس د(ة) ريان شالحي   عن انه(ا) 

بركان  السعدية  تريفة    تجزئة 

(ة)  كمصفي  املغرب  بركان  00رر6 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 578/2021.

72Iر

JB - CORPORATE SERVICES

HEALTH ONE
إعالن مأعدد القرارات

JB - CORPORATE SERVICES

59 شارع الزرقط ني الطابق 6 رقم 

8  ، 60ر20، الدار الب ضاء املغرب

HEALTH ONE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 59 شارع 

الزرقط ني الطابق 6 رقم 8  - 

60ر20 الدار البیضاء املغرب.
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»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

5ر4956.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 6  شتنبر  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
 Agrément de M. ADEL مايلي: 
 REGRAGUI nouvel associé et

cogérant de la société
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Augmentation du capital مايلي: 
 social de la société d’un million
 cinq cent mille (1.500.000)
 dirhams, pour le porter de trois
 millions (000.000.ر) dirhams à
 quatre millions cinq cent mille

(4.500.000) dirhams
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
 Constatation de la réalisation

 définitive de l’augmentation
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 Modification corrélative des

 statuts
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 Pouvoirs en vue des formalités

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 Le montant des parts sociales
 formant le capital social a été
 modifié et se répartie comme
 suit : ALY REGRAGUI : 1.500.000
 dirhams, IMAD REGRAGUI
 : 1.500.000 dirhams, ADEL
.REGRAGUI : 1.500.000 dirhams
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 La répartition du capital social
 a été modifiée en fonction des
 apports des associés, à savoir :
 ALY REGRAGUI : 15.000 parts
 sociales, IMAD REGRAGUI :
 15.000 parts sociales, ADEL
 REGRAGUI : 15.000 parts

sociales
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

 Nomination de M. Adel مايلي: 
 REGRAGUI comme gérant de la
société pour une durée illimitée

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794804.
Iر7ر

مكأب محاسبة

TASSMOUN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
TASSMOUN شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 KSAR عن ان مقرها اإلجأماعي 
 TAZAMOURITE EL KHENG

ERRACHIDIA - 52000 الرش دية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 5297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TASSMOUN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

RESTAURATEUR
TRAITEUR
.NEGOCE

 KSAR  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 TAZAMOURITE EL KHENG
الرش دية   ERRACHIDIA - 52000

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د ي سف بن عمر 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ي سف بن عمر عن انه(ا) 
الراش دية  تجزئةارنارة    07 رقم 

52000 الراش دية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ي سف بن عمر عن انه(ا) 
الراش دية  تجزئةارنارة    07 رقم 

52000 الراش دية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 7ر21.
74Iر

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SYNERGY CONTRACT
سينرجي كونتراكت

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
85  شارع زرقط ني اقامة 

الزرقط ني الطابق السادس ، 
00 20، الدار الب ضاء املغرب

SYNERGY CONTRACT س نرجي 
ك نتراكت شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 275 شارع 
الزرقط ني - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

س نرجي   SYNERGY CONTRACT

ك نتراكت.

الق ام   •  : غرض الشركة بإيجاز 

التز يد  ترك ب  خدمات  بكافة 

 ص انة املباني.

• تزيين   ته ئة البنايات   املعارض.

م دان  في  االستشارة  تقديم   •

،  ته ئة  الأقن ة  الترك ب  املعدات 

املهن ة  الصناع ة  املساحات 

 الأجارية  الديك ر  كذلك خدمات 

اخرى

بأف يض  املشاريع  انجاز   •

االعما3  تس ير   الأنس ق  إدارة 

املشاريع.

• تداء  مراقبة جم ع ارعما3.

 275  : االجأماعي  املقر  عن ان 

الدار   20000  - الزرقط ني  شارع 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 FUSION CAPITAL الشركة 

بق مة  حصة   250  : كابأا3  فيزي ن 

00  درهم للحصة .

 AFRICA FIRST FOR الشركة 

 HOTELS MANAGEMENT AND

اال لى  DEVELOPMENTافريق ا 

250 حصة   : الدارة   تط ير الفنادق 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د سمير عرفا ي : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د محمد ك درار : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 FUSION  00.000 الشركة 

شارع   275 فيزي ن كابأا3 عن انه(ا) 

الب ضاء  الدار   20000 الزرقط ني 

املغرب.
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 AFRICA FIRST FOR الشركة 
 HOTELS MANAGEMENT AND
اال لى  DEVELOPMENTافريق ا 
الدارة   تط ير الفنادق عن انه(ا)   
زنقة ي س ف ة انأاكي رقم 14 90000 

طنجة املغرب.
عن انه(ا)  عرفا ي  سمير  الس د 
20000 الدار  25 حي الهناء  40 زنقة 

الب ضاء املغرب.
الس د محمد ك درار عن انه(ا) 49 
شارع ت جطات اقامة ر�سى الطابق 4 
شقة 7 20000 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
حم مة  برادة  امل لى  عبد  الس د 
ر  النخ ل  قرية   65 ف ال  عن انه(ا) 
الشمالي  النخ ل  النخ ل  حدائق 

مراكش 20000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794721.
75Iر

خبرة الشرق

JANNALYA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

خبرة الشرق
49 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ر بركان 49 شارع 
البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب
JANNALYA شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
تريفة   تجزئة رقم 54 السعدية 

بركان - 00رر6 بركان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر557.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في  0 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

مبلغ   JANNALYA ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

تريفة    تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

 - بركان  السعدية   54 رقم  تجزئة 

00رر6 بركان املغرب نت جة 3 : لعدم 

ت فر الشركة على االمكان ات املال ة 

الكما3 النشاط.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

السعدية   54 رقم  تجزئة  تريفة   

بركان - 00رر6 بركان املغرب. 

  عين:
الس د(ة) ريان شالحي   عن انه(ا) 

بركان  السعدية  تريفة    تجزئة 

(ة)  كمصفي  املغرب  بركان  00رر6 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 577/2021.

76Iر

LIXUS LAND SA

LIXUS LAND SA
تأسيس شركة املساهمة

LIXUS LAND SA

59 شارع الزرقط ني الطابق    

املكأب رقم 2ر ، 60ر20، الدار 

الب ضاء املغرب

LIXUS LAND SA »شركة 

املساهمة« 

 عن ان مقرها االجأماعي: 59 شارع 

الزرقط ني الطابق    املكأب رقم 

2ر -، 60ر20 الدار الب ضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5 7777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7

ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة املساهمة .
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 LIXUS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.LAND SA
تشغ ل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الزراع ة  املمألكات  جم ع   إدارة 
،  اإلنأاج  املزر عة   اررا�سي 
،  ارشجار  الزراعي بجم ع تشكاله 
،  جم ع  ،  الح  انات  ،  الزراعة 

املنأجات ارخرى ؛
جم ع تنشطة تر0 ة الح  انات   -
اللح م  الص ف  إلنأاج  املخصصة 

 الحل ب  مشأقاته.
زراعة  تصن ع  تس يق في كل   -
،  ارعالف  املغرب  للأصدير  من 
الف اكه  ،  جم ع  الح  ان ة 
املنأجات   الخضر ات  جم ع 
،  جم ع  النبات ة  النبات ة  ارغذية 

املنأجات الح  ان ة ؛
- شراء جم ع املعدات ت  ارد ات 
إلنأاج  الالزمة  الخام  امل اد  ت  
املنأجات املذك رة تعاله ت  اسأيرادها 

لالسأخدام الخاص ؛
جم ع  شراء  اسأيراد  تصدير   -
املنأجات الزراع ة  ارسمدة  البذ ر 
 ارعالف الح  ان ة  امل ا�سي  0صفة 
الك ما ية  املنأجات  جم ع  عامة 

 الطب ع ة املسأخدمة في الزراعة ؛
- تأجير تي عقار زراعي..

59 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
رقم  املكأب  الطابق     الزرقط ني 

2ر - 60ر20 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
الشركة  رتسما3   يبلغ 

475.000,00.ر درهم،
مقسم كالأالي:

:  7.26 حصة  الس د عمر عنفر 
بق مة 00  درهم للحصة .

 5.866  : شاكيري  ت ف ق  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

: شاكيري  الباسط  عبد   الس د 
درهم    00 بق مة  حصة  488.ر 

للحصة .
الس د منير ب لن ار : 4.650 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

25ر.2   : ابع ز  مصطفى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د خالد جاللي : 95ر.1 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

: 95ر.1  الس د عبد الجل ل نافع 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 : بنكيران  تمين  احمد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة  95ر.1 

للحصة .

 : ب ط ب  ال احد  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة  95ر.1 

للحصة .

95ر.1   : الشافعي  ت ف ق  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

95ر.1   : الس د ي سف شاكيري 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

95ر.1   : الدرا ي  لبنى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 : العرائس  اب   عصام  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة  95ر.1 

للحصة . 

مجلس  تعضاء  ت   املأصرف ن   -

الرقابة: 

بصفأه(ا)  عنفر  عمر  الس د 

  8 عن انه(ا)  العام  املدير  الرئيس 

إقامة بارك طابق   شقة   الدرج س 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب

الس د ت ف ق شاكيري بصفأه(ا) 

مدير عام عن انه(ا) تجزئة بني يخلف 

يخلف  بني  ب  ف  رقم  7  املركز 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب
شاكيري  الباسط  عبد  الس د 

تجزئة  بصفأه(ا) مأصرف عن انه(ا) 
شعبان 2 رقم 578 العرائش 92000 

العرائش املغرب

بصفأه(ا)  ب لن ار  منير  الس د 

1000ر  فرنسا  عن انه(ا)  مأصرف 

ت ل ز فرنسا

الس د مصطفى ابع ز بصفأه(ا) 
ان ا3  زنقة   5 عن انه(ا)  مأصرف 

القن طرة   6 الرقم  ام نة  إقامة 

14000 القن طرة املغرب

مراقب ت  مراقبي الحسابات :
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(ا)  HTA CONSEIL الشركة 
بصفأه مراقب الحسابات عن انه(ا) 
ملأقى شارع محمد الخامس  شارع 
تلبير ار 3 الطابق السابع مكأب رقم 

709 20060 الدار الب ضاء املغرب
ارسا�سي  النظام  مقأض ات 
ت زيع  االحأ اطي    بأك ين  املأعلقة 

ارر0اح :
سأخصص  ارر0اح  من   5%
من  8ر  (املادة  اإلجباري  لالحأ اط 

القان ن ارسا�سي).
املنص ص  الخاصة  اإلمأ ازات 

عليها لكل شخص :
ال �سيء.

بقب 3  مأعلقة  مقأض ات 
تف يت  لهم  املخ 3  ارشخاص 
ارسهم  تع ين جهاز الشركة املخ 3 

له البث في طلبات القب 3 :
ال �سيء .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794784.
77Iر

WAY CONSEIL

RIBOULET
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RIBOULET شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : الحي 
تكمي الجديد ترم كت - 45000 

 رزازات املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر760.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل  ي ن    202   29 املؤرخ في 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   RIBOULET
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان   20.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي الحي تكمي الجديد 

املغرب  45000  رزازات   - ترم كت 
نت جة لأ ق ف النشاط.

  عين:
الس د(ة) زك ة ب عالم   عن انه(ا) 
45000  رزازات   6 رقم  البهجة  حي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
حي  ي ل  ز  202  في    5 بأاريخ 
45000  رزازات   -  6 رقم  البهجة 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم ر52.
78Iر

ste controle balance sarl

CHAMA ATLAS شركة
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt ر immb 101ر. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
شركة CHAMA ATLAS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 I 2 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
تجزئة الشهدية 7 الشقة رقم 14 

الطابق ر مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
97ر54 مكناس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. CHAMA ATLAS
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
اشغا3 مخألفة.

 I عمارة   : عن ان املقر االجأماعي 
 14 الشقة رقم   7 تجزئة الشهدية   2
مكناس   50000  - مكناس  ر  الطابق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 600  : الغزا ي  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : الغزا ي  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
200 حصة   : الس د محمد طارق 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الغزا ي عن انه(ا)  الس د محمد 
د ار العزائب تمزكانة غفساي تا نات 

4000ر تا نات املغرب.
الس د ي سف الغزا ي عن انه(ا) 
رقم 79 تجزئة الداخلة س دي سع د 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  طارق  محمد  الس د 
تا نات  الرم لة  حي  ن نبر    6 شارع 

4000ر تا نات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ي سف الغزا ي عن انه(ا) 
رقم 79 تجزئة الداخلة س دي سع د 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 68ر4.
79Iر

املركز الجه ي لالستثمار لجهة درعة تاف اللت ملحقة 

 رزازات

 SOCIÉTÉ »OUYOUB TRAV «
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

املركز الجه ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف اللت ملحقة  رزازات

شارع م الي رش د عمارة دادس 
الطابق اال 3  رزازات، 45000، 

 رزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »OUYOUB TRAV «

SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تكمي 

الجديدة ترم كت - 45000  رزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  68 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIÉTÉ »OUYOUB TRAV «

. SARL AU

*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 االشغا3 املخألفة 

* مقا 3 زرع ت  ص انة الحدائق ، 

الحدائق ، الطرق ، إلخ.

تكمي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

45000  رزازات   - الجديدة ترم كت 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ابراه م  ا ي ب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ابراه م  ا ي ب  الس د 

 45000 ترم كت  الجديدة  تكمي 

 رزازات املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
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عن انه(ا)  ابراه م  ا ي ب  الس د 
 45000 ترم كت  الجديدة  تكمي 

 رزازات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 546.
80Iر

خبرة الشرق

MEULMANS TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة
خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ر بركان 49 شارع 
البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب
MEULMANS TRANS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة تقع 
بشارع البكاي لهب ل إقامة رياض 
املدينة الطابق ار 3 الشقة رقم 
ر رقم 49 بركان. - 00رر6 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MEULMANS TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال طني   الد لي.
عن ان املقر االجأماعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهب ل  البكاي  بشارع 

رقم  الشقة  ار 3  الطابق  املدينة 

بركان  00رر6   - بركان.   49 رقم  ر 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 MEULMANS TRANS الشركة 

درهم    00 بق مة  حصة   : 1.000

للحصة .

  000  : نع ج ا  حمزة  الس د 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  نع ج ا  حمزة  الس د 

ب عرك   26 بل ك  مسع د  سكأ ر 

الناظ ر   62000 الناظ ر  سل ان 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  نع ج ا  حمزة  الس د 

ب عرك   26 بل ك  مسع د  سكأ ر 

الناظ ر   62000 الناظ ر  سل ان 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 580/2021.

81Iر

hicham zoufi

GO ASSISTANCE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

GO ASSISTANCE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مجم عة 

الصفصاف رقم 7ر الأقدم الر0اط - 

0020  الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5505 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 GO  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ASSISTANCE

غرض الشركة بإيجاز : إسعاف.

عن ان املقر االجأماعي : مجم عة 

الصفصاف رقم 7ر الأقدم الر0اط - 

0020  الر0اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 -

بق مة    00  : الس د هشام بكري 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بكري  هشام  الس د 

مجم عة الصفصاف رقم 7ر الأقدم 

الر0اط 0020  الر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بكري  هشام  الس د 

مجم عة الصفصاف رقم 7ر الأقدم 

الر0اط 0020  الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 7992  .

82Iر

FICODEC SARL

NAKHIL GOLDEN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

0000ر، فاس املغرب

NAKHIL GOLDEN شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 Lot Oued عن ان مقرها اإلجأماعي 

 Depot n ر Arrondissement My

0000ر - Yaakoub-Fés, Fés فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAKHIL GOLDEN

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 Lot Oued : عن ان املقر االجأماعي

 Depot n ر Arrondissement My

فاس   Yaakoub-Fés, Fés - 0000ر

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس دة عائشة الهدي ي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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الهدي ي  عائشة  الس دة 
عن انه(ا) تجزئة ندى رقم 5 بنس دة 

0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الهدي ي  عائشة  الس دة 
عن انه(ا) تجزئة ندى رقم 5 بنس دة 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 25ر4.
Iر8ر

AUDINORD SARL

TANGER IMMOBILIER- 
 TANJA MARINA (EX:

)RAHMA LAS ONCE
إعالن مأعدد القرارات

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق السادس، إقامة 
ل نا، زا ية شارع محمد الخامس، 

شارع طان طان  حي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

 TANGER IMMOBILIER-TANJA 
 MARINA (EX: RAHMA LAS
ONCE) »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم ر2 
زنقة بن در ك ر  الس ا ن�سي املدينة 

العأ قة طنجة 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.7906 
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 6  غشت  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
 RAHMA « تغ ير تسم ة الشركة من
 TANGER  « الى   «  LAS ONCE
 « IMMOBILIER- TANJA MARINA
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
امأالك   : من  الشركة  نشاط  تغ ير 
 إدارة  تشغ ل العقارات لالسأخدام 
العقارية  ارنشطة   : الى  الس احي، 

ن ابة عن الغير

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
النشاط ارسا�سي للشركة ه   مايلي: 

ارنشطة العقارية ن ابة عن الغير
على  ينص  الذي  ر:  رقم  بند 
 : االسم الأجاري للشركة ه   مايلي: 
 TANGER IMMOBILIER-TANJA

MARINA
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    0 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245896.
84Iر

AliensGEST

 EL NASHAR
IMPORT&COMMERCE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

AliensGEST
 Avenue 10 Mai Tetouan 9

 Morocco APP07 ET02، 9000ر،
Tetouan املغرب

 EL NASHAR Import&Commerce
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 4 ر3 ت 
زنقة  ئام شارع ج تطلس بالطابق 
السادس الشقة رقم 24 ب جراح، 

تط ان 000ر9 تط ان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15ر0ر

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NASHAR Import&Commerce

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE DE GROS NON
SPECIALISE »VETEMENTS-
 SOUS VETEMENTS ET

.»ACCESSOIRES
ت  ر3   4  : االجأماعي  املقر  عن ان 
بالطابق  تطلس  ج  شارع  زنقة  ئام 
ب جراح،   24 رقم  الشقة  السادس 

تط ان 000ر9 تط ان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
شافعي  ف زي  حسين  الس د 
حسين : 00  حصة بق مة 00  درهم 

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ف زي  حسين  الس د 
عن انه(ا)  حسين  شافعي 
 EBSDORFERGRUND (DEU)
EBSDORFERGRUND 5085ر 

تملان ا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ف زي  حسين  الس د 
عن انه(ا)  حسين  شافعي 
 EBSDORFERGRUND (DEU)
EBSDORFERGRUND 5085ر 

DEU)) تملان ا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 864ر.
85Iر

BOUGFFAL NORD SARL

 CHOUDERIE ACHAMA
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

CHOUDERIE ACHAMAL SARL
5 شارع ي سف ابن تاشفين الطابق 

الأاني رقم ر0 ، 90000، طنجة 
املغرب

 CHOUDERIE ACHAMA SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 05شارع 
ي سف ابن تاشفين الطابق الأاني 

رقم ر0 - 90060 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر9750.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
 CHOUDERIE ACHAMA SARL
مبلغ رتسمالها 0.000  درهم  عن ان 
ي سف  05شارع  اإلجأماعي  مقرها 
 - ابن تاشفين الطابق الأاني رقم ر0 
90060 طنجة املغرب نت جة 3 : قرار 

مترتب عن الشركاء.
  حدد مقر الأصف ة ب 05 شارع 
الأاني  الطابق  تاشفين  ابن  ي سف 

رقم ر0 - 90060 طنجة املغرب. 
  عين:

اشط ط    النبي  عبد  الس د(ة) 
عن انه(ا) ب حساين زنقة 22 رقم 08 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90080

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246542.

86Iر

BEST COMPTA SARL

FIG TREE
إعالن مأعدد القرارات

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 9000ر،
TETOUAN MAROC

FIG TREE »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 
كريم رقم 9 كاب  نكر  - 150ر9 

مرت ل املغرب.
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»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

0071ر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  07 شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: اسأقالة الس دة مريم املرابط 
الشركة  تبقى  بالشركة؛  كمأصرفة 
هللا  قاسم-عبد  طرف  من  مسيرة 
املرابط كمسير  ح د للشركة  يبقى 

حق االمضاء للمسير ال ح د
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام االسا�سي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم البند 14 : الأع ين: الذي 
ينص على مايلي: يسير الشركة  احد 
ارشخاص   ، املأصرفين  تكثر من  ت  
الطب ع ين ، الشركاء تم ال ، املع نين 
من قبل الشركاء ، في النظام ارسا�سي 
بقرار من   ، قان ن الحق  ت  بم جب 
من  تكثر  يمثل ن  الذين  الشركاء 
عبد  قاسم  الس د  ارسهم.  نصف 
،  لد  مغربي الجنس ة  هللا املرابط، 
بالدار الب ضاء بأاريخ 0/1/1984ر ، 
مق م في مرت ل حي ب هال3 كاب  ن غر  
الحامل لبطاقة الأعريف ال طن ة   ،
مأصرفا  ح دا   LE عدد  908 

للشركة ملدة غير محد دة.
بند رقم البند 5  : الأ ق ع: الذي 
ينص على مايلي: تلتزم الشركة بشكل 
بها  املأعلقة  ارعما3  بجم ع  صح ح 
ال ح د  املأصرف  ت ق ع  خال3  من 

الس د قاسم عبد هللا مرابط.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 742ر.
87Iر

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

GTM SUD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GTM SUD شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 24AV عن ان مقرها اإلجأماعي 

 PRINCE MY ABDELLAH
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 GTM  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. SUD
اعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
جم ع الخدمات

املعامالت العقارية.
 24AV  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 PRINCE MY ABDELLAH
مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د السمار هشام : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  هشام  السمار  الس د 
مراكش  تسلطانت  اكنزة  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  هشام  السمار  الس د 
مراكش  تسلطانت  اكنزة  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 128042.
88Iر

مكأب محاسبة

TANMIYA AGRICOLE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
TANMIYA AGRICOLE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 KSAR عن ان مقرها اإلجأماعي 
 TAZAMOURITE EL KHENG

ERRACHIDIA - 52000 الراش دية 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 5  9
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الفأاح  عبد  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   500 الفقير 
الس د  لفائدة  حصة    .000 تصل 
شتنبر   27 هشام ت لقايد بأاريخ  (ة) 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 1ر4.
89Iر

CMA GESTION

ERGO CALL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ERGO CALL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

80 تجزئة البسأان الشقة 2 زنقة 

الفرد س شارع م الي عبد هللا - 

40000 مراكش املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 0996 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 20 ي ل  ز  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 2 الشقة  البسأان  تجزئة   80 »رقم 
عبد  م الي  شارع  الفرد س  زنقة 

إلى  املغرب«  مراكش   40000  - هللا 
ت   رقم  بل ك  تسمار  اقامة   4 »رقم 
شارع محمد السادس الحي الشأ ي 

- 40000 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم  09  .

90Iر

FIDUHOUSE

ART PVC T.D
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب ط بة زنقة غسان 

كنفاني ، 0000ر، فاس املغرب

ART PVC T.D شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم   

تجزئة اإلنبعات ر جماعة عين 

الشقف - 6122ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 ART  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PVC T.D

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

النجارة  ارشغا3 املخألفة في البناء .

رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

عين  جماعة  ر  اإلنبعات  تجزئة    

الشقف - 6122ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

700 حصة   : الس د برادة املهدي 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة  00ر   : حسن  لبهي  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د برادة املهدي عن انه(ا) 57 

0000ر  م نفل ري  االرجنأين  زنقة 

فاس املغرب.

0ر  عن انه(ا)  لبهي حسن  الس د 

طريق  فاس  جنان  تمالك  تجزئة 

ايم زار 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د برادة املهدي عن انه(ا) 57 

0000ر  م نفل ري  االرجنأين  زنقة 

فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 24ر4.

91Iر

LHAWS

AMAZIGH VOLAILLE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

AMAZIGH VOLAILLE

شارع طارق ب هدلي ، 00ر5ر، تاهلة 

املغرب

AMAZIGH VOLAILLE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

طارق ب هدلي - 00ر5ر تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMAZIGH VOLAILLE

تر0 ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد اجن.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

طارق ب هدلي - 00ر5ر تاهلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : خل د  ال عق بي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : جما3  الخط ري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ال عق بي خل د عن انه(ا) 

شارع فاس 00ر5ر تاهلة املغرب.

الس د الخط ري جما3 عن انه(ا) 

شارع تازة 00ر5ر تاهلة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ال عق بي خل د عن انه(ا) 

شارع فاس 00ر5ر تاهلة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 528.

92Iر

hicham zoufi

OTOPIA CONSULTING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

OTOPIA CONSULTING شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

ابن سينا شقة رقم   اكدا3 الر0اط 

- 0020  الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

155049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OTOPIA CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في مجا3 املعل م ات  على العم م كل 

عمل ة مرتبطة بشكل مباشر ت  غير 

مباشر بالغرض االجأماعي للشركة.

59 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

ابن سينا شقة رقم   اكدا3 الر0اط 

- 0020  الر0اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة    65  : الس د عماد  هاب 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة    70  : عباد  هند  الس دة 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة    65  : عباد  هبة  الس دة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عماد  هاب  الس د 
حسان   4 الشقة  العل يين  20شارع 

الر0اط 0020  الر0اط املغرب.
الس دة هند عباد عن انه(ا) ر16 
تمارة  االندلس  حي  م رس ا  زنقة 

2000  تمارة املغرب.
الس دة هبة عباد عن انه(ا) ر16 
تمارة  االندلس  حي  م رس ا  زنقة 

200  تمارة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة هند عباد عن انه(ا) ر16 
تمارة  االندلس  حي  م رس ا  زنقة 

2000  تمارة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم  799  .
Iر9ر

املركز الجه ي لالستثمار لجهة درعة تاف اللت ملحقة 

 رزازات

 SOCIÉTÉ »ZALIMA « SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

املركز الجه ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف اللت ملحقة  رزازات

شارع م الي رش د عمارة دادس 
الطابق اال 3  رزازات، 45000، 

 رزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »ZALIMA « SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار تكمي 
الجديدة ترم كت - 45000  رزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1168

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
. SOCIÉTÉ »ZALIMA « SARL AU

البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 االشغا3 املخألفة 

* تاجر في ل ازم املكأب ة بالأقس ط 
* انتهاء االعما3  الديك ر.

عن ان املقر االجأماعي : د ار تكمي 
45000  رزازات   - الجديدة ترم كت 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الهاشمي سعاد  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة الهاشمي سعاد عن انه(ا) 
رقم  الجن 0 ة  الجديدة  تكمي  د ار 
45000  رزازات  ترم كت   27 5

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة الهاشمي سعاد عن انه(ا) 
رقم  الجن 0 ة  الجديدة  تكمي  د ار 
45000  رزازات  ترم كت   27 5

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 545.
94Iر

LHAWS

LHAWS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LHAWS
شارع طارق ب هدلي ، 00ر5ر، تاهلة 

املغرب
LHAWS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

طارق ب هدلي تاهلة تازة 00ر5ر 

تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر618

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   05

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LHAWS

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االد ات الفالح ة - ب ع  كراء املعدات 

الفالح ة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

00ر5ر  تازة  تاهلة  ب هدلي  طارق 

تاهلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ر  الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

00ر حصة   : الس د مقران عزيز 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عزيز  مقران  الس د 

تاهلة  00ر5ر  امللكي  الجيش  شارع 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  عزيز  مقران  الس د 

تاهلة  00ر5ر  امللكي  الجيش  شارع 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    0 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 500.

95Iر

sofoget

FIRST HELP SOLUTIONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
FIRST HELP SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

إقامة ك طة مكأب ر زنقة تبي تمام - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FIRST  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.HELP SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز : ب ع تد ات 

  منأ جات ص دالن ة
 اسأيراد   تصدير.

عن ان املقر االجأماعي : القن طرة 
إقامة ك طة مكأب ر زنقة تبي تمام - 

14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : املشك ر  عبلة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : بلحاج  عبدالرزاق  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : املشك ر  عبلة  الس دة   

بق مة 00  درهم.
 500  : بلحاج  عبدالرزاق  الس د 

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  املشك ر  عبلة  الس دة 
القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب.
بلحاج  عبدالرزاق  الس د 
 14000 املغرب  القن طرة  عن انه(ا) 

القن طرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  املشك ر  عبلة  الس دة 
القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88498.

96Iر

مكأب معيشة للحسابات   ارستشارات الجبائ ة

STE DIV RAMI SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات   
ارستشارات الجبائ ة

حي السالم بل ك E رقم 22 -- س دي 
سل مان ، 14200، س دي سل مان 

املغرب
STE DIV RAMI SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم ر اقامة ال اسمين رقم 25 شارع 
يعق ب املنص ر - 14000 القن طرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
625 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. DIV RAMI SARL AU
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  الترم م .
مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم ر اقامة ال اسمين رقم 25 شارع 
القن طرة   14000  - يعق ب املنص ر 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبد الحنين الرامي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الرامي  الحنين  عبد  الس د 
الزر ال ة  الأعا ن ة  د ار  عن انه(ا) 
سل مان  س دي   14200 املساعدة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الرامي  الحنين  عبد  الس د 
الزر ال ة  الأعا ن ة  د ار  عن انه(ا) 
سل مان  س دي   14200 املساعدة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم -.

97Iر

TGE FIDUS

RASESA PRINT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N° 68

 MOHAMMEDIA ، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC
RASESA PRINT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 67 اقامة 
باشك  محل رقم 05 الدار الب ضاء - 

20076 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RASESA PRINT

الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقم ة.

عن ان املقر االجأماعي : 67 اقامة 

05 الدار الب ضاء -  باشك  محل رقم 

20076 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

700 حصة   : الس د حمادي مراد 

بق مة 00  درهم للحصة .

00ر حصة   : الس دة ل لى سجير 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د حمادي مراد عن انه(ا) كازا 

كرين تا ن ف ال 20  املدينة الخضراء 

82 27 ب سك رة املغرب.

حي  الس دة ل لى سجير عن انه(ا) 
الع  ن زنقة 52 رقم 9 الدار الب ضاء 

0 205 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د حمادي مراد عن انه(ا) كازا 

كرين تا ن ف ال 20  املدينة الخضراء 

82 27 ب سك رة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794951.

98Iر

ELYX CONSULTING

 GREEN DDB CORPORATE

SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°2ر-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GREEN DDB CORPORATE SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 55  شارع 

انفا، الطابق الثالث ، الدار الب ضاء 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2 9 77

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  2 ي ن    202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 ، الثالث  الطابق  انفا،  شارع    55«

الدار الب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 

 - شارد نري  شارع   9« إلى  املغرب« 

الطابق ارر�سي -  ازيس الدار الب ضاء 

- ر2010 الدارالب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم 785688.

99Iر

MAHA EXIM SARL AU

MAHA EXIM

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

MAHA EXIM SARL AU

 AV MOKHTAR JAZOULIT RUE

 CALCUTA IMM 1 N 8 OCEAN

RABAT ، 10040، Rabat Maroc

MAHA EXIM شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

املخأار جاز لي عمارة رقم   شقة 8 

حي اامح ط الر0اط - 10040 الر0اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

146241

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MAHA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.EXIM

غرض الشركة بإيجاز : الأصدير   

االسأيراد   الأجارة  اعما3 مخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 8 املخأار جاز لي عمارة رقم   شقة 

حي اامح ط الر0اط - 10040 الر0اط 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د الطاهري تحمد عن انه(ا) 

تمارة    2000   6 رقم   2 حي الخ ام 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د الطاهري تحمد عن انه(ا) 

تمارة    2000   6 رقم   2 حي الخ ام 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

2020 تحت رقم 4087.

400I



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20712

PROXY FINANCE

 KECHMARRA
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa), رeme Etage, Bureau
 N° 240000 ، ر، MARRAKECH

MAROC
 KECHMARRA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 6 

الحفرة نطاق ا الد مسع د جماعة 
 احة س دي ابراه م - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  78 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 KECHMARRA  : تسم تها 

.CONSTRUCTION
-اعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  االنشاءات.
-الأنظ ف الصناعي.

-تعما3 البستنة..
 6 رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الحفرة نطاق ا الد مسع د جماعة 
 40000  - ابراه م  س دي   احة 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد ن ني : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ن ني  محمد  الس د 

س دي  مسع د  احة  ا الد  نطاق 

 40000 مراكش  ال يدان  ابراه م 

مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ن ني  محمد  الس د 

س دي  مسع د  احة  ا الد  نطاق 

 40000 مراكش  ال يدان  ابراه م 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 26855 .

401I

SOMACOFI

يـــاجمـــي
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SOMACOFI

 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA

MAROC

يـــاجمـــي شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 4-6 زنقة 

مل ية - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

252008

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2004 ي ن     14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : يـــاجمـــي.

كل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  تدخل  التي  العقارية  العمل ات 

إطار النص ص   الق انين الجاري بها 

العمل التي تهم النشاط العقاري ت  

الصناعي 

- تحق ق كل مقرر تجزئة

- شراء، ب ع، كراء، بناء العقارات 

املخصصة للسكن   االسأعما3 املنهي 

ت  الأجاري 

في تأسيس الشركات  املساهمة   -

العقارية 

-   عامة كل العمل ات املنق لة – 

بالهدف  املأعلقة  املال ة   – العقارية 

العمل ات  كل  للشركة    الرئي�سي 

املأعلقة مباشرة ت  بصفة غير مباشرة 

بأحد العمل ات املذك رة تعاله.
عن ان املقر االجأماعي : 6-4 زنقة 

مل ية - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : شقر ن  جما3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  شقر ن  جما3  الس د 

 20000 تزمـ ر  طريق  النع م  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  شقر ن  جما3  الس د 

 20000 تزمـ ر  طريق  النع م  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن   2004 تحت رقم 252008.

402I

Dilegis Premium Service

LE GRAND MÂT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani رème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

LE GRAND MÂT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 

تب  بكر ا3 بكلني ل سيأان ا شقة 

   الطابق ر الدار الب ضاء 20070 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر5155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  1ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 LE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GRAND MÂT

الأدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

جم ع  تشكاله  على  بجم ع  املنهي 

 سائل اإلعالم لجم ع الجماهير

بما في ذلك تعضاء مجالس العمل 

املؤتمرات  الأدريب   تنظ م قاعات 

الخاص ،

في  املش رة  الأدريب  تقديم 

بما  الناس  لعامة  تشكاله  جم ع 

 ، العمل  مجالس  تعضاء  ذلك  في 

الأعلم  على  الأدريب  تد ات   إنشاء 

،  نشاط رعاية ارطفا3  اإللكتر ني 

،  دعم

الالصف ة  الرحالت  ارنشطة 

املدرس ة  تنظ م  تنس ق  اإلشراف 

على د رات الأدريس.
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 الدر س الخص ص ة  الأدريب 

 الأنش ط  الأدريب املأقدم بجم ع 

تشكاله 

جم ع تنشطة الب ع  الشراء

شارع   2  : عن ان املقر االجأماعي 

تب  بكر ا3 بكلني ل سيأان ا شقة    

الطابق ر الدار الب ضاء 20070 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  60.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 Houda الس دة 

حصة   ELBOUCHTAOUI : 600

بق مة 60.000 درهم للحصة .

 Halima KOUNDI : 700 الس دة

حصة بق مة 70.000 درهم للحصة .

 Zahra DASSARY : الس دة 00ر

حصة بق مة 0.000ر درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 Houda الس دة 

رقم  عن انه(ا)   ELBOUCHTAOUI

252 شارع الزرا ي طابق 6 شقة 7  

 20000 الب ضاء  الدار  عمار  اقامة 

الدار الب ضاء املغرب.

 Halima KOUNDI الس دة 

06 رقم 1ر ح  عن انه(ا) ماز ال زنقة 

الب ضاء  الدار   20200 الب ضاء  ح 

املغرب.

 Zahra DASSARY الس دة 

عمارة  الهناء  فا3  اقامة  عن انه(ا) 

ع س الدار    9 رقم   04 الطابق   67

الب ضاء  الدار  0ر202  الب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 Houda الس دة 

رقم  عن انه(ا)   HELBOUCHTAOUI

252 شارع الزرا ي طابق 6 شقة 7  

 20000 الب ضاء  الدار  عمار  اقامة 

الدار الب ضاء املغرب.

 Zahra DASSARY الس دة 

عمارة  الهناء  فا3  اقامة  عن انه(ا) 

ع س الدار    9 رقم   04 الطابق   67

الب ضاء  الدار  0ر202  الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  0 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 00ر792.

Iر40

FIDUCIAIRE ILIADA

شركة وليمة الشرفاء ش.م.م
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES  2

، 50000، MEKNES MAROC

شركة  ل مة الشرفاء ش.م.م شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : محل رقم 

ر قبة الس ق زنقة الدكاكي مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.27417

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  شتنبر  202   06 في  املؤرخ 

ش.م.م  الشرفاء  شركة  ل مة  حل 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

قبة الس ق زنقة الدكاكي مكناس  ر 

 3 نت جة  املغرب  مكناس   50000  -

مسالة اقأصادية قرار الجمع العام .

  عين:

الحسن  الس د  الس د(ة) 

بن  درب   2 عن انه(ا)  العيسا ي   

هاشم القسارية حي الزيأ نة 50000 

مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 06 شتنبر  202  في محل رقم 

ر قبة الس ق زنقة الدكاكي مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر1ر.
404I

CABINET BAHMAD

ASANA CONSEIL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 
ب  2 الطابق الثاني جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ASANA CONSEIL شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
2 على ال مين شقة رقم 6 زا ية زنقة 
طارق ابن زياد  ابن عائشة إقامة 
اكس ل س  ر عمارة 8  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ASANA CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

تط ير ارعما3.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
6 زا ية  2 على ال مين شقة رقم  رقم 
عائشة  زياد  ابن  ابن  طارق  زنقة 
 -   8 عمارة  س  ر  اكس ل  إقامة 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حريزي  محمد  الس د 

 59000 د نكرك  شارع  مكرر  ر11 

ل ل فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حريزي  محمد  الس د 

 59000 د نكرك  شارع  مكرر  ر11 

ل ل فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127854.

405I

DO CONSULTING

OD Conseil
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,0ر

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

OD Conseil شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 1ر1 شارع 

تنفا - إيم  0ل تز ر - مكأب    ب - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OD  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Conseil

ت فير   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  س ما  ال   ، الخدمات  جم ع 

 ، ارعما3  تنظ مها  استرات ج ة 

،  اإلدارة   إدارة املب عات  التس يق 

الصناع ة ،  سلسلة الأ ريد ،  إدارة 

الأغ ير ،  إعادة اله كلة.

التشخ ص  عمل ات  إجراء   •

 املراجعة االسترات ج ة.

• دعم قادة ارعما3.

• ت فير خدمات املسؤ 3 املسأقل.

الفريق  خدمات  بناء  ت فير   •

الأدريب للمديرين  امل ظفين.

اسأيراد  شراء  تس يق  ت زيع   •

جم ع املنأجات  الخدمات.

• تمث ل جم ع العالمات الأجارية.

املشاركة في جم ع ارشكا3 بما   •

في ذلك االندماج في جم ع االتحادات 
ارخرى   الشركات  الجمع ات 

ملجم عة املصالح التي تم إنشاؤها ت  

التي سيأم إنشاؤها ؛

لجم ع  الباطن  من  الأعاقد   •

املذك رة  بارش اء  املأعلقة  العق د 

تعاله.

ال ساطة  الأعاقد من الباطن   •

بارش اء  املأعلقة  العق د  لجم ع 

املذك رة تعاله.

الق ام بجم ع عمل ات الأمث ل   •

ت  العم لة ت  ال ساطة التي قد تأعلق 

بهدف  مباشر  غير  ت   مباشر  بشكل 

الشركة..

1ر1   : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع تنفا - إيم  0ل تز ر - مكأب    

ب - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

: ادري�سي  دغيري  سمير   الس د 

500 حصة بق مة 00  درهم للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ادري�سي  دغيري  سمير  الس د 
 - كال ف رن ا  تقس م    5 عن انه(ا) 
الدار   20000 كال ف رن ا  مقاطعة 

الب ضاء اململكة املغر0 ة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ادري�سي  دغيري  سمير  الس د 
 - كال ف رن ا  تقس م    5 عن انه(ا) 
الدار   20000 كال ف رن ا  مقاطعة 

الب ضاء اململكة املغر0 ة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم رر7948.
406I

ائأمان ة الج هرة

NOVA GPS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

ائأمان ة الج هرة
الرقم ر16 زنقة تامسنة بل ك 

جم لة الطابق الثاني ، 25000، 
خريبكة اململكة املغر0 ة

NOVA GPS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 524 

شارع فلسطين القدس   - 25000 
خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

5ر1ر.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ   NOVA GPS ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 524 شارع فلسطين 
خريبكة املغرب   25000  - القدس   

نت جة 3 : عدم اشأغا3 الشركة.
 524 ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 25000  - شارع فلسطين القدس   

خريبكة املغرب. 
  عين:

شامخ    الشرقي  الس د(ة) 

فلسطين  شارع   524 عن انه(ا) 

املغرب  خريبكة   25000 القدس   

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 461.

407I

CABINET BAHMAD

MOON GARDEN

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تف يت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

MOON GARDEN شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

اسفي س دي غانم رقم 10ر - 

40000 مراكش املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر2905.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  ي ل  ز  202  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :

الس دة ماري،  (ة)  تف يت الس د 

باتريش ا ت 0 ار ن  مارتين،  سيس ل، 

حصة اجأماع ة من تصل    0.000

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    0.000

شركة MCA COMPANY بأاريخ  0 

ي ل  ز  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2808 .

408I

ائأمان ة الج هرة

NOVA GPS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

ائأمان ة الج هرة

الرقم ر16 زنقة تامسنة بل ك 

جم لة الطابق الثاني ، 25000، 

خريبكة اململكة املغر0 ة

NOVA GPS شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 524 

شارع فلسطين القدس   - 25000 

خريبكة املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر1ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تقرر حل 

ذات مسؤ ل ة  شركة   NOVA GPS

محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 524 شارع فلسطين 

خريبكة املغرب   25000  - القدس   

نت جة لعدم اشأغا3 الشركة.

  عين:

شامخ    الشرقي  الس د(ة) 

فلسطين  شارع   524 عن انه(ا) 

املغرب  خريبكة   25000 القدس   

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

 524 شتنبر  202  في   26 بأاريخ 

 25000  - شارع فلسطين القدس   

خريبكة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 462.

409I



20715 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

KAMA SERVICE

 R2A AGRICOM IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة س دي بن ر 

، 50ر24، س دي بن ر املغرب
 R2A AGRICOM IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املساكنة 
بمكأب كاما سرفيس الشقة رقم 2 
إقامة تميرة - 50ر24 س دي بن ر 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

147ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 R2A  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGRICOM IMPORT EXPORT
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الفالح ة
اإلسأيراد   الأصدير

محطة  ق د.
: املساكنة  عن ان املقر االجأماعي 
 2 بمكأب كاما سرفيس الشقة رقم 
بن ر  س دي  50ر24   - تميرة  إقامة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
40ر   : بنعال3  رض ان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
حصة  0رر   : مكان  عزيز  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

:  الس د عبد الرح م ايت طالب 
0رر حصة بق مة 00  درهم للحصة. 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بنعال3 عن انه(ا)  الس د رض ان 
50ر24  تجزئة ارض الخير   57 ف ال 

س دي بن ر املغرب.
عن انه(ا)  مكان  عزيز  الس د 
 24020  9 اقامة منزه كل ف رن ا رقم 

الجديدة املغرب.
طالب  ايت  الرح م  عبد  الس د 
2 مارس زنقة محمد  عن انه(ا) محج 
 5 ش  ر  ط  زيهري  اقامة  ال ازيدي 
الب ضاء  60ر20  املستشف ات  حي 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
بنعال3 عن انه(ا)  الس د رض ان 
50ر24  تجزئة ارض الخير   57 ف ال 

س دي بن ر املغرب
عن انه(ا)  مكان  عزيز  الس د 
 24020  9 اقامة منزه كل ف رن ا رقم 

الجديدة املغرب
طالب  ايت  الرح م  عبد  الس د 
2 مارس زنقة محمد  عن انه(ا) محج 
 5 ش  ر  ط  زيهري  اقامة  ال ازيدي 
الب ضاء  60ر20  املستشف ات  حي 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بن ر  بس دي  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4004.
410I

comptoir expertise du maroc

 TRANSPORT ABDELGHANI
BENSLIMANE SARLAU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 n°6ر CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 1100ر،
BOUZNIKA MAROC

 TRANSPORT ABDELGHANI
BENSLIMANE SARLAU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة 

مأ اجدة بحي السالم زنقة الع  ن 
رقم 5ر1 بنسل مان - 000ر1 

بنسل مان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
679 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  مارس  202   25
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 TRANSPORT ABDELGHANI

.BENSLIMANE SARLAU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير .
شقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الع  ن  زنقة  السالم  بحي  مأ اجدة 
000ر1   - بنسل مان  5ر1  رقم 

بنسل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
- الس د عبد الغاني تفاحي : 000  

حصة بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
تفاحي  الغاني  عبد  الس د 
الع  ن  زنقة  السالم  حي  عن انه(ا) 
000ر1  بنسل مان  5ر1  رقم 

بنسل مان املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
تفاحي  الغاني  عبد  الس د 
الع  ن  زنقة  السالم  حي  عن انه(ا) 
000ر1  بنسل مان  5ر1  رقم 

بنسل مان املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

تبريل  202 تحت رقم 9 2.

411I

etude maître mohamed ali abartah

PORTMARNOCK

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تف يت حصص

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc

PORTMARNOCK شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النهضة، الشطر ر، بل ك 9 ، رقم 

589  - 000ر7 الداخلة املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.  675

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  شتنبر  202   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سني  ي نس  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة   50 سل طين 

(ة)  حصة لفائدة الس د    00 تصل 

 20 بأاريخ  سل طين  سني  نسرين 

شتنبر  202.

سني  ي نس  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة   50 سل طين 

(ة)  حصة لفائدة الس د    00 تصل 

شتنبر   20 بأاريخ  هللا  فأح  سع د 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 1575/2021.

412I
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FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

NAKHIL IMPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
NAKHIL IMPORT شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النخ ل 4 رقم 9 شارع جبران خل ل 
جبران   شارع ك - 24000 الجديدة 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
9ر8ر1.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»تجزئة النخ ل 4 رقم 9 شارع جبران 
 24000  - ك  شارع  جبران    خل ل 
ايمن  »اقامة  إلى  املغرب«  الجديدة 
 - ف د   2 طابق    2 شقة   7 ج ش ا 

24000 الجديدة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 0ر مارس 

 202 تحت رقم رر262.
Iر41

GHALLIL CONSULTING

LAMKATRA املكاترة
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

GHALLIL CONSULTING
 DR GHALLIL TAGHZOUTE ،

TINGHIR ،45200 املغرب
املكاترة LAMKATRA شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي املكاترة 
ترناتة زاك رة - ر4792 زاك ره 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

645ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : املكاترة 

.LAMKATRA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير,كراء آالت.

املكاترة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

زاك ره  ر4792   - زاك رة  ترناتة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الكريمي  العزيز  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الكريمي  العزيز  عبد  الس د 

زاك رة  ترناتة  املكاترة  عن انه(ا) 

ر4792 زاك ره املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الكريمي  العزيز  عبد  الس د 

زاك رة  ترناتة  املكاترة  عن انه(ا) 

ر4792 زاك ره املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  االبأدائ ة بزاك رة بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 26ر.

414I

CMA GESTION

اطابليسمون نور البيان (بريفي)
إعالن مأعدد القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

اطابليسم ن ن ر الب ان (بريفي) 

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 940 

تجزئة النهضة املحام د - - مراكش 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر5272.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

إلى  الشركة  تسم ة  تغ ير  مايلي: 

محام د  إكس ل  ن ر  »إطابليسم ن 

بريفي«

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تع ين مسيرين جديدين الس د 

للبطاقة  الحامل  الجل ل ج اد  عبد 

E  6269  الس دة  رقم  ال طن ة 

للبطاقة  الحاملة  الركراكي  نع مة 
تبعا لقب 3   EE80699 ال طن ة رقم 

الرف ق  عبد  الس د  املسير  اسأقالة 

ج اد

على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 

مايلي: تغ ير النشاط الأجاري للشركة 

إلى »مدرسة الأدريب املنهي الخاصة« 

 ، ،  الطباعة  الأمريض  »مدرسة 

 الكأابة املخأصرة ،  املحاسبة ... »

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التسم ة

بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
النشط الأجاري

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: اإلدارة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت  ر1  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 9425.
415I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

 STRUCTURE DARAA 
TAFILALET

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صند ق البريد 10ر الرئيس ة 
الرش دية ، 52000، الرش دية 

املغرب
 STRUCTURE DARAA 

TAFILALET شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

6ر شارع مدغرة الطابق الثالث - 
52000 الرش دية املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

61ر12.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر2 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»رقم 6ر شارع مدغرة الطابق الثالث 
إلى  املغرب«  الرش دية   52000  -
»رقم   زنقة   حي الشعبة - 52000 

الرش دية املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4ر4.
416I

FLASH ECONOMIE

LHS ISKANE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LHS ISKANE
املقر الرئي�سي: شارع مرس سلطان 
الشقة رقم ر الطابق ار 3 الدار 

الب ضاء
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مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 
شركة  تأسيس  تم  09/2021/ر2 
ذات مسؤ ل ة محد دة بامل اصفات 

الأال ة:
LHS ISKANE : ـ التسم ة

ـ السنة املال ة: من  0 يناير إلى 1ر 
ديسمبر

ـ هدف الشركة: منعش عقاري 
مرس  شارع  االجأماعي:  املقر   
الطابق ار 3  ر  سلطان الشقة رقم 

الدار الب ضاء 
99 سنة ابأداءا من تاريخ  املدة:  ـ 

الأأسيس النهائي للشركة
درهم    00000.00 الرتسما3:  ـ 
مقسم على000 حصة من فئة 00  

درهم للحصة 
الحسن شاغ غ 4رر : حصة 

اسماع ل بس ي : ررر حصة 
الحسن ا فقير : ررر حصة 

تس ير  مهمة  تسندت   : التس ير   
الحسن  شاغ غ  للس د  الشركة 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحاملة 

BH52216ر
ذات  شركة  القان ني:  الشكل  ـ 

مسؤ ل ة محد دة 
اإليداع  تم  الأجاري:  -السجل 
الأجاري  القان ني  التسج ل 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 
تحت  0/09/2021ر  بأاريخ 

رقم7759 5. 

417I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

MadMoon CAPITAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير تسم ة الشركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

5ر2 شارع يعق ب املنص ر إقامة 
ارنفا3 عمارة ب  الطابق الرابع 
 BD YACOUB الدارالب ضاء -

 EL MANSOUR N° 25ر
 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالب ضاء املغرب

MadMoon CAPITAL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي 265 شارع 

الزرقط ني الطابق الأاسع رقم 92 - 

20050 الدارالب ضاء املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

50 86 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  شتنبر  202   06 املؤرخ في 

 MadMoon« من  الشركة  تسم ة 

 MadMoone« إلى   »CAPITAL

. »CAPITAL

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795097.

418I

Sukoon

SUKOON S.A.R.L AU
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Sukoon

2رر شارع إبراه م ال رداني رقم 

 2 املعارف، 0رر20، الدارالب ضاء 

املغرب

SUKOON S.A.R.L AU شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2رر شارع 

 N°2  ابراه م الر داني طابق5 رقم

املعاريف 0رر20 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر50925

0ر  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ي ن    202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUKOON S.A.R.L AU

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري

شراء  0 ع  تأجير املباني السكن ة 

 الأجارية.

تعما3 التشي د  الأجهيز للمباني.

الكهر0اء  السباكة  اعما3  جم ع 

 الطالء..

2رر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

طابق5  الر داني  ابراه م  شارع 

الدار  0رر20  املعاريف   N°2  رقم

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : بنجل ن  ي نس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 SUKOON S.A.R.L AU : الشركة

000  بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 SUKOON S.A.R.L الشركة 

ابراه م  شارع  2رر  عن انه(ا)   AU

الدار  0رر20  رقم  2  الر داني 

الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بنجل ن  ي نس  الس د 

الدار   20 00 حازم  ابن  زنقة  ر8 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

419I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE DAR RKM IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
ر4ر شارع محمد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مال3 ، 000ر2، 

بني مال3 املغرب
 STE DAR RKM IMMOBILIER
SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السعادة رقم 4-5 الطابق السفلي 
،تم تضهر - 000ر2 بني مال3 املغرب 

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.987 
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر2 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 STE DAR RKM ال ح د  الشريك 
مبلغ   IMMOBILIER SARL AU
درهم  عن ان   800.000 رتسمالها 
السعادة  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
،تم تضهر  الطابق السفلي   4-5 رقم 
- 000ر2 بني مال3 املغرب نت جة 3 : 

الأ قف عن النشاط.
تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
السعادة رقم 5-4 الطابق السفلي ،تم 

تضهر - 0000ر2 بني مال3 املغرب . 
  عين:

رقام    الكريم  عبد  الس د(ة) 
السعادة  تجزئة  تضهر  تم  عن انه(ا) 
املغرب  مال3  بني  000ر2   4 الرقم 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 0ر شتنبر 

 202 تحت رقم 9 0 .
420I
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oriental conseils et services expresse

 ORIENTAL CONSEILS ET
SERVICES EXPRESSE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 oriental conseils et services
expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI
 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 oriental conseils et services
expresse شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس عمارة يعق بي 

الطابق الرابع  جدة - 60000  جدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7507ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 oriental conseils et services

. expresse
- مش رة   : غرض الشركة بإيجاز 

إدارة ارعما3
من  للشركات  الدعم  خدمات   -

ح ث الأنظ م التشغ لي  املالي
-تعما3 مخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
يعق بي  عمارة  الخامس  محمد 
60000  جدة   - الطابق الرابع  جدة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  إدريس  ف اللي  الس د 
حي محمد بلخضر زنقة بني انصار رقم 

6   جدة 60000  جدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  إدريس  ف اللي  الس د 
حي محمد بلخضر زنقة بني انصار رقم 

6   جدة 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     09 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2ر21.

421I

برتناريا   سرفيس

ESTHESLIM SARL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

برتناريا   سرفيس
رقم  8زنقة 5 حي نزهة عين 

السبع الدارالب ضاء ، 20650، 
الدارالب ضاء املغرب

ESTHESLIM SARL شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2  زنقة 
سلنت ب ف عمارة املنضرالجمبل 

شقة ر الدارالب ضاء - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر51662

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESTHESLIM SARL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجم ل  الأخسيس,العناية  عالج 
رعاية  لل جه,  بالجسم,العناية 
الشعر  إزالة  الش خ خة,  مكافحة 
املعدات  دائم,شراء  0 ع  بشكل 

الطب ة,اسأيراد   تصدير..
زنقة    2  : عن ان املقر االجأماعي 
املنضرالجمبل  عمارة  ب ف  سلنت 
شقة ر الدارالب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : عب ش  مريم  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عب ش  مريم  الس دة 
شقة    سر   2 تر  لك لين  عمارة 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عب ش  مريم  الس دة 
شقة    سر   2 تر  لك لين  عمارة 

20000 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر50ر79.
422I

BUREAU ESSOUFYANI

BABIT CAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

BABIT CAR شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة ت س 

ابن تابت الرقم ر0 حي ال حدة 02 - 
70000 الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1ر75ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 BABIT : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق.
عن ان املقر االجأماعي : زنقة ت س 
 - 02 ابن تابت الرقم ر0 حي ال حدة 

70000 الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د تحمد بابيت 

بق مة 50.000 درهم للحصة .
 500  : بابيت  املصطفى  الس د 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ببيت  تحمد  الس د 
زنقة الخط الرقم ر8 حي ال حدة  0 

70000 الع  ن املغرب.
الس د املصطفى ببيت عن انه(ا) 
زنقة الخط الرقم ر8 حي ال حدة  0 

70000 الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ببيت  تحمد  الس د 
زنقة الخط الرقم ر8 حي ال حدة  0 

70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ ر1 

 202 تحت رقم 62/2021ر2.
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FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

THE EXPRESS SERVICE LINE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
 THE EXPRESS SERVICE LINE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
علي  عزيز زنقة 8 رقم 14 الحاجب - 

50000 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
467ر5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   28
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 THE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPRESS SERVICE LINE
اغاثة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
علي  عزيز زنقة 8 رقم 14 الحاجب - 

50000 الحاجب املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د اسماع ل عبد ن 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عبد ن  اسماع ل  الس د 

 8 زنقة  تجزئة علي  عزيز  عن انه(ا) 
الحاجب   50000 الحاجب   14 رقم 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عبد ن  اسماع ل  الس د 

 8 زنقة  تجزئة علي  عزيز  عن انه(ا) 
الحاجب   50000 الحاجب   14 رقم 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ن    ر0  بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 2757.

424I

FITARCO

AOURIR NEGOCE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

AOURIR NEGOCE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ا رير 

س دي عبدهللا ا 0لع د 85500 

س دي افني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AOURIR NEGOCE

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 
املخألفة  البناء .

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ا رير س دي عبدهللا ا 0لع د 85500 

س دي افني املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الح ان  الحسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د الحسن الح ان عن انه(ا) 
كلم م   8 000 ب يزكارن  حي املسيرة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د الحسن الح ان عن انه(ا) 
كلم م   8 000 ب يزكارن  حي املسيرة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   29 االبأدائ ة بأيزنيت بأاريخ 

 202 تحت رقم 415.
425I

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

سوسيتي ماروكين 
دانفيستيسمون دو ديتروا بريفي

إعالن مأعدد القرارات

SBAAI AUDIT & EXPERTISE
ساحة املدينة عمارة دارالفرح   

الطابق 4 رقم  8 ، 90000، طنجة 
املغرب

س س تي مار كين دانفيسأيسم ن 
د  ديتر ا بريفي »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: إقامة 

ل تين ر العمارة 1ر رقم 70 - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

. 0 6 7
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  مارس  202  املؤرخ في  0 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

من النظام االسا�سي   7 تعديل البند 

الس د  تف يت  بعد  للشركة  ذلك 

حصة   50 نس مي  الحك م  عبد 

حصة    .000 تصل  من  اجأماع ة 

 22 لفائدة شركة زير ن بر د بأاريخ 

2020   كذا تف يت الس دة  شتنبر 

هند آيت امحمد 50 حصة اجأماع ة 

من تصل 000.  حصة لفائدة شركة 

زير ن بر د بنفس الأاريخ .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين الس دة خرماش منى الحاملة 

رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

للشركة  كمسير  ح د   D82891ر

 ذلك بعد اسأقالة الس دة هند ايت 

احمد

على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 

تح يل املقر االجأماعي الحالي  مايلي: 

»إقامة ل تين ر العمارة  للشركة من 

1ر رقم 70 - 90000 طنجة املغرب« 

إلى »املجم عة السكن ة 8 العمارة  0 

 90000  - ديار طنجة  املحل رقم  0 

طنجة املغرب«

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املجم عة  في  االجأماعي  املقر  يقع 

رقم  املحل  العمارة  0   8 السكن ة 

نقله  يمكن  طنجة.  ديار طنجة،   0 

إلى تي مكان آخر في نفس املحافظة ت  

،  الذي  بقرار من املسير   ، املقاطعة 

بقرار  عل ه  املصادقة  يأم  تن  يجب 

هذا  من   24 للمادة  جماعي  فًقا 

النظام ارسا�سي

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مائة  مبلغ  في  املا3  رتس  تحديد  تم 

مقسًما إلى تلف حصة   ، تلف درهم 

اجأماع ة بق مة مائة درهم لكل منها 

مدف عة    000 إلى  مرقمة من  0   ،

بالكامل  يملكها كلها املساهم ال ح د 

شركة زير ن بر د.
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على  ينص  الذي  6ر:  رقم  بند 
خرماش  منى  الس دة  تع ين  مايلي: 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
للشركة  كمسيرة   D82891ر رقم 

.......« باقي البند لم يأم تغ يره 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    7 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246104.

426I

BRANDHOME

BRANDHOME
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

برانده م 
BRANDHOME S.A.R.L.A.U

شركة محد دة املسؤ ل ة، ذات 
شريك  ح د رتسمالها 00.000  

درهم
املقر الرئي�سي:  6 شارع لال ياق ت 

مصطفى املعاني طابق ار 3 رقم 56 
الدار الب ضاء

بم جب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم  ضع   ،26/07/2021 في  الب ضاء 
محد دة  لشركة  ارسا�سي  القان ن 

املسؤ ل ة بالخص ص ات الأال ة:
التسم ة: برانده م ش.م.م.ش. 

املقر الرئي�سي:  6 شارع لال ياق ت 
 56 مصطفى املعاني طابق ار 3 رقم 

الدار الب ضاء
الشركة  تهداف  تكمن  امل ض ع: 

ف ما يلي:
- االستشارات  الخدمات في مجا3 
في شكل  معانيها،  بأ سع  االتصاالت 

دراسات  خبرات
تط ير  بشأن  املش رة  قديم   -
خال3  من  االتصاالت  شركات 

االسأح اذ على ارسهم
لأط ير  الأنس ق  اإلشراف   -

 املش رة في مجا3 معالجة الب انات
ت  ب ع ت  ترخ ص  - ط ير ت  شراء 
التراخ ص  0راءات االختراع  ت  منح 
ذات  العقارية   املعرفة  ارص 3 

الصل.

البحث  الأط ير  اإلنأاج   -
لالشتراكات   التر يج  التس يق 

 مشغلي االتصاالت
 99 ملدة  الشركة  تسست  املدة: 

سنة.
رتسما3  حدد  الشركة:  رتسما3 
درهم  آالف  مبلغ عشرة  في  الشركة 
على  مخصصة  درهم   ( 00.000(

الشكل الأالي:
- الس دة نادية رما3   

000  حصة
التس ير: تسير الشركة من قبل:

- الس دة نادية رما3
تم اإليداع القان ني بكأابة ضبط 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
في06/08/2021 تحت عدد 0805ر.

السجل الأجاري رقم: 514967
427I

AG.FIDUCIAIRE

 NOUVO BURO SERVICES
SARL A.U

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 NOUVO BURO SERVICES SARL
 A.U

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

شارع تن ا3 إقامة البركة طابق 5 
رقم  2  جدة 
تأسيس شركة

I- بمقأ�سى عقد بأ ق ع من التزم 
انشات   21/09/2021 في  تاريخه 
الق انين الأنظ م ة لشركة محد دة 
طابعها  لشريك  ح د  املسؤ ل ة 

كالأالي :
 NOUVO شركة  التسم ة: 

.BURO SERVICES
محمد  زنقة    5 االجأماعي  املقر 
عبد ا قامة السعادة مجمع د  جدة. 
امل ض ع  راقة بالأقس ط تد ات 
 تجهيز املكاتب  الأجارة بصفة عامة .
ف ما  محدد  الشركة:  رتسما3 
مقسم  درهم   000.00   00 قدره 
000   حصة اجأماع ة من فئة  إلى 

مئة درهم لل احدة مكأتبة   مسددة 

بأكملها كالأالي : 

غير  ملدة  اسماء  بنعمر  التس ير 

محد دة مع حق اإلمضاء.

II –تم اإليداع القان ني باملحكمة 

 01/10/2021 في  ب جدة  الأجارية 

تحت السجل الأجاري رقم 8199ر. 

428I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE D’AFFAIRE

 MARRAKECH SOFIA

TARGA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 CENTRE D’AFFAIRE

 MARRAKECH SOFIA TARGA

 شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 مقرها اإلجأماعي: رقم 22 تجزئة 

ص ف ا - مراكش
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  89 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د

 CENTRE D’AFFAIRE

 MARRAKECH SOFIA

TARGA:تسم ة الشركة
مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة الخدمة (مركز تعما3)
 22 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

تجزئة ص ف ا - مراكش

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  00.000 :مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي :

   GUIDA ANTOINE الس د   

00000 )) درهم

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة

GUIDA ANTOINE الس د 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27985 

429I

AUDEC EXPERTISE

GLOBE MARINE
إعالن مأعدد القرارات

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

GLOBE MARINE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 4ر اف ن  

حسن صغير - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.52725

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   20 5 تبريل  املؤرخ في  0 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

االعأبار  بعين  العام  االجأماع  تخذ 

عبد  بن  ش ني   / الس د  مساهمة 

في شركة  فار ق  ت الده  هللا محمد 

SAIDA INVEST في   تبريل 5 20

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تغ ير اي بند

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794601.

0Iر4
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 MOGADOR م كاد ر تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

موكا الترا شوب
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

م كاد ر تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع  اد 

املخازن الشقة رقم ر بالطابق 

الثاني الص يرة الص يرة، 44000، 

الص يرة املغرب

م كا الترا ش ب شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة 

بالطابق ار 3 رقم 2  تجزئة 

الفض لة ،البرج 2 الص يرة - 44000 

الص يرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

م كا   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الترا ش ب.

غرض الشركة بإيجاز :  / اإلنأاج 

2/  كالة   الأ زيع السمعي البصري- 

تجهزة  ص انة  تشغا3  ر/  لإلشهار- 

اإلعالم ات..

شقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

تجزئة    2 رقم  ار 3  بالطابق 

الفض لة ،البرج 2 الص يرة - 44000 

الص يرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د اسماع ل م دن 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د اسماع ل م دن عن انه(ا) 
4ر تجزئة املسأقبل الص يرة 44000 

الص يرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د اسماع ل م دن عن انه(ا) 
4ر تجزئة املسأقبل الص يرة 44000 

الص يرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  بالص يرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 41ر.
1Iر4

FCGI

 ALMADINA HOLDING
GROUPE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FCGI
 AVENUE MOHAMED V N°

 159 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 ALMADINA HOLDING
GROUPE شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

 داد جهان زا ية شالرع بئرانزران 
  املغرب العربي شقة رقم 02 - 
14200 س دي سل مان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
229ر

  5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ALMADINA HOLDING  :

.GROUPE
ب ع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

ت زيع م اد الأجم ل
االسأيراد   الأصدير.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 داد جهان زا ية شالرع بئرانزران   
املغرب العربي شقة رقم 02 - 14200 

س دي سل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
لطفي  العلمي  الرحم ني  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
لطفي  العلمي  الرحم ني  الس د 
 5 رقم  شارع فاس طر   8 عن انه(ا) 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
لطفي  العلمي  الرحم ني  الس د 
 5 رقم  شارع فاس طر   8 عن انه(ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ ر2 

شتنبر  202 تحت رقم 295.
2Iر4

AUDEC EXPERTISE

 FORWARDING CARGO
LOGISTICS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
رفع رتسما3 الشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ر
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 

باب م فضاء املنار الطابق 9 شقة 41 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 6859 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2009 ي ن     04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

من  تي  درهم«   4.700.000«

 5.000.000« إلى  درهم«  »00.000ر 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع دي ن الشركة املحددة املقدار   

املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ     الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن   2009 تحت رقم 4492رر.

Iرر4

AUDEC EXPERTISE

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
رفع رتسما3 الشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 

باب م فضاء املنار الطابق 9 الشقة 

41 - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 6859 
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 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي

تم   20 2 ي ن     29 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

تي  درهم«   5.000.000« قدره 

إلى  درهم«   5.000.000« من 

 : طريق  عن  درهم«    0.000.000«

تقديم حصص نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2 20 تحت رقم 506259.

4Iر4

AUDEC EXPERTISE

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

 FORWARDING CARGO

LOGISTICS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 

باب م فضاء املنار الطابق 9 الشقة 

41 - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 6859 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تح يل  ر201  ماي  ر1  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

املنار الطابق  »29 شارع باب م فضاء 

9 الشقة 41 - 20000 الدار الب ضاء 

مجمع الصناعي   1045« إلى  املغرب« 

الدار   20000  - الن اصر  سابين  

الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 02 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز ر201 تحت رقم 526872.

5Iر4

مكأب الدراسات املحاسبات ة  التس ير

EST PLUS TRANS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

مكأب الدراسات املحاسبات ة 

 التس ير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكأب رقم 6 ، 

5100ر، جرس ف املغرب

EST PLUS TRANS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي الطابق 

السفلي امللك املسمى النكد الغربي 

حي الكد جرس ف - 5100ر 

جرس ف املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2149

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  شتنبر  202   22 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »نقل املسافرين« 

إلى »نقل البضائع لحساب الغير«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 1152/2021.

6Iر4

EURODEFI MANAGEWELL

VALORIPRO IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

 VALORIPRO IMMOBILIER

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 RUE عن ان مقرها اإلجأماعي 

 SOUMAYA RES SHEHRAZADEر

 5EME ETAGE N 22 PALMIERS

CASABLANCA - 20000

 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.441877
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  تكأ 0ر  202  ر1  في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 VALORIPRO ذات الشريك ال ح د 
رتسمالها  مبلغ   IMMOBILIER
مقرها  درهم  عن ان    00.000
 RUE SOUMAYA RES اإلجأماعي 
 SHEHRAZADE5 رEME ETAGE
 N 22 PALMIERS CASABLANCA -
الدار الب ضاء املغرب نت جة   20000
فترة  خال3  البناء  م اقع  إغالق   :  3
ك ف د 9  تراجع في الأط ير العقاري.
 RUE ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 SOUMIA RES SHEHRAZADEر
 5EME ETAGE N°22 PALMIERS
الدار   CASABLANCA - 20000

الب ضاء املغرب. 
  عين:

 SOUHAIL JAHIDI الس د(ة) 
 FRANCE 20000 عن انه(ا)    
(ة)  كمصفي   FRANCE FRANCE

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 66 795.
7Iر4

 FOURNITURE, PRESTATION AUTOMATISME,

» ’’ELECTRICITE ET ENERGIE » ’’FPA2E

 FOURNITURE, :
 PRESTATION

 AUTOMATISME,
 ELECTRICITE ET ENERGIE »

» ’’’’FPA2E
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 FOURNITURE, PRESTATION
 AUTOMATISME, ELECTRICITE

» ’’ET ENERGIE » ’’FPA2E

0  زنقة الحرية الطابق الثالث 

الشقة رقم 5 الدار الب ضاء املغرب ، 

20000، الدار الب ضاء املغرب

 FOURNITURE, PRESTATION :

 AUTOMATISME, ELECTRICITE

ET ENERGIE » ’’FPA2E’’ « شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 

الدار الب ضاء املغرب - 20500 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 8057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 :  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 FOURNITURE, PRESTATION

 AUTOMATISME, ELECTRICITE

.» ’’ET ENERGIE » ’’FPA2E

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تصم م  0ناء  ترك ب  تشغ ل 

الكهر0ائ ة  الترك بات   مراقبة 

الصناع ة  شبه  القطاعات  في 

الصناع ة..
0 زنقة   : املقر االجأماعي  عن ان 

 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

الدار الب ضاء املغرب - 20500 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : ياسين  حاس ني  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   500  : الس د اب زيد نب ل 

بق مة 00  درهم للحصة . 
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د اب زيد نب ل عن انه(ا) 1ر1 
زنقة معا ية ابن ابي سف ان تجزئة 

الجديدة   24000 الجديدة  القدس 

املغرب.

الس د حاس ني ياسين عن انه(ا) 

الطابق  0ر  الشقة   7 إقامة البسأان 

 24000 الجديدة   4 العمارة  الرابع 

الجديدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د اب زيد نب ل عن انه(ا) 1ر1 
زنقة معا ية ابن ابي سف ان تجزئة 

الجديدة   24000 الجديدة  القدس 

املغرب

الس د حاس ني ياسين عن انه(ا) 

الطابق  0ر  الشقة   7 إقامة البسأان 

 24000 الجديدة   4 العمارة  الرابع 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم -.

8Iر4

hamzafid

bernistyle
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

bernistyle شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي س دي 

ب زكري طريق الحاجب (ت طين 

مع الشركة BERNIMOD) د ار 

ازط طن جماعة الدخيسة مكناس 

50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر470.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
5  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
  00.000 bernistyle مبلغ رتسمالها 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
الحاجب  طريق  ب زكري  س دي 
 (BERNIMOD الشركة  مع  (ت طين 
الدخيسة  جماعة  ازط طن  د ار 
املغرب  مكناس   50000 مكناس 

نت جة 3 : العجز التراكمي .
الأصف ة ب س دي  مقر    حدد 
(ت طين مع  ب زكري طريق الحاجب 
 BERNIMOD) - 50000 الشركة 

مكناس املغرب . 
  عين:

عبد القادر البرني�سي    الس د(ة) 
راس اغ ل املنظر   40 رقم  عن انه(ا) 
املغرب  مكناس   50000 الجم ل 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
س دي   : ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
(ت طين مع  ب زكري طريق الحاجب 

(BERNIMOD الشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 17ر.

9Iر4

FIDUCIAIRE BAMMOU

VERGINIA CHIKEN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

Angle Rue Loubnane et ,6ر 
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
VERGINIA CHIKEN شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع زنقة 
 LA االسأقال3   زنقة املرسة اقامة
PERLA A مكأب رقم 8 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VERGINIA CHIKEN

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت

مقهى  قاعة شاي

مم ن حفالت.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
زنقة االسأقال3   زنقة املرسة اقامة 

LA PERLA A مكأب رقم 8 - 14000 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

00ر   : ب غن م  اسماع ل  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة  00ر   : الس دة رق ة هاني 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   400  : هاني  عابد  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ب غن م  اسماع ل  الس د 

رقم  20  بريكة  تجزئة  عن انه(ا) 

14000 القن طرة املغرب.

عن انه(ا)  هاني  رق ة  الس دة 
59  بئر الرامي 14000  09 رقم  زنقة 

القن طرة املغرب.
زنقة  الس د عابد هاني عن انه(ا) 
الشرق ة  الرامي  بئر    59 رقم   09

14000 القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ب غن م  اسماع ل  الس د 

رقم  20  بريكة  تجزئة  عن انه(ا) 

14000 القن طرة املغرب

عن انه(ا)  هاني  رق ة  الس دة 
59  بئر الرامي 14000  09 رقم  زنقة 

القن طرة املغرب

زنقة  الس د عابد هاني عن انه(ا) 

الشرق ة  الرامي  بئر    59 رقم   09

14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم   885.

440I

N2M CONSEIL-SARL

FROZEN COMPANY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FROZEN COMPANY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

املسأ صف بني انصار - 62000 

الناظ ر املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر220.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تقرر حل 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ   FROZEN COMPANY

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

املسأ صف  حي  اإلجأماعي  مقرها 

الناظ ر املغرب   62000  - بني انصار 

نت جة 3 : -انتهاء الغرض من الشركة.

حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

 62000  - انصار  بني  املسأ صف 

الناظ ر املغرب. 
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  عين:

الن يتي اسماع ل   الس د(ة) 

بني  املسأ صف  حي  عن انه(ا)     

املغرب  الناظ ر   62000 انصار 

كمصفي (ة) للشركة.

الب ط بي  محمد   الس د(ة) 

ش كر  بني  افرح  د ار  عن انه(ا)    

62000 الناظ ر املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د تبل غ  محل   املخابرة   

   ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 4021.

441I

N2M CONSEIL-SARL

FROZEN COMPANY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FROZEN COMPANY شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : حي 

املسأ صف بني انصار - 62000 

الناظ ر املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر220.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تقرر حل 

شركة ذات   FROZEN COMPANY

رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  درهم  عن ان    00.000

اإلجأماعي حي املسأ صف بني انصار 

نت جة  املغرب  الناظ ر   62000  -

النتهاء الغرض من الشركة.

  عين:
الن يتي  اسماع ل   الس د(ة) 
بني  املسأ صف  حي  عن انه(ا)    
املغرب  الناظ ر   62000 انصار 

كمصفي (ة) للشركة.
الب ط بي محمد   الس د(ة) 
ش كر  بني  افرح  د ار  عن انه(ا)     
62000 الناظ ر املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
حي  شتنبر  202  في  ر1  بأاريخ 
 62000  - انصار  بني  املسأ صف 

الناظ ر املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 4022.
442I

NOUSSAH CONSULTING

كديجيو
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG ر

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

كديج   شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقط ني الطابق ر الرقم 8 - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

76127ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  غشت  202    7 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
كديج    ال ح د  الشريك  ذات 
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
شارع   59 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
 -  8 الرقم  ر  الطابق  الزرقط ني 
الدار الب ضاء املغرب نت جة   20000
: عدم القدرة على تحق ق تهداف   3

الشركة.

  حدد مقر الأصف ة ب 59 شارع 
 -  8 الرقم  ر  الطابق  الزرقط ني 

20000 الدار الب ضاء املغرب. 
  عين:

تب   فاخر  منص ف  الس د(ة) 
الهدى   عن انه(ا) 1ر زنقة تري نف ل 
باريس 00000 باريس فرنسا كمصفي 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 59 شارع 

الزرقط ني الطابق ر الرقم 8
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 792164.
Iر44

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SACHA BEAUTE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 210ر FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزه ر   

فاس، 0060ر، فاس املغرب
SACHA BEAUTE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 6  تجزئة 
إبن خلد ن شارع إبن الخط ب فاس 

- 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   05
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SACHA BEAUTE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأجم ل  الحالقة.

عن ان املقر االجأماعي : 6  تجزئة 

إبن خلد ن شارع إبن الخط ب فاس 

- 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الدا دي  سناء  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الدا دي عن انه(ا)  الس دة سناء 
شارع  حدة زنقة ل ز 2 رقم 6 نرجس 

ب 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الدا دي عن انه(ا)  الس دة سناء 
شارع  حدة زنقة ل ز 2 رقم 6 نرجس 

ب 0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر424.

444I

االئأمان الجه ي الجديدة

CONSTRUCEF
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

االئأمان الجه ي الجديدة

النس م 5 تجزئة بكري الرقم    

الجديدة ، 24000، الجديدة املغرب

CONSTRUCEF شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 

الزرقط ني فضاء الزرقط ني 

 Q.H - 2000 الطابق   رقم ر

الدارالب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 6 95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONSTRUCEF

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري   مقا 3 في البناء.

55 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

الزرقط ني فضاء الزرقط ني الطابق 

الدارالب ضاء   Q.H - 2000 رقم ر    

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ي سف  د اح  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ي سف  د اح  الس د 

 Garden Beach Sidi Rahal  258

.Chatii 26100 Berrechid MAROC

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ي سف  د اح  الس د 

 Garden Beach Sidi Rahal  258

Chatii 26100 Berrechid MAROC

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 2167ر.

445I

NJ BUSINESS

SUCCESS WORKS
إعالن مأعدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA رEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 0000ر،
FES maroc

SUCCESS WORKS »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: محل 
تجاري الكائن بطريق صفر  شارع 

الخل ل زنقة بئر انزران رقم   ال فاء 
قطعة رقم 58  - 0000ر فاس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.65 95

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تف يت حصص: تف يت 4950 حصة 
الس د  الى  الزين  رش د  الس د  من 

سع د العالم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مكاتب  من  االجأماعي  املقر  تح يل 
  9 املكأب  الثالت  الطابق  مارينا 
املدينة  بنجل ن  الكريم  عبد  شارع 
الجديدة فاس الى محل تجاري الكائن 
بطريق صفر  شارع الخل ل زنقة بئر 
انزران رقم   ال فاء قطعة رقم 58 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير الشكل القان ني من شركة ذات 
ذات  شركة  الى  محد دة  مسؤ ل ة 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال احد 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغ ير النظام ارسا�سي للشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 71ر4.
446I

pouce des affaires

 SOPHIA BENYAHIA

KAFTAN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 2050ر، casablanca

maroc

sophia benyahia kaftan شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : rueر1 

 ahmed el majjati res les

 alpes 1er étage n°8 quartier

 maarif Casablanca anfa -

CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.

.COM CASABLANCA MAROC

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

96975ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 ي ل  ز  202 تقرر حل 

شركة   sophia benyahia kaftan

مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

rue ahmed elر1  مقرها اإلجأماعي 

 majjati res les alpes 1er étage

 n°8 quartier maarif Casablanca

anfa - CPDAFIDUCIAIRE1@

 GMAIL.COM CASABLANCA

نت جة لبعد مالحظة عدم   MAROC

لألسباب  االجأماعي  الهدف  تحق ق 

االقأصادية  الترابط ة.

  عين:

 ABDELJALIL MIALED (ة)الس د

 CENTRAL PARK VILLA (ا)عن انه  

 41 BOUSKOURA NOUACEUR

CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.

 COM CASABLANCA MAROC

كمصفي (ة) للشركة.

الجمع ة  انعقاد  تم  قد    
ي ل  ز  202   27 بأاريخ  الخأام ة 
rue ahmed el majjati resر1   في 
 les alpes 1er étage n°8 maarif
 quartierCasablanca anfa -
CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.
.COM CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 0000.
447I

pouce des affaires

QUALITY-CERT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

pouce des affaires
 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama
 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 2050ر، casablanca
maroc

QUALITY-CERT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 
 Residence REDAD 108, 2eme

 etage N 6 Rue Rahal Ben
 Ahmed Hay BELVEDERE -

CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.
.COM CASABLANCA MAROC

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

57441ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   20 8 غشت  ر2  في  املؤرخ 
ذات  شركة   QUALITY-CERT حل 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
 Residence REDAD اإلجأماعي 
 108, 2eme etage N 6 Rue Rahal
 Ben Ahmed Hay BELVEDERE -
CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.
 COM CASABLANCA MAROC
تحق ق  عدم  مالحظة  لبعد  نت جة 
الهدف االجأماعي رسباب اقأصادية 

 تقابل ة.
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  عين:
 MYRIAM AIT الس د(ة) 
 VILLA  72 (ا)عن انه   BOUTALAB
 CIGALE OASIS CASABLANCA
CPDAFIDUCIAIRE1@GMAIL.
 COM CASABLANCA MAROC

كمصفي (ة) للشركة.
الجمع ة  انعقاد  تم  قد    
 20 8 مارس  ر2  بأاريخ  الخأام ة 
 Residence REDAD 108,  في 
 2eme etage N 6 Rue Rahal
 Ben Ahmed Hay BELVEDERE
- CPDAFIDUCIARE1@GMAIL.
.COM CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم 0000.
448I

N2M CONSEIL-SARL

LOMINFO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LOMINFO شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البسأان ب عرك - 62000 الناظ ر 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر1461.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
22 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ   LOMINFO ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
البسأان  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
املغرب  الناظ ر   62000  - ب عرك 
نت جة 3 : انتهاء الغرض من الشركة.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

الناظ ر   62000  - ب عرك  البسأان 
املغرب. 

  عين:
لبيب    ا محسن  الس د(ة) 
 45 رقم  البسأان  تجزئة  عن انه(ا) 
62000 الناظ ر املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم ر402.
449I

N2M CONSEIL-SARL

LOMINFO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LOMINFO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
البسأان ب عرك - 62000 الناظ ر 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1461.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
22 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
مسؤ ل ة  ذات  شركة   LOMINFO
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
البسأان  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
املغرب  الناظ ر   62000  - ب عرك 

نت جة النتهاء الغرض من الشركة.
  عين:

لبيب    ا محسن  الس د(ة) 
 45 رقم  البسأان  تجزئة  عن انه(ا) 
62000 الناظ ر املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
تجزئة  شتنبر  202  في   22 بأاريخ 
الناظ ر   62000  - ب عرك  البسأان 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 4024.

450I

شركة ك نطا سات

 STE ECOLE SPECIALISEE DE
 TECHNOLOGIE APPLIQUEE

PRIVE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

شركة ك نطا سات
شارع املأنبي حي ال فاء رقم 64 بني 
مال3 بني مال3، 000ر2، بني مال3 

املغرب
 STE ECOLE SPECIALISEE DE
 TECHNOLOGIE APPLIQUEE

PRIVE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 IMM عن ان مقرها اإلجأماعي 
 N 45 BD HASSAN II APPTS

 N 7 ET 9 AU 4EME ETAGE ET
 5EME ETAGE BENI MELLA BENI
 MELLAL 2000ر BENI MELLAL

.MAROC
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.692 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
FATIMA- (ة)  الس د  تف يت 
حصة   EZZAHRA KHALIL 100
حصة    00 تصل  من  اجأماع ة 
 ISSAM AIT (ة)  الس د  لفائدة 
AMGHART بأاريخ ر1 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم  98.

451I

MOGADOR CONSULTING

JOZALIN INTERIEUR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 85ر RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

JOZALIN INTERIEUR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي بامللك ة املسماة البحيرة 

بد ار ايت حامد فرقة  جماعة 

ا ناغة - 44000 الص يرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  0ر 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JOZALIN INTERIEUR

تصم م   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الديك ر  الداخلي،  الديك ر 

السينمائي. .

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

البحيرة  املسماة  بامللك ة  السفلي 

فرقة  جماعة  حامد  ايت  بد ار 

ا ناغة - 44000 الص يرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الح ش  منى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الح ش  منى  الس دة 
 44000 الخامس  محمد  ثان ية 

الص يرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الح ش  منى  الس دة 
 44000 الخامس  محمد  ثان ية 

الص يرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالص يرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 45ر.
452I

malartci

STE STLK SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 2000ر، BENI MELLAL

MAROC
STE STLK SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : 29-0ر 

بل ك ياسم نة ب كيران 2 بني مال3 - 
000ر2 بني مال3 املغرب .

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.4825
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
07 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   STE STLK SARL AU
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
ال ح د مبلغ رتسمالها 0.000  درهم 
0ر-29  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
بل ك ياسم نة ب كيران 2 بني مال3 - 
000ر2 بني مال3 املغرب نت جة لحل 

مسبق.
  عين:

االئق    املصطفى  الس د(ة) 
تجزئة  كيران  بن  حي  عن انه(ا) 

مال3  08بني  رقم   7 بل ك  تصم ت 
000ر2 بني مال3 املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
29- شتنبر  202  في   07 بأاريخ 
بني   2 كيران  ب  ياسم نة  0ربل ك 

مال3 - 000ر2 بني مال3 املغرب .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 0ر شتنبر 

 202 تحت رقم 020 .
Iر45

nabiq mohammed

SMART ECLAIRAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 2000ر،

beni mellal MAROC
SMART ECLAIRAGE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الحضرية رقم  6 - 000ر2 بني مال3 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر482.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202   20 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 SMART ال ح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   ECLAIRAGE
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي تجزئة الحضرية رقم  6 
- 000ر2 بني مال3 املغرب نت جة 3 : 

عدم تحق ق اهداف الشركة.
تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
الحضرية رقم  6 - 000ر2 بني مال3 

املغرب. 
  عين:

ع ي�سى    محمد  الس د(ة) 
عن انه(ا) بني مال3 000ر2 بني مال3 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 5 0 .

454I

Gloria Business Center

 ITABETON BTP

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

Gloria Business Center

 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

 12émé Etage, Appt 7ر

 59 Casablanca، 2060ر،

Casablanca Maroc

 ITABETON BTP

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 

املسأقبل، املجم عة 27، العمارة 

244 الرقم  0 - 20450 الدار 

الب ضاء. املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

2ر202.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ماي  202    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حرمات  فؤاد  (ة)  الس د  تف يت 

50  حصة اجأماع ة من تصل 50  

حصة لفائدة الس د (ة) عمر الح تي 

بأاريخ 9  ماي  202.

تف يت الس د (ة) ر ج ير  م ن ني 

50  حصة اجأماع ة من تصل 50  
حصة لفائدة الس د (ة) تحمد طارق 

بن كيران بأاريخ 9  ماي  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم 0ر7807.

455I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 FATIM
ISOLACONSTRUCTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

 2 ، مكأب 7 ، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 0000ر، فاس 

املغرب

 FATIM ISOLACONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر بل ك ر 

حي املستشفى ر0اط الخير - 0000ر 

صفر  املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 92 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2020 يناير    5 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

 FATIM ISOLACONSTRUCTION

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر بل ك ر 

0000ر   - حي املستشفى ر0اط الخير 

صفر  املغرب نت جة 3 : عدم انطالق 

اشغا3 الشركة.

  حدد مقر الأصف ة ب 9ر بل ك 

ر حي املستشفى ر0اط الخير - 0000ر 

صفر  املغرب. 

  عين:

علي فط م   عن انه(ا)  الس د(ة) 

فرنسا       فرنسا فرنسا كمصفي 

(ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   26 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 564.

456I
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STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 FATIM

ISOLACONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

 2 ، مكأب 7 ، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 0000ر، فاس 

املغرب

 FATIM ISOLACONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 9ر بل ك 

ر حي املستشفى ر0اط الخير - 0000ر 

صفر  املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

. 92 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2020 تقرر حل  07 فبراير  املؤرخ في 

 FATIM ISOLACONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة مبلغ 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

حي  ر  بل ك  9ر  اإلجأماعي  مقرها 

0000ر   - الخير  ر0اط  املستشفى 

انطالق  لعدم  نت جة  املغرب  صفر  

نشاط الشركة.

  عين:

علي فط م   عن انه(ا)  الس د(ة) 

فرنسا       فرنسا فرنسا كمصفي 

(ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 07 فبراير 2020  في 9ر بل ك 

ر حي املستشفى ر0اط الخير - 0000ر 

صفر  املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 2021/ر40.

457I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

OUSSAMA MOTOS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 0000ر،

FES MAROC

OUSSAMA MOTOS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر، 

مبنى رقم ر4 شارع م الي رش د 

طريق صفر  - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OUSSAMA MOTOS

تجارة     : بإيجاز  الشركة  غرض 

ص انة الدرجات النارية

تجارة في ل ازم الدرجات النارية

اسأيراد  تصدير.

مأجر،   : االجأماعي  املقر  عن ان 

رش د  م الي  شارع  ر4  رقم  مبنى 

طريق صفر  - 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  0.000  : كركار  تسامة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  كركار  تسامة  الس د 
امين  محمد  اقامة  املام ن ة  تجزئة 
ب رمانة 0000ر   8 الشقة  عمارة  2 

فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  كركار  تسامة  الس د 
امين  محمد  اقامة  املام ن ة  تجزئة 
ب رمانة 0000ر   8 الشقة  عمارة  2 

فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت    8 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 762ر.

458I

CONSEILS EVERNAGE

 MAROCAINE
 DE RECYCLAGE

 BIOTECHNOLOGIE
LAITIERE enseigne SMABIL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تف يت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 MAROCAINE DE RECYCLAGE
 BIOTECHNOLOGIE LAITIERE
enseigne SMABIL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ج هرة الطابق الأاني شقة رقم 
7  شارع عال3 الفا�سي - 40000 

مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ل  ز  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) عبد النبي عبد  تف يت الس د 
حصة اجأماع ة من    5.000 اال ي 
تصل 00.000  حصة لفائدة الس د 
ر1  بأاريخ  اال ي  عبد  محمد  (ة) 

ي ل  ز  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   25 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 26957 .

459I

tensiftconsultant

ELITE PRESTATIONS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

tensiftconsultant

املكأب 2 عمارة الطنطا ي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

ELITE PRESTATIONS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي اناس 
زنقة 46 رقم 06 - 4600 اسفي 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6411

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202    0 في  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 ELITE ال ح د  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   PRESTATIONS

مقرها  درهم  عن ان    00.000
رقم   46 زنقة  اناس  حي  اإلجأماعي 

 : 06 - 4600 اسفي املغرب نت جة 3 

- اسباب اقأصادية.

-  قف نشاط املؤسسة..

  حدد مقر الأصف ة ب حي اناس 
اسفي   46000  -  06 رقم   46 زنقة 

املغرب. 

  عين:

م  ري  سف ان   الس د(ة) 
  عن انه(ا) حي اناس زنقة 46 رقم 06 

(ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46000

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د تبل غ  محل   املخابرة   

   ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -



20729 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر1  بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 60ر2.
460I

FIDUBAC SARL

ROCA MONTE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع ي سف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناض ر

62000، nador maroc
ROCA MONTE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها االجأماعي تجزئة 

البسأان رقم ر41 الناظ ر - 62000 
الناظ ر املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.18487
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغ ير  شتنبر  202   27 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »-مشغل املحجر

»-مط ر  إلى  تصدير«  -اسأيراد   
عقارات

-اسأيراد  تصدير معدات البناء«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  بالناض ر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2ر40.
461I

ائأمان ة ياق ت

BRICO TAMNSOURT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ائأمان ة ياق ت
22 الطابق السفلي عمارة رقم ر2 

اشراق سكن تامنص رت ، 00ر40، 
مراكش املغرب

BRICO TAMNSOURT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�سي الشطر 05 حرف غ رقم 

7ر1 تامنص رت - 00ر40 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8 89

في  0  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  غشت  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 BRICO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TAMNSOURT
-اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة  البناء
البناء  الكهر0اء  م اد  -ب ع 

بالأقس ط
-اسأيراد  تصدير م اد البناء .

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
االر�سي الشطر 05 حرف غ رقم 7ر1 
تامنص رت - 00ر40 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 400  : عصام  نصرهللا  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د اسغ ن خالد : 400 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د نصرهللا عصام عن انه(ا) 
 270 رقم  ط  حرف   05 الشطر 
تامنص رت 00ر40 مراكش املغرب.

عن انه(ا)  خالد  اسغ ن  الس د 
  0 رقم   8 منزه االطلس ا ه   عمارة 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د نصرهللا عصام عن انه(ا) 
 270 رقم  ط  حرف   05 الشطر 

تانص رت 00ر40 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12725.
462I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

ALAALUM SUD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIARE POLYFINANCES

CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL

 MASSIRA IMM 6رA APPT

 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALAALUM SUD شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املحم د 

4 رقم 05ر مكررمراكش - 4000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  6899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ALAALUM SUD

T   : غرض الشركة بإيجاز

تعما3 ارملن  م - تعما3 بناء .

املحم د   : عن ان املقر االجأماعي 

 4000  - مكررمراكش  05ر  رقم   4

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

0.000.000  درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الخل فة ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

  000  : ي سف  الخل فة  الس د 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ي سف  خل فة  الس د 

املحم د 4 رقم 05ر مراكش 40000 

مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د الخل فة ي سف عن انه(ا) 

املحم د 4 رقم 05ر مراكش 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل  ز    2 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم ر8ر8.

Iر46

CODIA HEALTHCARE

CODIA HEALTHCARE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CODIA HEALTHCARE

2 زنقة تب  بكر البقالني ، 20700، 

الدارالب ضاء املغرب

CODIA HEALTHCARE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 زنقة تب  

بكر البقالني - 20070 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

514875

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    8

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 CODIA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.HEALTHCARE

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.
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عن ان املقر االجأماعي : 2 زنقة تب  
الدارالب ضاء   20070  - بكر البقالني 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عمر الحسنا ي عن انه(ا) 
 20000  5 ش  القدميري  تحمد 

الدارالب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  شن ف  ه ثم  الس د 
 20000 ش     م ز لي  زنقة    9

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عمر الحسنا ي عن انه(ا) 
 20000  5 ش  القدميري  تحمد 

الدارالب ضاء املغرب
عن انه(ا)  شن ف  ه ثم  الس د 
 20000 ش     م ز لي  زنقة    9

الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
464I

RAYAN PRO BAT

 RAYAN PRO BAT 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RAYAN PRO BAT
2 6 شارع  ادي املخازن السعادة 
العال ا ، 20800، املحمدية املغرب
 RAYAN PRO BAT  شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 6 شارع 

 ادي املخازن السعادة العال ا - 
20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر2878

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RAYAN PRO BAT  :
تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأن عة ت  تعما3 إنشائ ة
الأفا ض

مصنع الط ب.
 6 2  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع  ادي املخازن السعادة العال ا 

- 20800 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : مبارك  اد  عمر  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عمر اد مبارك عن انه(ا) حي 
الفالح 5 الرقم 1ر 20800 املحمدية 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عمر اد مبارك عن انه(ا) حي 
الفالح 5 الرقم 1ر 20800 املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 878 .
465I

ا رديك نت

الزيرالب
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ا رديك نت
زا ية شارع فاس   زنقة مل ل ة اقامة 
اس ان ب الطابق اال 3 رقم 8  ، 

90000، طنجة املغرب
الزيرالب شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
60 حي املجاهدين مجمع ق اسم 

الشطر 7 بل ك ر7 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
45ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الزيرالب.
ب ع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 
معدات  الكمب  تر  معدات  كراء 

الكتر ن ة طب ة   شبه طب ة.
عن ان املقر االجأماعي : محل رقم 
ق اسم  مجمع  املجاهدين  حي   60
90000 طنجة   - بل ك ر7   7 الشطر 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د زر ا3 عاد3 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   500  : الس د لحل  ت ف ق 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عاد3  زر ا3  الس د 
طنجة   90000  69 رقم  فاس  شارع 

املغرب.
عن انه(ا)  ت ف ق  لحل   الس د 
ر1  رقم   82 عمارة  مجمع البركة  0 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  عاد3  زر ا3  الس د 

طنجة   90000  69 رقم  فاس  شارع 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 86ر246.

466I

CRAFTONA

CRAFTONA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CRAFTONA

حي م م نة بل ك 2 رقم 7 بني مال3 ، 

000ر2، بني مال3 املغرب

CRAFTONA شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي م م نة 

بل ك 2 رقم 7 بني مال3 - 000ر2 بني 

مال3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CRAFTONA

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - مال3  بني   7 رقم   2 بل ك  م م نة 

000ر2 بني مال3 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما3 الشركة: 90.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:

 451 : الس د عبد الغاني النجمي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
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 449  : بندادة  فاطمة  الس دة 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

النجمي  الغاني  عبد  الس د 
يعيش  ت الد  لعجامة  د ار  عن انه(ا) 

بني مال3 000ر2 بني مال3 املغرب.
الس دة فاطمة بندادة عن انه(ا) 
الحي اإلداري إقامة بن دا د الطابق 
ار 3 الشقة رقم 9 بني مال3 000ر2 

بني مال3 املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
النجمي  الغاني  عبد  الس د 
يعيش  ت الد  لعجامة  د ار  عن انه(ا) 

بني مال3 000ر2 بني مال3 املغرب
الس دة فاطمة بندادة عن انه(ا) 
الحي اإلداري إقامة بن دا د الطابق 
ار 3 الشقة رقم 9 بني مال3 000ر2 

بني مال3 املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم 007 .
467I

ACDEN

AMCOTEC
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
CASABLANCA MAROC ،80ر20

AMCOTEC »شركة املساهمة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 27 شارع 
الزرقط ني - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
. 52785

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
املنعقد  العادي  العام  الجمع   افق 
اسأقالة  على  0/6/2021ر  بأاريخ 
من  مقدادي  خل ل  خالد  الس د 

قان ني  كمأصرف  ممثل  مهامه 
لشركة AGRIMATCO SA كمساهم 
 ، فصاعدا  اآلن  من  الشركة.  في 
 AGRIMATCO SA شركة  س مثل 

الس د خل ل مقدادي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مجلس اإلدارة الذي انعقد في نفس 
خالد  الس د  اسأقالة  قبل  ال  م 
كرئيس  مهامه  من  مقدادي  خل ل 
رئيس  مقدادي  عمر  الس د   عين 
مجلس اإلدارة  الس د محمد خل ل 
مقدادي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مع نفس سلطات الرئيس.
على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 
على  اإلدارة  مجلس  مايلي:  افق 
من  م ل دي  الس د محمد  اسأقالة 
مهامه كمدير عام  عين الس د رش د 
بفاس   7/9/1969 في  املزداد  الأ تي 
تجزئة حي   ، ،   القاطن في ف ال    
 ، طريق عين الشقف   ،    ، الزه ر 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  فاس   
كمدير   C421176  ° عدد  ال طن ة 
كما اتخذ املجلس قراًرا بشأن  عام. 

تف يضات جديدة للسلطات.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
لم يأم تغ ير اي بند 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794185.

468I

ACDEN

SAHATEL
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
CASABLANCA MAROC ،80ر20

SAHATEL »شركة املساهمة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 24 ، 

تجزئة القادرية ليساسفة - 0000 
الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

. 5692 

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الس د هشام  اسأقالة  قب 3  مايلي: 

مهامه كمأصرف  رئيس  حلفي من 

مديرعام.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مأصرفين جدد للفترة املأبق ة 

من  الية مجلس اإلدارة  هم : الس د 

علي العل ي املزداد في 10/08/1971 

الدار الب ضاء ، مغربي   ، بعين الشق 

زنقة   14 في  القاطن   ، الجنس ة 

الأفاح الذهبي ، ب ل  ، الدار الب ضاء 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة   الحامل 

عدد رBJ10289. الس د محمد لقلش 

بالفضاالت   1/1/1968 في  املزداد   ،

 ، الجنس ة  مغربي   ، سل مان  بن   ،

القاطن في 8  شارع تمستردام اقامة 

الدار   ،  4 شقة   ، الطابق     ، سارة 

الأعريف  لبطاقة  الب ضاء  الحامل 

 .TA7697 ال طن ة عدد

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على ب ع االسهم

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مجلس اإلدارة الذي انعقد في نفس 

ال  م عين الس د علي العل ي رئيًسا 

مديًرا عاما  تكد الس د كما3 عي�سي 

في مهامه كسكرتير للمجلس

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديل اي بند

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79418.

469I

ACDEN

AGRIMATCO
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
CASABLANCA MAROC ،80ر20
AGRIMATCO »شركة املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 27 شارع 
الزرقط ني - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
59ر46.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
انعقد  الذي  العادي  العام  الجمع 
اسأقالة  قبل  0/6/2021ر  بأاريخ 
من  مقدادي  خل ل  خالد  الس د 
قان ني  كمأصرف  ممثل  مهامه 
 AGRIMATCO LIMITED لشركة 
كمساهم   NICOSIA CYPRE
له  بديل  تع ين  الشركة  تم  في 
املعل م  محمد  الس د   ، كمأصرف 
 ، في مراكش   1/1/1970 املزداد في   ،
 California Golf Ressort القاطن في
، ف ال 55 املدينة الخضراء ب سك رة 
لبطاقة  الب ضاء  الحامل  الدار   ،
 E22824ر عدد  ال طن ة  الأعريف 
العض   من  الية  املأبق ة  للمدة   ،
نهاية  مع  صالح تها  تنأهي  املسأق ل 
املصادقة  إلى  س دع   الذي  الجمع 
على حسابات السنة املال ة املنته ة في 
 AGRIMATCO 202.  يمثل شركة 
من   LIMITED NICOSIA CYPRUS
اآلن فصاعًدا الس د خل ل مقدادي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مجلس اإلدارة املنعقد في نفس ال  م 
خل ل  خالد  الس د  اسأقالة  قبل 
مقدادي من مهامه كرئيس مدير عام 
 عين الس د خل ل مقدادي ، كرئيس 
مقدادي  عمر  عام  الس د  مدير 
بنفس  اإلدارة.  مجلس  لرئيس   

ً
نائبا

صالح ات الرئيس. 
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على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 
تع ين  على  املجلس  مايلي:  صادق 
عام  مدير  م ل دي  محمد  الس د 
منأدب  اتخذ قراًرا بشأن تف يضات 

الصالح ات.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديا اي بند
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794182.
470I

QUALIMAINT SARL AU

Studio F
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د
تف يت حصص

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue
 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1 CHAMP DE COURE،

FES MAROC ،0000ر
Studio F شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 54 
شارع عال3 بن عبدهلل حي ملعب 

الخ  3 فاس - 0000ر فاس املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.66947

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) فاطمة الزهراء  تف يت الس د 
اجأماع ة  حصة    .000 تاجم عتي 
من تصل 000.  حصة لفائدة الس د 
شتنبر   20 بأاريخ  بلبركة  كنزة  (ة) 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 22ر4.
471I

إئأمان ة ال فاء

MOTO OULAD MRAH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

إئأمان ة ال فاء

شارع عال3 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

MOTO OULAD MRAH شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارر�سي ، الرقم 0ر شارع رحا3 

املسك ني ا الد امراح ابن احمد - 

26050 ابن احمد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 08 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MOTO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.OULAD MRAH

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اله ائ ة  النارية  الدراجات  ب ع 

 ) الغ ار  تجزاء   مسألزمات 

للدراجات)

الأنظ ف   ) ب ع االالت املنزل ة   2-

 غيرها).

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

رحا3  شارع  0ر  الرقم   ، ارر�سي 

 - احمد  ابن  امراح  ا الد  املسك ني 

26050 ابن احمد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : مرش د  الرح م  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   2.000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
مرش د  الرح م  عبد  الس د 
عن انه(ا) د ار ا الد احمد ا الد ب رية 
النخ لة ابن احمد 26050 ابن احمد 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
مرش د  الدين  ن ر  الس د 
عن انه(ا) د ار ا الد احمد ا الد ب رية 
النخ لة ابن احمد 26050 ابن احمد 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببن احمد بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 2021/ر4.

472I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE BELMEHDI PEINT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق اال 3 
الشقة   الرش دية ص ب 88  ، 

52000، الرش دية املغرب
 SOCIETE BELMEHDI PEINT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
تازم ريت الخنك الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.9947

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
7  غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
SOCIETE BELMEHDI PEINT مبلغ 
درهم  عن ان   40.000 رتسمالها 
تازم ريت  قصر  اإلجأماعي  مقرها 
الخنك الرش دية - 52000 الرش دية 

املغرب نت جة 3 : ازمة مال ة.

قصر  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
تازم ريت الخنك الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب. 
  عين:

البهجة    زكرياء  الس د(ة) 
الخنك  تازم ريت  قصر  عن انه(ا) 
الرش دية املغرب   52000 الرش دية 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 426/2021.

Iر47

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

DOMAIN ZELENA
إعالن مأعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
DOMAIN ZELENA »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: محل 
الكائن بزنقة ايت باها حي ت اما 

ب  كرى - - ب  كرى املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.20 65

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  7  شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
خالد  زاكي  الس د  تف يت  مايلي: 
اي  لفائدة  اجأماع ة  حصة    000

سيهم الحسين 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
خالد  زاكي  املسير  اسأقالة  مايلي: 
الحامل للبظاقة ال ظن ة تحت رقم 
48101رZ  تع ين مسير جديد الس د 
ايت سيهم  الحسين الحامل للبظاقة 

.JB256476ال ظن ة تحت رقم
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على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 

باالمضاء  التزمت  الشركة  مايلي: 

ال ح د للس د ايت سيهم  الحسين

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   : 0 رقم  بند 

خالد  زاكي  الس د  تف يت  مايلي: 

اي  لفائدة  اجأماع ة  حصة    000

سيهم الحسين 

على  ينص  الذي   : 8 رقم  بند 

خالد  زاكي  املسير  اسأقالة  مايلي: 

ايت  الس د  جديد  مسير   تع ين 

سيهم  الحسين 

على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

باالمضاء  التزمت  الشركة  مايلي: 

ال ح د للس د ايت سيهم  الحسين

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم   20.

474I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ESPACE AL KARIA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

ESPACE AL KARIA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA ELMAANI 2

 EME ETG N 62 CENTRE

 RIAD CASABLANCA - 20000

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 762 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE AL KARIA

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 6  : االجأماعي  املقر  عن ان 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA ELMAANI 2

 EME ETG N 62 CENTRE

 RIAD CASABLANCA - 20000

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : انفا ي  محمد  الس د 

درهم    00.000 بق مة  حصة 

للحصة.

  000  : انفا ي  محمد  الس د 

بق مة 00.000  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  انفا ي  محمد  الس د 

رقم  تازة  شارع  عبدهللا  م الي  حي 

 20 50 الب ضاء  الشق  عين     5

الدارالب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  انفا ي  محمد  الس د 

رقم  تازة  شارع  عبدهللا  م الي  حي 

 20 50 الب ضاء  الشق  عين     5

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794586.

475I

Société MOKASSI HOLDING 

D’EXPLORATION MINERALE –SARL

 Société MOKASSI
 HOLDING D’EXPLORATION

MINERALE –SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 Société MOKASSI HOLDING
 D’EXPLORATION MINERALE

–SARL
 N°79 BD HASSAN II ,

 KHENIFRA ، 5400، khenifra
maroc

 Société MOKASSI HOLDING
 D’EXPLORATION MINERALE
SARL– شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

79 شارع الحسن الثاني خن فرة - 
54000 خن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 Société MOKASSI HOLDING
D’EXPLORATION MINERALE –

. SARL
البحث   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعادن   اسأغال3  اسأكشاف 

 ارحجار
تشغا3 مخألفة ..

رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - خن فرة  الثاني  الحسن  شارع   79

54000 خن فرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة   : الس د درقا ي بال3 

بق مة 00  درهم للحصة .

محمد  س دي  الرش د  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بال3  درقا ي  الس د 

تجزئة الزهراء رقم 76ر م ح ز خن فرة 

54000 خن فرة املغرب .

محمد  س دي  الرش د  الس د 

حي  ر0  شقة   67 عمارة  عن انه(ا) 

خن فرة   54000 خن فرة  فايزة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بال3  درقا ي  الس د 

تجزئة الزهراء رقم 76ر م ح ز خن فرة 

54000 خن فرة املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

6  شتنبر  االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 

 202 تحت رقم 42ر.

476I

advanced finance corporate

CHARAFI AGRO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

advanced finance corporate

 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،

20800، mohammedia maroc

CHARAFI AGRO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رياض 2 

رقم 68  الطابق   شارع فتسطين 

العال ة رياض 2 رقم 68  الطابق 

  شارع فتسطين العال ة 20800 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.22227
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
8  غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   CHARAFI AGRO
مقرها  درهم  عن ان    00.000
68  الطابق  2 رقم  اإلجأماعي رياض 
 2 رياض  العال ة  فتسطين  شارع    
شارع فتسطين  الطابق      68 رقم 
املغرب  املحمدية   20800 العال ة 
نت جة 3 : عدم  ج د نشاط ةجاري.
 2   حدد مقر الأصف ة ب رياض 
شارع فتسطين  الطابق      68 رقم 

العال ة - 20800 املحمدية املغرب. 
  عين:

الس د(ة) شرفي تي ب   عن انه(ا) 
امللح  جرف  ر  شارع  مركز  تجِزءة 
6000  سدي قاسم املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 955 .
477I

ACDEN

LBL CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
CASABLANCA MAROC ،80ر20
LBL CONSULTING »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 

دا ليز مز كة 5 ف ال رقم 6 - 0000 
الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.187479
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر غشت  202 تم اتخاذ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
حل الشركة  تصف تها  ديا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحديد مقر الأصف ة بأجزئة دا ليز 

مز كة 5 ف ال رقم 6 بالدار الب ضاء
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

انهاء  الية املسير  منحه ابراء الذمة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تع ين كمصفي الس د العربي بالعربي 
مغربي   ، بسال  ر194  في  املزداد 
بأجزئة  قاطن   ، متز ج   ، الجنس ة 
6  الحامل  ف ال رقم   5 دا ليز مز كة 
 B عدد  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

.407427
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديل اي بند
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794698.
478I

STE CECONA SARL

 STE NAFAA IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظ ر ، 

62000، الناظ ر املغرب
 STE NAFAA IMPORT EXPORT
SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 8 بني 
انصار املركز 8 بني انصار املركز 

62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 NAFAA IMPORT EXPORT SARL

.AU
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تاجر املالبس   - الأصدير   االسأيراد 

الجاهزة.
بني   8  : االجأماعي  املقر  عن ان 
املركز  انصار  بني   8 املركز  انصار 

62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د نافع مرز ق : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د نافع مرز ق : 000  بق مة 

00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  مرز ق  نافع  الس د 
د ار اثالث بني ش كر الناظ ر 62000 

الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  مرز ق  نافع  الس د 
د ار اثالث بني ش كر الناظ ر 62000 

الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم 4011.
479I

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصع د ال طني

أمهيل
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

مكأب الدكأ ر العب دي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصع د ال طني
ملعب الخ ل م دان الفر س ة 
سابقا امام مخبزة ر زالي بجانب 

اقامة الفرد س الطابق اال 3 فاس ، 

0000ر، فاس املغرب

تمه ل شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 6 تجزئة 

الرياض طريق عين السمن فاس - 

0000ر فاس املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.49441

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  مارس  202    2 في  املؤرخ 

املسؤ ل ة  ذات  شركة  تمه ل  حل 

  0.000 رتسمالها  مبلغ  املحد دة 

 6 اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 

السمن  عين  طريق  الرياض  تجزئة 

فاس املغرب نت جة  0000ر   - فاس 

في  االسأمرار  عن  الشركة  لعجز 

نشاطها نظرا النعدام امل اد املال ة.

  عين:

اله اللي  الهادي  عبد  الس د(ة) 

تجزئة الرياض طريق   6   عن انه(ا) 

فاس  0000ر  فاس  السمن  عين 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

6 تجزئة  2  مارس  202  في  بأاريخ 

 - فاس  السمن  عين  طريق  الرياض 

0000ر فاس املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 021/ر0ر4.

480I

MULTIGEST CONSULTING

MULTIGEST CONSULTING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MULTIGEST CONSULTING

88 زنقة الحب ب  ادي زم ، 50ر25، 

 ادي زم املغرب

 MULTIGEST CONSULTING

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
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 عن ان مقرها اإلجأماعي 88 زنقة 

الحب ب  ادي زم - 50ر25  ادي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MULTIGEST CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في الأدبير   املال ة 

استشارات قان ن ة.
زنقة   88  : عن ان املقر االجأماعي 

- 50ر25  ادي زم  الحب ب  ادي زم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الرح م البصري : 900 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
البصري  الرح م  عبد  الس د 
50ر25  ادي زم  عن انه(ا)  ادي زم 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
البصري  الرح م  عبد  الس د 
50ر25  ادي زم  عن انه(ا)  ادي زم 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 05 ي ل  ز 

 202 تحت رقم 122/2021.

481I

alexi associated advisors

DAR BOUSSIF

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

alexi associated advisors

 immeuble 85 4 eme etage

 N 19 RUE DRISS LAHRAIZI

 CASABLANCA immeuble 85

 4 eme etage N 19 RUE DRISS

 LAHRAIZI CASABLANCA،

CASABLANCA maroc ،00ر20

DAR BOUSSIF شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 08 شارع 

بابل ن - 00ر20 الدار الب ضاء 

املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

85ررر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2020 ي ل  ز   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DAR BOUSSIF حل 

رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  درهم  عن ان    00.000

اإلجأماعي 08 شارع بابل ن - 00ر20 

املغرب نت جة لأ قف  الدار الب ضاء 

النشاط الشركة.

  عين:

إيدل الي    فاطمة  الس د(ة) 

عن انه(ا) 5  شارع محمد ابن براه م 

 ازيس 00ر20 الدار الب ضاء املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

 08 ي ل  ز  202  في   24 بأاريخ 

08 شارع باب ل ن الدار  شارع بابل ن 

الب ضاء  الدار  00ر20  الب ضاء 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 665ر79.

482I

fidomek

 SOCIETE LABO-NORD-SUD
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

fidomek
 N14 رEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE LABO-NORD-SUD

SARL شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة   رقم 
8  حي اطلس   ب عالم مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

65ر54
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE LABO-NORD-SUD

.SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Laboratoire d’essais et d’études
.de qualité en BTP et génie civil

زنقة     : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 8  حي اطلس   ب عالم مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
750 حصة   : الس د بال3 عبادي 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   250  : عباد  الس د زكرياء 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عبادي  بال3  الس د 
 50000 اطلس  حي    8 رقم  زنقة   

مكناس املغرب.
الس د زكرياء عباد عن انه(ا) رقم 
الجم ل  املنضر  السع دية  حي  ر21 

50000 مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عبادي  بال3  الس د 
 50000 اطلس  حي    8 رقم  زنقة   

مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 22ر4.
Iر48

كافج د

SMTP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

كافج د
86 زنقة 65  مجم عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
SMTP شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : 0  زنقة 
الشراردة الطابق السفلي ب رك ن - 

ر2005 الدار الب ضاء املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
721ر5ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  ي ل  ز  202   09 في  املؤرخ 
املسؤ ل ة  ذات  شركة   SMTP حل 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  املحد دة 
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
السفلي  الطابق  الشراردة  زنقة    0
الب ضاء  الدار  ر2005   - ب رك ن 

املغرب نت جة لألزمة االقأصادية.
  عين:

الفكري    سع د  الس د(ة) 
ر1  عمارة   2 الفأح  اقامة  عن انه(ا) 
الشق  عين  القدس  شارع   14 رقم 
املغرب  الب ضاء  الدار   20470

كمصفي (ة) للشركة.
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  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 09 ي ل  ز  202  في 0  زنقة 
 - الطابق السفلي ب رك ن  الشراردة 

ر2005 الدار الب ضاء املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79451.

484I

مسأامنة شامة

AUTO MED NADOR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مسأامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق اال 3 

الناظ ر شارع املسيرة رقم 142 
الطابق اال 3 الناظ ر، 62000، 

الناظ ر املغرب
AUTO MED NADOR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
املسيرة رقم 142 الطابق اال 3 
الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2285 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AUTO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.MED NADOR
غرض الشركة بإيجاز : ب ع   شراء 

س ارات الجديدة   املسأعملة
 ب ع   شرء قطاع الغ ار 

اصالح   ص انة   اشغالة اله كلة 
  صباغة الس ارات

االسأيراد   الأصدير.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اال 3  الطابق   142 رقم  املسيرة 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د جما3 الع دي : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د محمد ف ركة : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

 50000  : الع دي  جما3  الس د 
بق مة 00  درهم.

 50000  : ف ركة  محمد  الس د 
بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الع دي  جما3  الس د 
ه لندا 4094 ه الندا ه الندا.

عن انه(ا)  ف ركة  محمد  الس د 
دار  زنقة  ا ندا  تجزئة  املطار  حي 
الناظ ر   62000 الناظ ر  مشأات 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الأمسماني  اكرام  الس دة 
عن انه(ا) حي املطار تجزئة ا ندا زنقة 

دار مشأات 62000 الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ ر0 شتنبر 

 202 تحت رقم 872ر.

485I

MARAM CONSEIL

SECUR ASSISTANCE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

سك ر اسيسأانس
شركة ذات املسؤ ل ة محد دة

راس مالها:00000  درهم
املقر االجأماعي : 67  ، شارع عبد 
امل من إقامة ال مامة ( ت ) ، الطابق 

ار 3 الشقة رقم 2 الدارالب ضاء
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد   )-بم جب 
ي ل    202،   26 في  بالدار الب ضاء، 
تق م نظام تسا�سي لشركة محد دة 

املسؤ ل ة  ذات املميزات الأال ة:

التس مة: سك ر اسيسأانس

لشركة  االجأماعي:  امل ض ع 

كم ض ع:

- مشغل  مسأعمل س ارة إسعاف

اإلسعاف،  املساعدة  خدمة   -

خدمة ارعطا3  الجنازات

- النقل بس ارة إسعاف طب ة

العمل ات  كل  عم ما  -  تكثر 

املنق لة  املنق لة  الغير  الأجارية 

املرتبطة مباشرة ت  بصفة غير مباشرة 

لألنشطة املذك رة القابلة لأعزيز نم  

الشركة،

الب ضاء،  االجأماعي:الدار  املقر 

(ت)  إقامة  امل من  عبد  شارع   ، 67

الطابق ار 3 الشقة رقم -2

سنة   99 في  املدة  حددت  املـــــــدة: 

السجل  في  تق  دها  ي م  من  ابأداء 

الفسخ  حاالت  في  ماعدا  الأجاري، 

املسبق ت  الأمديد املقرر في النظام 

ارسا�سي ت  بالقان ن،
حدد رتس  املا3 االجأماعي:  رتس 

درهم    00000 في  االجأماعي  املا3 

حصة اجأماع ة    000 مقسمة إلى 

كاملة  درهم لل احدة،    00 من فئة 

الأحرير محررة  ممن حة للشركاء إ

 500 الس د هشام دل ل الصقلي 

حصة

الس دة نجاة السكاف 500 حصة

التس ير:

غير  ملدة  لشركة  مسيرا  عين 

محد دة 

من  الصقلي  دل ل  هشام  الس د 

غشت   7 في  مزداد  مغر0 ة  جنس ة 

982  بالدار الب ضاء  القاطن بنفس 
سقراط  زنقة   – مكرر   7 املدينة 

املعارف-حامل للبطاقة ال طن ة رقم: 

 BL 9116ر

الس دة نجاة السكاف من جنس ة 

  982 مارس    0 في  مزداد  مغر0 ة 

بنفس  الب ضاء  القاطن  بالدار 
ب رك ن- جبالة  زنقة   – املدينة   

رقم:  ال طن ة  للبطاقة  حاملة 

. BE 768687

القان ني  اإليداع  2)-تنجز 

للمحكمة  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

عدد  .20./.09./ 202،تحت 

097ر79،

السجل  في  الشركة  ر)-ق دت 

بالدار  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

 202 /..09./..20. بأاريخ  الب ضاء 

تحت عدد ..ر51629..،

486I

alexi associated advisors

DARI 2020
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

alexi associated advisors

 immeuble 85 4 eme etage

 N 19 RUE DRISS LAHRAIZI

 CASABLANCA immeuble 85

 4 eme etage N 19 RUE DRISS

 LAHRAIZI CASABLANCA،

CASABLANCA maroc ،00ر20

DARI 2020 شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقط ني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

الب ضاء - 00ر20 الدار الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

951رر .

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  تبريل  202   20 في  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 DARI 2020 ال ح د  الشريك  ذات 

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

شارع   46 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 

الزرقط ني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

الب ضاء  الدار  00ر20   - الب ضاء 

نشاط  ت قف   :  3 نت جة  املغرب 

الشركة.
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  حدد مقر الأصف ة ب 46 شارع 
الزرقط ني الطابق 2 الشقة 6 الدار 
الب ضاء  الدار  00ر20   - الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

الس د(ة) ياسين داري   عن انه(ا) 
شارع   4 حي م الي رش د املجم عة 
الدار الب ضاء  00ر20    8 الرقم  4ر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794857.
487I

LMT AUDITING

SANDWICH LA RESIDENCE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 SANDWICH LA RESIDENCE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سم ة، إقامة شهرزادر، الطابق5 
الرقم22,الدار الب ضاء، املغرب - 

20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7509

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SANDWICH LA RESIDENCE
اسغال3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم  املقاهي.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق5  شهرزادر،  إقامة  سم ة، 
 - املغرب  الب ضاء،  الرقم22,الدار 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : امل في  رش دة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  امل في  رش دة  الس دة 
  7 رقم  ه  بل ك  الصن 0ر  تجزئة 
ب زن قة  100ر1  املنص رية ب زن قة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  امل في  رش دة  الس دة 
  7 رقم  ه  بل ك  الصن 0ر  تجزئة 
100ر1  100ر1  املنص رية ب زن قة 

100ر1
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794401.
488I

STE AK MISSION SARL AU

STE PROMO IMOUZZAR-
SARL-AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عال3 ابن عبد هللا رقم ر1 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب
STE PROMO IMOUZZAR-

SARL-AU شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 
مكناس تجزئة جاد قطعة رقم ت 2 - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69 57

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMO IMOUZZAR-SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : املقا لة في 

البناء  اإلنعاش العقاري.

طريق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

مكناس تجزئة جاد قطعة رقم ت 2 - 

0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : حسني  خ الني  رش د  الس د 

000.  حصة بق مة 00.000  درهم 

للحصة . 

 : حسني  خ الني  رش د  الس د 

000  بق مة 00.000  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

حسني  خ الني  رش د  الس د 

680 جبل اتغات  عن انه(ا) ف ال رقم 

0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

حسني  خ الني  رش د  الس د 

680 جبل اتغات  عن انه(ا) ف ال رقم 

0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت    9 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 767ر.

489I

STE AK MISSION SARL AU

 STE AL ALAMIYA LIL
ISKANE WATAJHIJ-SARL-AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عال3 ابن عبد هللا رقم ر1 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب

 STE AL ALAMIYA LIL ISKANE

WATAJHIJ-SARL-AU شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 57 زنقة 

 ادي املخازن النرجس ت - 0000ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر6944

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE AL : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

ALAMIYA LIL ISKANE WATAJHIJ-

.SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : الأجزئة   

املقا لة في البناء   ارعما3 الأجارية .
زنقة   57  : عن ان املقر االجأماعي 

0000ر   - ت  النرجس  املخازن   ادي 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د احمد  الي علمي 

درهم    00.000 بق مة  حصة 

للحصة. 
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  000  : الس د احمد  الي علمي 

بق مة 00.000  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د احمد  الي علمي عن انه(ا) 

تا نات  القرية  القديم  الس ق  حي 

0000ر تا نات املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د احمد  الي علمي عن انه(ا) 

تا نات  القرية  القديم  الس ق  حي 

0000ر بأا نات املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 5ر40.

490I

مـكـأـب الـمحـاسـبـة   الـخـبـرة حـمـدا ي يـحـ ـى

ELECTRO TV SAT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

مـكـأـب الـمحـاسـبـة   الـخـبـرة 

حـمـدا ي يـحـ ـى

8  شـارع بـ ر سـعـ ـد I 8 شـارع بـ ر 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـعـ ـد

ELECTRO TV SAT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ايريس زنقة تم الر0 ع 2 رقم 29 - 

60000  جدة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

0561ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   ELECTRO TV SAT

مقرها  درهم  عن ان    0.000

تم  زنقة  ايريس  تجزئة  اإلجأماعي 

60000  جدة   -  29 رقم   2 الر0 ع 
املغرب نت جة 3 : تحص ل عجز يف ق 

ثالث تر0اع رتسما3 الشركة.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

 -  29 رقم   2 الر0 ع  تم  زنقة  ايريس 

60000  جدة املغرب. 

  عين:

صالح    منصف  الس د(ة) 

ايريس زنقة مل ية  تجزئة  عن انه(ا) 

املغرب  60000  جدة   29 رقم   2

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 52رر.

491I

STE AK MISSION SARL AU

STE MOULINE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عال3 ابن عبد هللا رقم ر1 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب

STE MOULINE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

ل ب در م 54 شارع عال3 بن عبد هللا 

م ج. - 0000ر فاس املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.65569

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  يناير  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

تف يت الس د (ة) الس د علي ملين 

250 حصة اجأماع ة من تصل 500 

حصة لفائدة الس د (ة) مام ن ملين 

بأاريخ ر1 يناير  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 892ر.

492I

إئأمان ة تڤ نير ت نتربريز

HELIOTECHNICS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

إئأمان ة تڤ نير ت نتربريز

214، محج الحسن الثاني تيسير   ، 

00 26، برش د املغرب

Heliotechnics شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 

الحرية الطابق الثالث شقة - 5 - 

0رر20 الدار الب ضاء املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

4575ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ماي  202   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اللط ف  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

از ين ر8 حصة اجأماع ة من تصل 

000.  حصة لفائدة الس د (ة)  ل د 

ب عسل بأاريخ 22 ماي  202.

اللط ف  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة  4رر  از ين 

تصل 000.  حصة لفائدة الس د (ة) 

مريم الحص ني بأاريخ 22 ماي  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

 - 7ر7884  تحت رقم  ي ل  ز  202 

8ر7884.

Iر49

aice compta

ANDROMEDE FOOD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa ر bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ANDROMEDE FOOD شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 مدخل 

اندر م د  زا ية شارع ان ا3 - 

20042 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANDROMEDE FOOD

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

2 مدخل   : عن ان املقر االجأماعي 

 - ان ا3  شارع  اندر م د  زا ية 

20042 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : مالكي  عبداالله  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د عبداالله مالكي عن انه(ا) 

ت 0يرف ل ه  جيرارد  ل يس  شارع   4

فرنسا 6250ر فرنسا فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د عبداالله مالكي عن انه(ا) 

ت 0يرف ل ه  جيرارد  ل يس  شارع   4

فرنسا 6250ر فرنسا فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 711ر79.

494I
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G.MAO.CCF

STE SEMANIR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 0000ر، FES
MAROC

STE SEMANIR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
2   ر القطعة رقم 0ر الأعا ن ة 
امللك ة طريق صفر  فاس املحل 

رقم 2   ر القطعة رقم 0ر الأعا ن ة 
امللك ة طريق صفر  فاس 0000ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6965 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEMANIR
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ق الب ارحدية.
املحل   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 2   ر القطعة رقم 0ر الأعا ن ة 
امللك ة طريق صفر  فاس املحل رقم 
الأعا ن ة  0ر  رقم  القطعة  ر     2
0000ر  فاس  صفر   طريق  امللك ة 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  لغزا3  محمد  الس د 
8ر1 تجزئة جبل تغات   تغات فاس 

0000ر فاس املغرب.

املخنتر  السالم  عبد  الس د 
29 تجزئة مبر كة صهريج  عن انه(ا) 

كنا ة فاس 0000ر فاس املغرب.
رقم  عن انه(ا)  زيب ر  منير  الس د 
ال اسمين  رياض  تجزئة  س   457
0000ر  فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
رقم  عن انه(ا)  زيب ر  منير  الس د 
ال اسمين  رياض  تجزئة  س   457
0000ر  فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4281/21.
495I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

ONTARGET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°90000 ، ر،

TANGER MAROC
ONTARGET شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 6 شارع 
ابن تاشفين الطابق الثاني الشقة 

رقم 8 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.    75
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسان حم د  (ة)  الس د  تف يت 
  50 حصة اجأماع ة من تصل   50
اشرف  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

ادل مي بأاريخ 7  شتنبر  202.
حسان حم د  (ة)  الس د  تف يت 
  50 حصة اجأماع ة من تصل   50
محمد  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

هر ني بأاريخ 7  شتنبر  202.
حسان حم د  (ة)  الس د  تف يت 
  50 حصة اجأماع ة من تصل   50
ي سف  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

اسل ماني بأاريخ 7  شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر7ر246.
496I

BUILDING 77

BUILDING 77
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

BUILDING 77
رقم  20 شارع الزرقط ني الطابق 
اال 3 الدار البي ضاء ، 0 288، 

الدار البي ضاء املغرب
BUILDING 77 شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  20 
شارع الزرقط ني الطابق اال 3 الدار 

الب ضاء - 0 288 الدار الب ضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

65657ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في  0 شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 BUILDING  77 ال ح د  الشريك 
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
رقم  20  اإلجأماعي   عن ان مقرها 
شارع الزرقط ني الطابق اال 3 الدار 
الب ضاء  الدار   288 0  - الب ضاء 
نشاط  ت قف   :  3 نت جة  املغرب 

الشركة.
  حدد مقر الأصف ة ب رقم  20 
شارع الزرقط ني الطابق اال 3 الدار 
الب ضاء  الدار   288 0  - الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

ي سف شريف الكأاني  الس د(ة) 
  عن انه(ا) رقم 66 محج حب يب �سي 

 20050 الب ضاء  الدار  انفا  ناص ر 
(ة)  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794617.
497I

ف ديسير بسمة شركة دات املسؤ ل ة املحد دة دات 

الشريك ال ح د

سبيكر امبور
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ف ديسير بسمة شركة دات 
املسؤ ل ة املحد دة دات الشريك 

ال ح د
تجزئة عثمان زنقة 2  رقم 7ر-9ر 
عين الشق الدار الب ضاء ، 20470، 

الدار الب ضاء املغرب
سب كر امب ر شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة  55 

رقم 2 مسد رة - 50ر86 انزكان 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 5 09
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سع د الح ان  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   250
مر0اح  (ة)  500 حصة لفائدة الس د 

ي سف بأاريخ 09 شتنبر  202.
كيزاد  عثمان  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   250
مر0اح  (ة)  500 حصة لفائدة الس د 

ي سف بأاريخ 09 تكأ 0ر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 2005/2021.
498I
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

STE BRICO MOZART

إعالن مأعدد القرارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°90000 ، ر،

TANGER MAROC

STE BRICO MOZART »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي سناء 

اقامة ر�سى رقم 2 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.95207

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 20 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تف يت الس د عزالدين ب شعرة 500 

الى   500 حصة اجأماع ة من اصل 

الس د محمد سع د بن عمر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين الس د محمد سع د بن عمر 

عزالدين  للشركة  اسأقالة  مسير 

ب شعرة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لفائدة  اجأماع ة  حصة    000

الس د محمد سع د بن عمر

على  ينص  الذي  ر1:  رقم  بند 

مايلي: تع ين الس د محمد سع د بن 

عمر املسير ال ح د للشركة 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 72ر246.

499I

sahel issticharat

ANNIKCH TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

sahel issticharat

شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78 ، 70000، الع  ن املغرب

ANNIKCH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع  ادي 

الدهب رقم 87 السمارة - 72000 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر240

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANNIKCH TRAVAUX

تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء العامة ، تشي د تي مبنى..

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - السمارة   87 رقم  الدهب   ادي 

72000 السمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د سع د الش خين 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د سع د الش خين عن انه(ا) 

حي الطانطان شارع  ادي الدهب رقم 

87 السمارة 72000 السمارة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د سع د الش خين عن انه(ا) 

حي الطانطان شارع  ادي الدهب رقم 

87 السمارة 72000 السمارة السمارة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالسمارة بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم 180/2021.

500I

FIDU.PRO CONSULTING

SEVEN PILLARS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملأقى شارع ام ل ز ال   زنقة غ ثل 

الطابق   رقم 29 الدار الب ضاء ، 

0، الدار الب ضاء املغرب

SEVEN PILLARS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 

اللة ياق ت، مصطفى املعاني الرقم 

9ر الطابق   الدار الب ضاء - 0000 

الدار الب ضاء املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرح م  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة    .000 ج د 

تصل 000.  حصة لفائدة الس د (ة) 

صالح ج د بأاريخ 02 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794469.

50 I

مكأب املأني للمحاسبة   الأدبير

MOREGY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املأني للمحاسبة   الأدبير

ساحة نفارا ر اقامة سان 

فرانسيسك  - ط 2 رقم 9 ، 90040، 

طنجة املغرب

MOREGY شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26. - . طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر12040

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOREGY

بشكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  ن ابة  الخدمات  تقديم  رئي�سي 

املأقدمين بطلب في مجا3 ملأمسات 

القنصل ة  الأأشيرات  الخدمات 

للحك مات  القنصل ة  إدارات  مع 

بجم ع  الأحرير  الأ زيع  ارجنب ة. 

ال سائل  دعم تي عمل إعالني الزم 

لألنشطة املذك رة تعاله. املشاركة في 

جم ع املشاريع ت  شركات ذات غرض 

مشابه ت  مرتبط.  بشكل تعم، جم ع 

الأجارية  املدن ة  غيرها  املعامالت 

من املعامالت التي قد تأعلق بشكل 

مباشر ت  غير مباشر بارهداف املشار 

إليها تعاله ت  ذات صلة من املحأمل 

تن تعزز تط ير الشركة..
زنقة   29  : عن ان املقر االجأماعي 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26. - . طنجة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : الس د احمد ب ن ة 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د عاد3 بدر رمضان ابراه م 
درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ب ن ة  احمد  الس د 
 . ر2  رقم  حن فة  ابي  االمام  شارع 

طنجة املغرب.
الس د عاد3 بدر رمضان ابراه م 
عن انه(ا) حي س دي ادريس اشناد 5 

. طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عاد3 بدر رمضان ابراه م 
عن انه(ا) حي س دي ادريس اشناد 5 

. طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246475.
502I

مكأب املأني للمحاسبة   الأدبير

FASTER LOGISTICS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

مكأب املأني للمحاسبة   الأدبير
ساحة نفارا ر اقامة سان 

فرانسيسك  - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

FASTER LOGISTICS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
ماس بل ماس  ،شارع محمد 

الخامس ، الطابق ار 3 رقم 1ر - . 
طنجة املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6 875
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تح يل  ماي  202   20 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»إقامة ماس بل ماس  ،شارع محمد 

 .  - 1ر  الطابق ار 3 رقم   ، الخامس 

طنجة املغرب« إلى » 7  شارع محمد 

ب يلدينك  ب فابس  ،إقامة  الخامس 

، الطابق الأاسع ، مكأب رقم  5 - . 

طنجة املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246494.

Iر50

FIDU.PRO CONSULTING

SEVEN PILLARS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تع ين مسير جديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملأقى شارع ام ل ز ال   زنقة غ ثل 

الطابق   رقم 29 الدار الب ضاء ، 

0، الدار الب ضاء املغرب

SEVEN PILLARS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 

اللة ياق ت، مصطفى املعاني الرقم 

9ر الطابق   - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

02 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

ج د  مسير جديد للشركة الس د(ة) 

صالح كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794469.

504I

ficotrad sarl

 BAIKAN RANCH A.B.H
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 BAIKAN RANCH A.B.H SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ايت 
بن حد  ايت زينب امرزكان - 45102 

 رزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAIKAN RANCH A.B.H SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE MAISON
 D’HÔTES OU RIAD -
 EXPLOITANT UN MILK BAR
 - TENANT UN MANEGE
 D’ÉQUITATION - MARCHAND
 D’OBJET D’ART OU DE

.CURIOSITE
: د ار ايت  عن ان املقر االجأماعي 
بن حد  ايت زينب امرزكان - 45102 

 رزازات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 MYRIAM PISEY MAM الس دة
درهم    00 بق مة  حصة   : 250

للحصة .
الس د ابراه م بايكن : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

 MYRIAM PISEY MAM الس دة
عن انه(ا) فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.
عن انه(ا)  بايكن  ابراه م  الس د 
د ار ايت بن حد  ايت زينب امرزكان 

45102  رزازات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بايكن  ابراه م  الس د 
د ار ايت بن حد  ايت زينب امرزكان 

45102  رزازات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب رزازات بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم ر54.

505I

MOORISH

RESISPORT SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOORISH
9ر شارع اللة ال اق ت الطابق 5 
الشقة د 9ر شارع اللة ال اق ت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

RESISPORT SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 410 شارع 
الزرقط ني إقامة حامد الشقة   - 

20040 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RESISPORT SARL AU

تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املأن عة

الأجارة  االسأيراد

تقديم الخدمات،

تنظ م ارحداث الرياض ة.

 410  : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع الزرقط ني إقامة حامد الشقة 

  - 20040 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.000  : خ ار  عدنان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د عدنان خ ار عن انه(ا) حي 

تمديد ت ل ال رقم 52  ت ك ين اكادير 

رر800 اكادير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د عدنان خ ار عن انه(ا) حي 

تمديد ت ل ال رقم 52  ت ك ين اكادير 

رر800 اكادير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794815.

506I

EXPERFIN

LES SECRETS DE SANAA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

EXPERFIN

شارع  اد سب ، 0ر إقامة ج هرة 
رقم 2، ارلفة، الحي الحسني ، 

20220، الدار الب ظاء املغرب

LES SECRETS DE SANAA شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0ر شارع 
 اد سب  اقامة ج هرة رقم 2، ار 
لفة. - 20220 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر2ر517

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 LES  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SECRETS DE SANAA
تصن ع     : غرض الشركة بإيجاز 

ب ع منأجات  مسألزمات الأجم ل.
عن ان املقر االجأماعي : 0ر شارع 
 اد سب  اقامة ج هرة رقم 2، ار لفة. 

- 20220 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة سناء مبتسم : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  مبتسم  سناء  الس دة 
رقم   26 عمارة   2 اقامة سان سك ار 
الدار الب ظاء  دار ب عزا ر2722   ، 2

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  مبتسم  سناء  الس دة 
رقم   26 عمارة   2 اقامة سان سك ار 
الدار الب ظاء  دار ب عزا ر2722   ، 2

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.

507I

KHM CONSULTING

FASHION FABRIC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
إغالق فرع تابع لشركة تجارية ي جد 

مقرها االجأماعي باملغرب

KHM CONSULTING
  زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
اال 3 الرقم 06  تقاطع شارع محمد 
الخامس   املقا مة ، 20050، الدار 

الب ضاء املغرب
FASHION FABRIC »شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 
اب 0كر القديري،اقامة احفاد 
العمارة   الطابق الثاني مكأب 
رقم 8 س دي معر ف - 20520 

الدارالب ضاء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
ي جد مقرها االجأماعي باملغرب«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.405419
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر  202 تقرر إغالق 
 FASHION FABRIC فرع تابع لشركة
تسم أه FASHION FABRIC  الكائن 
رقم  تجزئة  بأ ين  اقامة  في  عن انه 
الدارالب ضاء   20700  - السامل ة   2

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795077.
508I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HOPITAL PRIVE
 INTERNATIONAL DE
CASABLANCA - HPIC

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م ريأان ا صند ق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 HOPITAL PRIVE

 INTERNATIONAL DE

CASABLANCA - HPIC شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املنزه 

ف ال رقم 9ر2 مكأب رقم 6 الطابق 

السفلي باب جديد - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  905 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

مأب عة  الشركة  تسم ة 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 HOPITAL PRIVE  : تسم تها 

 INTERNATIONAL DE

.CASABLANCA - HPIC

تشغ ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع ادة مأعددة الأخصصات.

املنزه   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   6 مكأب رقم  9ر2  ف ال رقم 

السفلي باب جديد - 40000 مراكش 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 CIM HOLDING (SA) الشركة 

درهم    00 بق مة  حصة   : 1.000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 (CIM HOLDING (SA الشركة 

اغلي  باب  املطار  طريق  عن انه(ا) 

40000 مراكش املغرب.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الشعرة  فهد  الس د 

قطاع 2 بل ك كاف رقم 8 حي الرياض 

40000 الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم ر12814.

509I

FIECO

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

ALAA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

رفع رتسما3 الشركة

FIECO

 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 14 RUE AL KASSAR MAARIF،

CASABLANCA MAROC ،0رر20

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

ALAA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 

 SIDI MAAROUF TRIBU

 OULED MOUSSA - 20800

.CASABLANCA MAROC

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.269295

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

رفع  تم  ماي  202   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3 

»900.000 درهم« تي من »00.000  

درهم«    .000.000« إلى  درهم« 

مقاصة مع دي ن  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  5 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم ر78277.

5 0I

KAMAR BENOUNA

 APPLICATION

 MAINTENANCE PROCESS

ش م م
 دات مساهم  ح د

إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر

20160، Casablanca MAROC

 APPLICATION MAINTENANCE

PROCESS ش م م دات مساهم 

 ح د »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة ذات الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: 67 زنقة 

عزيز بال3 الطابق الثاني الرقم ر 

املعاريف - 00 20 الدارالب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

95229ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 5  شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الس د اكرم مجد باع مجم ع  مايلي: 

الحصص الدي يمألك في الشركةاي 

الصديق  الس د  الى  حصة    .000
رش د 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شتنبر    5 في  املؤرخ  العام  الجمع 

  .000  202 صادق   افق على ب ع 

حصة لفائدة الس د رش د الصديق 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

من  السابع  السادس    البند  تغ ير 

الق انين 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسما3

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 0ر7944.

5  I

CABINET BCA SARL

 STE TRANSCORDOBA
FUTUR

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تف يت حصص

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
 STE TRANSCORDOBA FUTUR

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 

بع    مكأب رقم 4 الطابق 7 تقاطع 
م الي الحسن   شارع الق ات 

املسلحة امللك ة  جدة - 60000 
.OUJDA MAROC

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.26 89
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دغ   ي نس  (ة)  الس د  تف يت 
400 حصة اجأماع ة من تصل 400 
مصطفى  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

دغ  بأاريخ 27 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 412ر.
5 2I

KHM CONSULTING

COCO›S
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
  زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
اال 3 الرقم 06  تقاطع شارع محمد 
الخامس   املقا مة ، 20050، الدار 

الب ضاء املغرب
COCO›S شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مجمع ل نا 
شارع الراش دي الطابق اال 3 شقة 
رقم 8 - 20250 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COCO’S

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الك ما ية  الطب ة  املنأجات   ت زيع 

 الأجم ل ة.

مجمع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

اال 3  الطابق  الراش دي  شارع  ل نا 

الدارالب ضاء   20250  -  8 شقة رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة البقالي نادية : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د حدا�سي خل د : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  نادية  البقالي  الس دة 

268 شارع الزيرا ي شقة ر الب ضاء 

20250 الدارالب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  خل د  حدا�سي  الس د 

ب ل   هيسبريد  ممر    9 ف ال 

الدارالب ضاء   20250 الدارالب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  نادية  البقالي  الس دة 

268 شارع الزيرا ي شقة ر الب ضاء 

20250 الدار الب ضاء املغرب.
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عن انه(ا)  خل د  حدا�سي  الس د 
ب ل   هيسبريد  ممر    9 ف ال 
الدار الب ضاء   20250 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79508.
Iر51

CBG CONSULTING

ASSIF PIECES AUTO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير تسم ة الشركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

CASABLANCA MAROC ،00ر20
ASSIF PIECES AUTO شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي شارع  اد 

تانس فت رقم 57  حي االلفة - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

8708 
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى   
تم تغ ير  شتنبر  202   08 املؤرخ في 
 ASSIF PIECES« تسم ة الشركة من
. »DAS PIECES AUTO« إلى »AUTO
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794456.
514I

ASMAA MEDIA GROUP

AGRIMAT SAHEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الر مي بل ك 9ر الرقم 

20 البرن �سي الب ضاء، 20000، 
الب ضاء املغرب

AGRIMAT SAHEL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
ب رج ن زنقة الركراكة اقامة 

الك رنيش شقة   عمارة 2 - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر6956ر.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2020 فبراير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رش د املكرازي  (ة)  تف يت الس د 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
رض ان  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

محجر بأاريخ 04 دجنبر 2020.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 756797.

5 5I

كافج د

FUTURA MARKET
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

كافج د
86 زنقة 65  مجم عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
FUTURA MARKET شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
الشراردة الطابق السفلي ب رك ن - 

60 20 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر51756

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FUTURA MARKET
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. E-COMMERCE NEGOCIANT
زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 
 - الطابق السفلي ب رك ن  الشراردة 

60 20 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ال  سفي  ال احد  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ال  سفي  ال احد  عبد  الس د 
طابق  ياغ ت  تجزئة  عن انه(ا)   
الدار   20220 االلفة  حي   2  رقم 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ال  سفي  ال احد  عبد  الس د 
طابق  ياغ ت  تجزئة  عن انه(ا)   
الدار   20220 االلفة  حي   2  رقم 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79449.
5 6I

FISCALEX MAROC

DOMINIQUE TESTI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
DOMINIQUE TESTI شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 208 الحي 

الصناعي س دي غانم طريق اسفي 

مكأب رقم 9  الطابق اال 3 مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 0570 

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 7  شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

غانم  س دي  الصناعي  الحي   208«

الطابق    9 طريق اسفي مكأب رقم 

مراكش   40000  - مراكش  اال 3 
اال 3  بالطابق  »مكأب  إلى  املغرب« 

طريق فاس د ار بن  50ر  منز3 رقم 

 40000  - امار ا الد حس ن مراكش 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 07 28 .

5 7I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LICCI LINE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen  85

 walili parc رeme etg N°11

 CASABLANCA، 2060ر،

CASABLANCA MAROC

LICCI LINE شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي حي 

ب رك ن زنقة ركراكة إقامة 

الك رنيش شقة رقم   الطابق 

ارر�سي عمارة 2 - ر2025 

الدارالب ضاء املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.400611
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
إلى  الشركة  نشاط  امأداد 
املنأجات  جم ع  ت زيع  تس يق 
تكن ل ج ا  الأكن ل ج ة  منأجات 

املعل مات.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794297.
5 8I

م نارة ف نانس جر ب

اوديليس
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

م نارة ف نانس جر ب
52 شارع م الي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ا ديليس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 
م الي رش د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  9079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ا ديليس.
- اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

  تصدير ؛
االستشارات  ال ساطة   -

العقارية..
52 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
الطابق   7 رقم  شقة  رش د  م الي 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 250.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 50  : الس دة منى ايت ب يغ لدن 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

سارن   نأاشا  فرانس از  الس دة 
درهم    00 بق مة  حصة   2.450  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ب يغ لدن  ايت  منى  الس دة 
زنقة ابن  اقامة االصدقاء  عن انه(ا) 
جليز   14 الشقة   2 الطايق  عط ة 

40000 مراكش املغرب.
سارن   نأاشا  فرانس از  الس دة 
عن انه(ا) س يسرا س يسرا س يسرا 

س يسرا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ب يغ لدن  ايت  منى  الس دة 
زنقة ابن  اقامة االصدقاء  عن انه(ا) 
جليز   14 الشقة   2 الطايق  عط ة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 80 28 .
5 9I

jurigest

AUTO SOFT
إعالن مأعدد القرارات

jurigest
 bd bir anzarane maarif ،   9

casablanca maroc ،70ر20
AUTO SOFT »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 08  
اقامة غاندي رقم 20 - 20026 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.9 0  

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر2 تبريل 2 20

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
امل افقة على شركاء جدد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل حصة 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير املادة 7 من  ضع الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة مدير شركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير اسم الشركة 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تع ين مدير مشارك جديد

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
اصالح النضام االسا�سي مل اءمأه مع 

ال ضع الجديد للشركة 
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

صالح ات املنح
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
امل افقة  الدي تمت  العام  االجأماع 
 SOLWARE شركة  قبل  من  عل ه 
فيرار   قبل  من  املمثل     AUTO
جيرالد الرءيس   املسؤ 3 الأنف دي 
 AUTO اال 3 في شراكتهما في شركة 
SOFT يأ اصل االجأماع مع الشركاء 
 AUTO لشركة  القدامى  الجدد   

. SOFT
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر جم ع الشركاء بعد الأعرف على 
ب نهم  تشك له  تم  الدي  املشر ع 
جم ع  سام ة  مجد ب  بن  تب ع  ان 
سهم   254 يعاد3  ما  اسهمهااي 
كريف   .SOLWARE AUTO لشركة 
سهما لشركة   50 عبد ال هاب يب ع 

SOLWARE AUTO
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من     7 يقرر االجأماع تعديل املادة 
يأم ت زيع املساهمين   . ضع الشركة 
درهم  الأالي  النح   على  بالق مة 
04000ر SOLWARE AUTO كريف 
ما  اي  درهم   96000 ال هاب  عبد 
يبلغ راس   . مجم عه 400000 درهم 
درهم مقسم   400000 ما3 الشركة 
درهم    000 بق مة  سهم   400 الى 
لكل سهم مكأتب بالكامل   مدف ع 

بالكامل .يأم ت زيع االسهم على النح  

 SOLWARE AUTO الأالي حصة 04ر

  كريف عبد ال هاب 96 حصة اي ما 

يعاد3 400 حصة.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

يح ط االجأماع العام علما باسأقالة 

بن مجد ب سام ة كمعا ن ل ض فة 

 AUTO SOFTم ضفها داخل

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اسم  تعديل  العامة  الجمع ة  تقرر 

 SOLWARE AUTO الشركة لأصبح 

من  ر  املادة  تعديل     MAROC

النضام االسا�سي  فقا لدالك .

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقرر الجمع ة العامة تع ين مساعد 

االسا�سي  النضام  للقان ن     فقا 

فريدريك  كريست ان  ل بين  الس د 

لفترة غير محد دة كما تمنح الجمع ة 

عليها  املنص ص  الصالح ات  جم ع 

في النضام االسا�سي في املادة 6  على 

املديرين    تع ين   .  جه الخص ص 

.الس د  7  صالح ات املديرين  املادة 

ل بين فريدريك الحاضر في الجمع ة 

يعلن قب 3 ال الية   السلطات اللتي 

تاتي منه .تاخد الجمع ة العامة علما 

الس د  الشركة  . ك ل  القب 3  بهدا 

ل بين  الس د  ال هاب    عبد  كريف 

كريست ان فريدريك.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

بعد القرارات املخألفة املدك رة قرر 

النضام  تحديث  الشركاء  جماعى 

يعكس ن  بح ث  للشركة  االسا�سي 

الأغ يرات اللتي تم اجراؤها 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

لحامل  الصالح ات  جم ع  تمنح 

نسخة اصل ة ا  نسخة ا  مقأطف 

جم ع  الست فاء  العر ض  هده  من 

االجراءات القان ن ة املنص ص عليها 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2 20 تحت رقم 61ر498.

520I
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KAMAR BENOUNA

PK1 ش م م

 دات مساهم  ح د

إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر

20160، Casablanca MAROC

 PK ش م م دات مساهم  ح د 

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: اقامة 

ا شأار 1ر زنقة هب  ال قت 

الطابق الثالث ب رك ن - 20050 

الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.480105

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 24 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

الس د ج ريس را  3 ر 0ير بل ط باع 

في  يمألك  الدي  الحصص  مجم ع 

0  حصص الي الشركة  الشركة اي 

MLS INVESTر«

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 24 في  املؤرخ  العام  الجمع  مايلي: 

شتنبر  202 قرر املصادقة على ب ع 

 MLS  « 0  حصص لفائدة الشركة 

« INVEST

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

من  الثامن  السابع    البند  تغ ير 

الق انين 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسما3 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794774.

52 I

DETROIT ACCOUNTING

سومابل الكتريك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

DETROIT ACCOUNTING
 PLACE BRAHIM ROUDANI
 RUE LA SENA RESIDENCE

 BEETHOVEN II ETAGE ر N° 82
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
س مابل الكتريك شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
الزرقط ني عمارة رقم 2ر شقة رقم 
29 طابق   طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر7ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    9
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

س مابل الكتريك.
غرض الشركة بإيجاز : - االشغا3 

الكهر0ائ ة ;
- اشغا3 السباكة ;

- اعما3 الأبل ط   الطالء ;
الصح ة    ضع  الترك بات   -

انظمة الأدفئة ;
- اشغا3 البناء ;

- اشغا3 الصباغة..
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الزرقط ني عمارة رقم 2ر شقة رقم 
طنجة   90000  - طنجة  طابق     29

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : املهدا ي  حم د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د حم د املهدا ي عن انه(ا) 
طامة  ابن  تجزئة  زيد ن  ابن  شارع 
العرائش   92000 العرائش  2ر  رقم 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د حم د املهدا ي عن انه(ا) 
شارع ابن زيد ن تجزئة ابن طامة رقم 
2ر العرائش 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم رر2464.
522I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

THAI CONFISERIE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير نشاط الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 0000ر، FES MAROC
THAI CONFISERIE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي تجزئة 97 
املنطقة الصناع ة 2  طريق عين 

الشقف ز اغة م الي يعق ب فاس 
- 0000ر فاس املغرب.
تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.65509

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  ي ن    202   09 في  املؤرخ 
اإلنأاج   « من  الشركة  نشاط  تغ ير 
 الأجارة في الأغدية العامة , ارعما3 
املأن عة, جم ع تن اع الشراء  الب ع« 
الأغل ف   , »اإلنأاج  التس يق  إلى 

اسأيراد  تصديرالحل يات  طالء 
الف اكه الجافة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 41/021ر4.

Iر52

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

 BOULANGERIE PATISSERIE
MNASRA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
4ر زنقة زمزم إقامة زمزم مكأب رقم 

8، 14000، القن طرة املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
MNASRA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي كلم 24 
الطريق الثان ية رقم 4201 د ار 

العنابسة جماعة املناصرة تح از - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.MNASRA
غرض الشركة بإيجاز : -مخبزة

-صنع الحل يات.
 24 كلم   : عن ان املقر االجأماعي 
د ار   4201 رقم  الثان ية  الطريق 
 - تح از  املناصرة  العنابسة جماعة 

14000 القن طرة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د عمرا ي حاف ظ 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د عمرا ي حاف ظ عن انه(ا) 
 14000  8 شارع محمد الخامس رقم 

القن طرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عمرا ي حاف ظ عن انه(ا) 
 14000  8 شارع محمد الخامس رقم 

القن طرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تحت   - بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

رقم -.
524I

ASMAA MEDIA GROUP

 CONSTRUCTION LA
JEUNESSE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الر مي بل ك 9ر الرقم 

20 البرن �سي الب ضاء، 20000، 
الب ضاء املغرب

 CONSTRUCTION LA JEUNESSE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
ب رج ن زنقة الركراكة اقامة 

الك رنيش شقة   عمارة 2 - 20000 
الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
86927ر

ر1  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   20 7 تكأ 0ر 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.CONSTRUCTION LA JEUNESSE
: تعما3 ت   غرض الشركة بإيجاز 

تشي د مأن عة.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اقامة  الركراكة  زنقة  ب رج ن 
الك رنيش شقة   عمارة 2 - 20000 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : بلقرية  هشام  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  بلقرية  هشام  الس د 
 6 الشقة  عمارة     اليسر  تجزئة 
االلفة 20000 الدارالب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بلقرية  هشام  الس د 
 6 الشقة  عمارة     اليسر  تجزئة 

االلفة 20000 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  9 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر 7 20 تحت رقم 646809.
525I

MAYAFID

مركز اللغات ميجازيس الخاص 
 CENTRE DE LANGUE(

( MEGASUS PRIVEE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade ر N°22 5ème
 Etg., Palmiers, ، 2010ر،
CASABLANCA MAROC

مركز اللغات م جازيس الخاص 
 CENTRE DE LANGUE(

MEGASUS PRIVEE ) شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رياض 

الشال3 مجم عة 4 عمارة 7 الطابق 
السفلي رقم 4 الشالالت املحمدية - 

0ر286 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
28907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
مركز   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CENTRE) اللغات م جازيس الخاص
.(DE LANGUE MEGASUS PRIVEE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم  الأحضير لإلمأحانات.
رياض   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق   7 الشال3 مجم عة 4 عمارة 
 - الشالالت املحمدية   4 السفلي رقم 

0ر286 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : السرا ي  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد السرا ي عن انه(ا) 
4ر  عمارة  ر0  الشطر  املنزه  إقامة 
الشالالت  رقم  0  السفلي  الطابق 

املحمدية 0ر286 املحمدية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد السرا ي عن انه(ا) 

4ر  عمارة  ر0  الشطر  املنزه  إقامة 
الشالالت  رقم  0  السفلي  الطابق 

املحمدية 0ر286 املحمدية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2000.

526I

NOTAIRE

ATTIJARIWAFA BANK
شركة املساهمة

رفع رتسما3 الشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 2080ر،
Casablanca Maroc

ATTIJARIWAFA BANK شركة 
املساهمة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 
شارع م الي ي سف - 20000 

الدارالب ضاء املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  غشت  202   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«    9.678.520«
إلى  درهم«  »1.729.870ر2.1 
»90ر.2.151.408 درهم« عن طريق : 

تقديم حصص نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2ر7951.

527I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

DIAR SIGNATURE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

0000ر، فاس املغرب
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DIAR SIGNATURE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 22 

، الطابق الرابع ، مجمع الج اهر 

، شارع محمد السال ي املدينة 

الجديدة - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 DIAR  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.SIGNATURE

ته ئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب عها،  اررض ة    القطع   تجهيز 

املخألفة  ارشغا3  عقاري    منعش 

املأعلقة بالبناء.

 22 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

الج اهر  مجمع   ، الرابع  الطابق   ،

املدينة  السال ي  محمد  شارع   ،

الجديدة - 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 600.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 4.000  : زخن ني  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د عبدالحي االزمي االدري�سي 

درهم    00 بق مة  حصة   2.000  :

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  زخن ني  محمد  الس د 
زنقة جبران خل ل جبران ، رقم 42 ، 

شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب.

الس د عبدالحي االزمي االدري�سي 
عن انه(ا) ف ال 9 زنقة  حي لال سك نة 

ز اغة 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  زخن ني  محمد  الس د 
زنقة جبران خل ل جبران ، رقم 42 ، 
شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب
الس د عبدالحي االزمي االدري�سي 
عن انه(ا) ف ال 9 زنقة  حي لال سك نة 

ز اغة 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 72ر4.
528I

MOORISH

 AOUAM CONSULTING
GROUP

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

قفل الأصف ة

MOORISH
rue ishsaq ibn hanin etageر 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 AOUAM CONSULTING GROUP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : شارع 
يعق ب املنص ر ر زنقة إسحاق 
ابن حنين الطابق   شقة رقم   - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
91ر408.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 0ر غشت  202 تقرر حل 
 AOUAM CONSULTING GROUP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
رتسمالها  مبلغ  ال ح د  الشريك 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
املنص ر  يعق ب  شارع  اإلجأماعي 
زنقة إسحاق ابن حنين الطابق    ر 

الدار الب ضاء   20000  - شقة رقم   

عن  الأام  اللأ قف  نت جة  املغرب 

النشاط.

  عين:

الس د(ة) محمد ع ام   عن انه(ا) 

 20000 ارمريك ة  املأحدة  ال اليات 

ال اليات املأحدة ارمريك ة ال اليات 

(ة)  كمصفي  ارمريك ة  املأحدة 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  غشت  202  في  0ر  بأاريخ 

يعق ب املنص ر ر زنقة إسحاق ابن 

حنين الطابق   شقة رقم   - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794516.

529I

الحسين فاض ل

BABY CHOU KM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

الحسين فاض ل

مكأب رقم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عال3 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

BABY CHOU KM شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 2 شارع 

عال3 الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  9027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BABY : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CHOU KM

ب ع لعب   : غرض الشركة بإيجاز 

 مسألزمات ارطفا3 

باالسأيراد  يق م  الذي  الأاجر 

 الأصدير .

مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 2 ،تجزئة  املنهي  املجمع   ، 5 رقم 

شارع عال3 الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ب ح  في كريم : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

ج لي  مرغان  ترتغين  الس دة 

شرلين : 500 حصة بق مة 00  درهم 

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  كريم  ب ح  في  الس د 

م نت، فرنسا 84170 م نت فرنسا.

ج لي  مرغان  ترتغين  الس دة 

فرنسا  م نت،  عن انه(ا)  شرلين 

84170 م نت فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  كريم  ب ح  في  الس د 

م نت، فرنسا 84170 م نت فرنسا

ج لي  مرغان  ترتغين  الس دة 

فرنسا  م نت،  عن انه(ا)  شرلين 

84170 م نت فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 0978 .

0Iر5
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FINAUDIT

RIVERSIDE PLAZA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 2010ر،

CASABLANCA MAROC
RIVERSIDE PLAZA شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 

87،زنقة ن رم ندي حي املعاريف 
الدارالب ضاء 20000 0ر286 

الدارالب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.456451

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LA STE SCI (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   KAMY 60
(ة)  الس د  لفائدة  حصة   60 تصل 
محمد تازي بأاريخ ر1 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 65 795.
1Iر5

SERVIAP

MECANIQUE CONCEPT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

SERVIAP
رقم   زا ية شارع طارق بن زياد 
بنسل مان ، 000ر1، بنسل مان 

املغرب
MECANIQUE CONCEPT شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر/50  
قيسارية القدس بنسل مان املغرب - 

000ر1 بنسل مان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.5487

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تقرر حل 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ   MECANIQUE CONCEPT
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
قيسارية  9/150ر  اإلجأماعي  مقرها 
000ر1   - القدس بنسل مان املغرب 
تزمة   :  3 نت جة  املغرب  بنسل مان 

مال ة.
  حدد مقر الأصف ة ب 9/150ر 
 - قيسارية القدس بنسل مان املغرب 

000ر1 بنسل مان املغرب. 
  عين:

الحس  ي    بدر  الس د(ة) 
دا3  بل ك  مريم  اللة  حي  عن انه(ا) 
رقمر25 بنسل مان 000ر1 بنسل مان 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 505.
2Iر5

rochdi conseil

MANSOURI OS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة الق ات املساعدة رقم ر14 
الع  ن ، 70000، الع  ن املغرب
MANSOURI OS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمل  0 رقم 471 الع  ن - 70000 

الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
09ر8ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANSOURI OS
البناء     : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا3 العامة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
االمل  0 رقم 471 الع  ن - 70000 

الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د اسامة منص ري 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د اسامة منص ري عن انه(ا) 
حي ال حدة  0   70 زنقة الن جر رقم 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د اسامة منص ري عن انه(ا) 
ال حدة  حي   70 رقم  الن جر  زنقة 
حي ال حدة  0   70 الع  ن رقم   0 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم ر07ر.
Iرر5

Synergie Experts

AMLAK REALTIES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
اسأمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة ج ن ج رس, حي غ تي ه ، 

20060، الدار الب ضاء املغرب
AMLAK REALTIES »شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: 49، زنقة 

ج ن ج ريس، حي غ تي ه - 20060 

الدار الب ضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.262545

العام  الجمع  قرار  بم جب 

ي ن    202،  0ر  بأاريخ  االسأثنائي 

للشركة  ال ح د  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  املحد دة 

ال ح د 

AMLAK REALTIES

ذات رتسما3 قدره 0.000  درهم، 
زنقة ج ن   ،49 مقرها االجأماعي ب 

الدار الب ضاء  ج ريس، حي غ تي ه، 

تحت  الأجاري  بالسجل   املسجلة 

الرقم 262545،  طبقا ملا تنص عل ه 

بأاريخ   5-96 قان ن  من   86 املادة 

نشاط  بم اصلة   ، 997 فبراير  ر1 

الشركة.

القان ني  اإليداع  تنف ذ  تم 

في  باملحكمة الأجارية بالدار الب ضاء 

28 /07/2021 تحت الرقم 70665.
لالسأخراج  املرجع ة.

4Iر5

aice compta

PARTINDUS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

aice compta

 lissasfa ر bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PARTINDUS شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق   - 

20650 الب ضاء املغرب .

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

749ر47.
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ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  شتنبر  202   29 في  املؤرخ 

ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 PARTINDUS ذات الشريك ال ح د 

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

شارع   26 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 

الطابق    ر  مرس السلطان الشقة 

 : الب ضاء املغرب نت جة 3   20650  -

حل مسبق للشركة.

  حدد مقر الأصف ة ب 26 شارع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق   - 

20650 الب ضاء املغرب . 

  عين:

منص ر    هشام  الس د(ة) 

عمارة  د ليز  فل ر  إقامة  عن انه(ا) 

الثاني  الحسن  شارع    0 رقم  ج 

املغرب  الب ضاء  0ر288  املحمدية 

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

حل   : بالأصف ة  املأعلقة  ال ثائق 

مسبق للشركة 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794580.

5Iر5

rochdi conseil

 EZZAHR EL IDRISSI

TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة الق ات املساعدة رقم ر14 

الع  ن ، 70000، الع  ن املغرب

 EZZAHR EL IDRISSI TRAVAUX

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 506  

بل ك D ال فاق الع  ن - 70000 

الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

05ر8ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. EZZAHR EL IDRISSI TRAVAUX

البناء     : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا3 العامة.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - الع  ن  ال فاق   D بل ك    506

70000 الع  ن املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : ر0 ع  االدري�سي  الزهر  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ر0 ع  االدري�سي  الزهر  الس د 

حي القدس تجزئة ال فاق  عن انه(ا) 

 70000 الع  ن    5 2 بل ك د رقم 

الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ر0 ع  االدري�سي  الزهر  الس د 

حي القدس تجزئة ال فاق  عن انه(ا) 

 70000 الع  ن    5 2 بل ك د رقم 

الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 071ر.

6Iر5

مكأب املحاسبة الصالحي

SOUSSOU EXPRESS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املن رة عمارة ال عق بي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6  جدة ، 

60000،  جدة ااملغرب
SOUSSOU EXPRESS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم5 زنقة 
القاهرة حي السعادة - 050ر6 تحفير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

807 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOUSSOU EXPRESS
نقل   /  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
2/ النقل ال طني  الد لي للبضائع.
رقم5   : االجأماعي  املقر  عن ان 
050ر6   - زنقة القاهرة حي السعادة 

تحفير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
الس دة سعاد عسا3 : 500 حصة 

بق مة 00,00  درهم للحصة .
 500  : عج ري  رش د  الس د 
حصة بق مة 00,00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عسا3  سعاد  الس دة 
السعادة  حي  القاهرة  زنقة   05 رقم 

050ر6 تحفير املغرب.

عن انه(ا)  عج ري  رش د  الس د 
السعادة  حي  القاهرة  زنقة   05 رقم 

050ر6 تحفير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عسا3  سعاد  الس دة 
السعادة  حي  القاهرة  زنقة   05 رقم 

050ر6 تحفير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/ر57.
7Iر5

rochdi conseil

 ECLAIRAGE SAHARA
D’ELECTRICITE
إعالن مأعدد القرارات

rochdi conseil
تجزئة الق ات املساعدة رقم ر14 
الع  ن ، 70000، الع  ن املغرب

 ECLAIRAGE SAHARA
D’ELECTRICITE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 
ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 
اتخير  0 رقم 7ر ب جد ر - 000 7 

ب جد ر ب جد ر.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر729.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
50 حصة التي يملكها الس د  تف يت 
ب كراب   : الس د  الى  علي  لباعلي 

محمد.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تح يل الشكل القان ني للشركة من 
شركة محد دة املسؤ ل ة الى شركة 

محد دة املسؤ ل ة بشريك  ح د
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
  0000 من  الشركة  راسما3  رفع 
 (   00.000 الى  (عشرة االف درهم) 
(تسع   900 بخلق  درهم)  الف  مائة 
درهم    00 بثمن  سهم جديد  مائة) 

لسهم.
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ب كراب محمد مسير  الس د:  تع ين 

 ح د للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
50 حصة التي يملكها الس د  تف يت 
ب كراب   : الس د  الى  علي  لباعلي 

محمد.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تح يل الشكل القان ني للشركة من 
شركة محد دة املسؤ ل ة الى شركة 

محد دة املسؤ ل ة بشريك  ح د
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
  0000 من  الشركة  راسما3  رفع 
 (   00.000 الى  (عشرة االف درهم) 
(تسع   900 بخلق  درهم)  الف  مائة 
درهم    00 بثمن  سهم جديد  مائة) 

لسهم
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ب كراب محمد مسير  الس د:  تع ين 

 ح د للشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 092ر.

8Iر5

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

العفة
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

0000ر، فاس املغرب
العفة شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 85 
تجزئة ارندلس سهريج كنا ة رقم 

06، زنقة تبي حامد الغزالي، املدينة 
الجديدة 0000ر فاس املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.49715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ن    202   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ي سف زكدي  (ة)  تف يت الس د 
  00 حصة اجأماع ة من تصل  0ر 
عبد املالك  (ة)  حصة لفائدة الس د 

النم لي بأاريخ 14 ي ن    202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4284.
9Iر5

VILLA GINA

VILLA GINA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

VILLA GINA
د ار ت الد مسع د الس الم طريف ة 

 BERCHID ،20410 ، برش د
MAROC

VILLA GINA شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ت الد 
مسع د الس الم طريف ة برش د - 

20000 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
179ر1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   20 9 ن نبر   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 VILLA  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.GINA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

دارالض افة  مطعم.
عن ان املقر االجأماعي : د ار ت الد 
 - برش د  طريف ة  الس الم  مسع د 

20000 برش د املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الفاريا  الحسن  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الفاريا  الحسن  الس د 
الدارالب ضاء   20410 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الفاريا  الحسن  الس د 
الدارالب ضاء   20410 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ن نبر   04 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

9 20 تحت رقم 50ر.
540I

مكأب املحاسبة الصالحي

AFMR CONSULTING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

مكأب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املن رة عمارة ال عق بي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6  جدة ، 

60000،  جدة ااملغرب
AFMR CONSULTING شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 
الجزائر تجزئة سلطاني رقم 46 - 

60000  جدة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
رر18ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 AFMR ال ح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  درهم  عن ان    0.000,00
تجزئة  الجزائر  طريق  اإلجأماعي 

60000  جدة   -  46 رقم  سلطاني 
في  :  /الفشل   3 نت جة  املغرب 

اسأقطاب الز0ناء..
طريق  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 -  46 رقم  سلطاني  تجزئة  الجزائر 

60000  جدة املغرب. 
  عين:

بري�سي  العزيز  عبد  الس د(ة) 
تجزئة  الجزائر  طريق  عن انه(ا)    
60000  جدة   46 رقم  سلطاني 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 292ر.
541I

مكأب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ELECTRIQAD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

مكأب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املن رة عمارة ال عق بي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6  جدة ، 

60000،  جدة ااملغرب
SOCIETE ELECTRIQAD شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : حي الأنس 
زنقةت5  رقم 0  - 60000  جدة 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
9ر1ر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل  ي ن    202    5 املؤرخ في 
شركة   SOCIETE ELECTRIQAD
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
  0.000,00 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
اإلجأماعي حي  درهم  عن ان مقرها 
 60000  -   0 رقم  زنقةت5   الأنس 
الفشل في   جدة املغرب نت جة 3 / 

اسأقطاب الز0ناء.
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  عين:
قدار  ال هاب  عبد  الس د(ة) 
تجزئة  مغن ة  طريق  عن انه(ا)    
 60000  0 الطلحا ي زنقة ت5  رقم 

 جدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
حي  شتنبر  202  في   09 بأاريخ 
 60000  -   0 رقم  زنقةت5   الأنس 

 جدة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 48رر.

542I

SAGASUD

 SOCIETE EL MAALI
SERVICES SAHARA

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
إنشاء فرع تابع للشركة

SAGASUD
شارع االمير م الي عبد هللا رقم ر2 
 LAAYOUNE، 70000، الع  ن

LAAYOUNE املغرب
 SOCIETE EL MAALI SERVICES
SAHARA شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

االنصار حي اللة مريم 2 رقم ر12 - 
000 7 ب جد ر املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 2299

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2014 ي ل  ز    7 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 ETABLISSEMENT DAR التسم ة 
 AL MAALI D’ENSEIGNEMENT
PRIVE   الكائن بالعن ان شارع ابن 
كلم م   8 000  -  02 رقم  بط طة 
املغرب   املسير من طرف الس د(ة) 

ك يس فاطمة الزهراء.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم ر09ر.

Iر54

FIDUMATIC ف ديمات ك 

YUR SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUMATIC ف ديمات ك
عمارة ما ي حا3 شارع الحسن 

 imm 5096 الثاني اكادير ص ب
 mayouhel ave hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

YUR SERVICES SARL AU شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي بل ك 

02  رقم 05 حي الشرف بل ك 02  
رقم 05 حي الشرف 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
49019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 YUR  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SERVICES SARL AU
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  الخدمات.
بل ك   : االجأماعي  املقر  عن ان 
02  رقم 05 حي الشرف بل ك 02  
اكادير   80000 05 حي الشرف  رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
  00  : شامة  الزهراني  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة الزهراني شامة عن انه(ا) 
الشرف  05 حي  رقم    02 بل ك 

80000 اكادير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة الزهراني شامة عن انه(ا) 
الشرف  05 حي  رقم    02 بل ك 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06655 .
544I

SAGASUD

D.R FISH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير م الي عبد هللا رقم ر2 
 LAAYOUNE، 70000، الع  ن

LAAYOUNE املغرب
D.R FISH شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مدينة 

ال فاق بل ك E رقم 758 - 70000 
الع  ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8205ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   04
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 D.R  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FISH
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الص د البحري ب ع السمك بالجملة 
للبضائع  الطرقي  النقل   الأقس ط 
كل  اسأيراد  تصدير  عامة  تجارة 
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 70000  -  758 رقم   E ال فاق بل ك 

الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الحسن الرايا : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الد يرانس  بن  املصطفى  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الرايا  الحسن  الس د 
اكادير   80000 2290 حي تدارت انزا 

املغرب.
الد يراني  بن  املصطفى  الس د 
 80000 ا رير  تم نزا  حي  عن انه(ا) 

اكادير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الرايا  الحسن  الس د 
اكادير   80000 2290 حي تدارت انزا 

املغرب
الد يراني  بن  املصطفى  الس د 
 80000 ا رير  تم نزا  حي  عن انه(ا) 

اكادير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2996.
545I

SAGASUD

DOUIKANI FISH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير م الي عبد هللا رقم ر2 
 LAAYOUNE، 70000، الع  ن

LAAYOUNE املغرب
DOUIKANI FISH شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الراحة رقم 97   - 70000 الع  ن 
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8197ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOUIKANI FISH

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الص د البحري ب ع السمك بالجملة 

للبضائع  الطرقي  النقل   الأقس ط 

كل  اسأيراد  تصدير  عامة  تجارة 

نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الع  ن   70000  -    97 الراحة رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د احمد الزكاني : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الد يراني  بن  املالك  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الزكاني  احمد  الس د 

العل ا  انزا  تجزئة  ر1  رقم  بل ك ب 

تدارت انزا 80000 اكادير املغرب.

الد يراني  بن  املالك  عبد  الس د 

عن انه(ا) بل ك ب رقم ر7 انزا العل ا 

تدارت 80000 اكادير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الزكاني  احمد  الس د 

العل ا  انزا  تجزئة  ر1  رقم  بل ك ب 

تدارت انزا 80000 اكادير املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2997.
546I

Société somicoc

شركة هم-سك سغفيس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 0000ر، Fes Maroc
شركة هم-سك سغفيس شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 
2 قطعة رقم ر1 تجزئة الخالء عين 
الشقف طريق راس املاء - 0000ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   29
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

هم-سك سغفيس .
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 تصدير قطع غ ار الس ارات الجديدة 

 املسأعملة.
عن ان املقر االجأماعي : مأجر رقم 
عين  تجزئة الخالء  ر1  قطعة رقم   2
0000ر   - املاء  راس  طريق  الشقف 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ظافر محمد : 000.  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ظافر محمد عن انه(ا) رقم 
0000ر  املسيرة  حي  1ر  زنقة   70 

فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ظافر محمد عن انه(ا) رقم 
0000ر  املسيرة  حي  1ر  زنقة   70 

فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 17/2021ر4.
547I

SARA FOOD SARL AU

SARA FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

SARA FOOD SARL AU
 HAY NAJIBA RUE 84 A N° 15 ،

90100، TANGER MAROC
SARA FOOD SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي نج بة 
زنقة 84 ت رقم 5  - 00 90 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر4146.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
06 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 SARA FOOD ال ح د  الشريك 
  0.000 رتسمالها  مبلغ   SARL AU
اإلجأماعي حي  درهم  عن ان مقرها 
 90 00  -   5 ت رقم   84 نج بة زنقة 
صع 0ات   :  3 نت جة  املغرب  طنجة 

مادية.
  حدد مقر الأصف ة ب حي نج بة 
طنجة   90 00  -   5 ت رقم   84 زنقة 

املغرب. 

  عين:

الس د(ة) سارة  لجبري   عن انه(ا) 

 GESCHWISTER SCHOLL STR 21

97 65 فيسبادن تملان ا كمصفي (ة) 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246415.

548I

STE MY SERVICE INFORMATIQUE SECURISE

 STE MY SERVICE
INFORMATIQUE SECURISE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

 STE MY SERVICE

INFORMATIQUE SECURISE
رقم 14 زنقة 09 بل ك E الطابق 

02  اد فاس فاس ، 0000ر، فاس 

املغرب

 STE MY SERVICE

 INFORMATIQUE SECURISE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 14 
زنقة 09 بل ك E الطابق 02  اد فاس 

فاس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

697  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MY SERVICE INFORMATIQUE

.SECURISE
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ترك ب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

 ص انة شبكة املعل م ات.

- ت ريد  0 ع تجهزة الكمب  تر.

(كهر0اء  مأفرقة  تعما3   -

 تك  ف)..

 14 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

زنقة 09 بل ك E الطابق 02  اد فاس 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الس د عبد الحق الحافظ 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د تي ب العالم 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الحافظ  الحق  عبد  الس د 

عن انه(ا)  8  زنقة   بالد الطاهري 

فاس  0000ر  فاس  كنا ة  صهريج 

املغرب.

الس د تي ب العالم عن انه(ا) رقم 

2  اد  الطابق  بل ك     09 زنقة   14

فاس فاس 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الحافظ  الحق  عبد  الس د 

عن انه(ا)  8  زنقة   بالد الطاهري 

فاس  0000ر  فاس  كنا ة  صهريج 

املغرب

الس د تي ب العالم عن انه(ا) رقم 

2  اد  الطابق  بل ك     09 زنقة   14

فاس فاس 0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 1رر4.

549I

AUDITAX MAROC

ASNAF AG
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2 9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 2070ر،

CASABLANCA maroc
ASNAF AG شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مركز 
الر0اط الس ي�سي لألعما3،  57 
شارع محمد السادس، عمارة. 

ماتيس، بل ك ت، الطابق الثاني، 
الس ي�سي، الر0اط - 70 0  الر0اط 

الر0اط .
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر14042.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
22 ي ن    202 تم تح يل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
لألعما3،  الس ي�سي  الر0اط  »مركز 
عمارة.  شارع محمد السادس،   57 
الثاني،  الطابق  ت،  بل ك  ماتيس، 
الر0اط    0 70  - الر0اط  الس ي�سي، 
شارع   ،2 رقم  »ف ال  إلى   « الر0اط 
الرياض،  حي  قطاع   ،  العناب ة، 

الر0اط - 70 0  الر0اط الر0اط ».
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 
 202 تحت رقم رقمررر9 في السجل 

الترت بي.
550I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ASSUREMENT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen  85

 walili parc رeme etg N°11
 CASABLANCA، 2060ر،
CASABLANCA MAROC

ASSUREMENT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  حي 

الرش دية حي الرياض إقامة تمل 2، 

املحمدية - 0 288 املحمدية املغرب. 

- 0 288 املحمدية املغرب..

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9555

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  شتنبر  202    0 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

»00.000  درهم« تي من »50.000  

عن  درهم«   250.000« إلى  درهم« 

ت   نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم  97 .

55 I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MAKY INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen  85

 walili parc رeme etg N°11

 CASABLANCA، 2060ر،

CASABLANCA MAROC

MAKY INVEST شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اإلجأماعي 

إقامة الفأح،7 2 إمأداد شارع 

ابره م الر داني طابق   رقم ر - 

20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 662 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MAKY : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.INVEST

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤتمرات  املجهزة  غرف  املكاتب 

 االجأماعات.

عن ان املقر االجأماعي : اإلجأماعي 

شارع  إمأداد  الفأح،7 2  إقامة 

 - ر  رقم  طابق    الر داني  ابره م 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الغ تي  تما3  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الغ تي  تما3  الس دة 

 5 طابق  درج    اكاس اس  دي  زنقة 

الب ضاء  الدار  بيرجي  حي   29 شقة 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الغ تي  تما3  الس دة 

 5 طابق  درج    اكاس اس  دي  زنقة 

الب ضاء  الدار  بيرجي  حي   29 شقة 

20000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 670ر79.

552I
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BENZINA FIRDAOUS

 SOCIETE J.M
PROFESSIONNEL SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 0000ر، FES MAROC

 SOCIETE J.M PROFESSIONNEL
SARL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  8  
حي النهضة  0 - 50 5  الرماني 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

61ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE J.M PROFESSIONNEL

.SARL
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة
تاجر.

عن ان املقر االجأماعي : رقم  8  
الرماني    5 50  - النهضة  0  حي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د رش د امل سا ي : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د لحسن جابيري : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د رش د امل سا ي عن انه(ا) 
الرماني  141 حي النهضة  0 50 5  

املغرب.

عن انه(ا)  جابيري  الس د لحسن 
الرماني    5 50 االمل  حي  6ر2 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د رش د امل سا ي عن انه(ا) 
الرماني  141 حي النهضة  0 50 5  

املغرب
عن انه(ا)  الس د لحسن جابيري 
6ر2 حي االمل 50 5  الرماني املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بالرماني بأاريخ 

 202 تحت رقم 70.
Iر55

GESTION ALJANOUB

AYRARI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تط ان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث الع  ن ، 70000، 

الع  ن املغرب
AYRARI شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي مجم عة 
20  رقم 6  تجزئة ليراك الع  ن - 

70000 الع  ن املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
65رر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  تكأ 0ر  202  في  0  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
مبلغ   AYRARI ذات الشريك ال ح د 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
20  رقم  مقرها اإلجأماعي مجم عة 
 70000  - الع  ن  ليراك  تجزئة    6
مجم عة   : الع  ن املغرب نت جة 3 

20  رقم 6  تجزئة ليراك الع  ن.
  حدد مقر الأصف ة ب مجم عة 
 - تجزئة ليراك الع  ن    6 رقم    20

70000 الع  ن املغرب. 
  عين:

عبد الصمد حنبف    الس د(ة) 
الع  ن   70000 الع  ن  عن انه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 04 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 086/2021ر.

554I

ائأمان ة تك دي

DOCHA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ائأمان ة تك دي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 2 ، الطابق الثالث (م.ج) 

حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

DOCHA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي العمارة 

0  الطابق االر�سي الشقة رقم 2 

االص ل ت ال3 ، مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

87ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOCHA

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاصة  ارطعمة  املسألزمات 
املبادالت   – ارل فة  بالح  انات 

الأجارية - االسأيراد  الأصدير.
العمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 2 رقم  الشقة  االر�سي  الطابق    0
 50000  - مكناس   ، ت ال3  االص ل 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الس د ج اد ايت عبدالرحمان 
00  حصة بق مة 900 درهم للحصة  
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عبدالرحمان  ايت  ج اد  الس د 
 2 الشقة رقم    0 العمارة  عن انه(ا) 
مكناس   50000 مكناس   ، االص ل 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عبدالرحمان  ايت  ج اد  الس د 
 2 الشقة رقم    0 العمارة  عن انه(ا) 
مكناس   50000 مكناس   ، االص ل 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 87ر54.
555I

شكر ف د

شكر فود
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

شكر ف د
إقامة اإلخالص بل ك 06 عمارة رقم 
28 طابق 02 رقم    طريق تط ان ، 

90000، ًََطنجة املغرب
شكر ف د شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
اإلخالص بل ك 06 عمارة رقم 28 
طابق 02 رقم    طريق تط ان - 

90000 ًََطنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

41ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

شكر   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ف د.

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 إنأاج  ت زيع املنأجات الغذائ ة

إنأاج  تعبئة املنأجات الغذائ ة

ت زيع املنأجات الغذائ ة.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 28 رقم  عمارة   06 بل ك  اإلخالص 

 - تط ان  طريق  رقم      02 طابق 

90000 ًََطنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د تي ب ب ك ا  : 000  بق مة 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ب ك ا   تي ب  الس د 

06 عمارة رقم  إقامة اإلخالص بل ك 

طريق تط ان  رقم      02 طابق   28

90000 ًََطنجة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ب ك ا   تي ب  الس د 

06 عمارة رقم  إقامة اإلخالص بل ك 

طريق تط ان  رقم      02 طابق   28

90000 ًََطنجة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 
رقم  تحت  شتنبر  202 

14ر40611121026.

556I

comptable - lafrikh said 

 STOUDIO VID OUD SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

bejaad maroc ،ر2506
 STOUDIO VID OUD SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 07 

الزنقة 05 تجزئة الفأح - 25060 ابي 
الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.STOUDIO VID OUD SARL AU

مخأبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأص ير الفأ غرافي.

 07 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
الزنقة 05 تجزئة الفأح - 25060 ابي 

الجعد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د خل قي نعمان : 00  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  نعمان  خل قي  الس د 
الفأح  تجزئة   05 الزنقة   07 رقم 

25060 ابي الجعد املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  نعمان  خل قي  الس د 
الفأح  تجزئة   05 الزنقة   07 رقم 

25060 ابي الجعد املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الجعد  بابي  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2  .
557I

HI GEST SARL AU

EL KHOUIL TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم ر1 حي الرجا فاهلل النخ ل 

الشمالي ، 40060، مراكش املغرب
EL KHOUIL TRAVAUX شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 
في د ار دار الحمرا ت الد حس ن - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5ر1145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHOUIL TRAVAUX

تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخألفة.

محل في   : عن ان املقر االجأماعي 

د ار دار الحمرا ت الد حس ن - 40000 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : حاف ظ  حمزة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حاف ظ  حمزة  الس د 
 40000 بناني سميرز  حي    92 رقم 

مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حاف ظ  حمزة  الس د 
 40000 بناني سميرز  حي    92 رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ماي   04 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 698ر12.

558I

ste fidarail

2ب فري
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc

2ب فري شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 LTS عن ان مقرها اإلجأماعي 

 TAOUFIK ET CTS LOT NR 11ر

 ETAGE 1 APPT NR 2 OUJDA -

60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر817ر
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

2ب   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فري.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام  خدمة الطعام

تعما3 مأن عة ت  إنشاءات

تاجر

تقديم الخدمة.

 LTS  : االجأماعي  املقر  عن ان 

 TAOUFIK ET CTS LOT NR 11ر

 ETAGE 1 APPT NR 2 OUJDA -

60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : بنجانة  القادر  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    00.000

للحصة . 

الس د عبد القادر بنجانة : 000  

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

بنجانة  القادر  عبد  الس د 

ر  الر0 ع شارع صفاء  حي  عن انه(ا) 
رقم 9ر  جدة 60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بنجانة  القادر  عبد  الس د 

ر  الر0 ع شارع صفاء  حي  عن انه(ا) 
رقم 9ر  جدة 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 65رر.

559I

CHETTIOUI AHMED

WALISMAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

 0,رقم 4ر ، 50 92، القصر الكبير 
املغرب

WALISMAR شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
السالمة02 رقم ر64 مكرر - 50 92 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
رر1ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WALISMAR
الطرز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
السالمة02 رقم ر64 مكرر - 50 92 

القصر الكبير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : العطار  الحسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د الحسن العطار عن انه(ا) 
 55 رقم   28 زنقة  م/ا  السالم  حي 

50 92 القصر الكبير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الس د الحسن العطار عن انه(ا) 
 55 رقم   28 زنقة  م/ا  السالم  حي 

50 92 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 289.

560I

comptasultlta sarl

HDM SAKANE sarl
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة  اد  رغة الرقم 
241 الطابق اال 3 الدر ة برش د ، 

26202، الدر ة املغرب
HDM SAKANE sarl شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ماج ريل املدخل رقم   الطابق 

اال 3 املكأب رقم 4 الدر ة - 26202 
الدر ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 5727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   29
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 HDM : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.SAKANE sarl
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق  رقم    املدخل  ماج ريل 
اال 3 املكأب رقم 4 الدر ة - 26202 

الدر ة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

ررر حصة   : الس د سع د الفني 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة  ررر   : الس د رش د مل ح 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د م الي معاد مهدب الدين : 

4رر حصة بق مة 00  درهم للحصة  

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الفني  سع د  الس د 
  79 رقم   2 الدر ة  مناز3  تجزئة 

الدر ة 26202 الدر ة املغرب.

عن انه(ا)  مل ح  رش د  الس د 

ج  ق  الهرا يين  شارع  0ر  الرقم 

الب ضاء 29004 الب ضاء املغرب.

الس د م الي معاد مهدب الدين 
الج اهر  زنقة  اد    2 عن انه(ا) 

فاس  0070ر  فاس  س  النرجس 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مل ح  رش د  الس د 

ج  ق  الهرا يين  شارع  0ر  الرقم 

الب ضاء 29004 الب ضاء املغرب

الس د م الي معاد مهدب الدين 
الج اهر  زنقة  اد    2 عن انه(ا) 

فاس  0070ر  فاس  س  النرجس 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  االبأدائ ة ببرش د بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 56  .

56 I

LE MAITRE DU DETAIL

LE MAITRE DU DETAIL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LE MAITRE DU DETAIL

 52RUE IMAME AOUZAI

 DOKKARAT VN FES ، 1000ر،

FES املغرب

LE MAITRE DU DETAIL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
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 52RUE عن ان مقرها اإلجأماعي 

 IMAME AOUZAI DOKKARAT

FES 1000ر VN FES FES املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   08

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 LE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAITRE DU DETAIL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 AUTOMOBILES (EXPLOITANT

 UN ETABLISSEMENT POUR

.(L’ENTRETIEN DES VOITURES

 52RUE  : عن ان املقر االجأماعي 

 IMAME AOUZAI DOKKARAT

FES 1000ر VN FES FES املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس دة نفيسة ادري�سي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة نفيسة ادري�سي عن انه(ا) 
تجزئة الن ر تا نات 4000ر   09 رقم 

تا نات املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د نفيسة ادري�سي عن انه(ا) 
تجزئة الن ر تا نات 4000ر   09 رقم 

تا نات املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4006.

562I

CHETTIOUI AHMED

AL BORAK AGRI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

 0,رقم 4ر ، 50 92، القصر الكبير 
املغرب

AL BORAK AGRI شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 
العرائش عمارة عزا ين الطابق 

اال 3 رقم 04 - 50 92 اقصر الكبير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
125ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   25
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BORAK AGRI
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االل ات الفالح ة.
طريق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق  عزا ين  عمارة  العرائش 
اال 3 رقم 04 - 50 92 اقصر الكبير 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د عبد الحي الزعني 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عبد الحي الزعني عن انه(ا) 

بالد الصرصري م/ه زنقة  0 رقم 02 
50 92 القصر الكبير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الس د عبد الحي الزعني عن انه(ا) 
بالد الصرصري م/ه زنقة  0 رقم 02 

50 92 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 285.
Iر56

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE FRIEND›S MOVE
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 0100ر، FES MAROC

 SOCIETE FRIEND›S MOVE SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0ر شارع 
احمد ش قي املدينة الجديدة فاس - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69669
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.SOCIETE FRIEND’S MOVE SARL
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.
عن ان املقر االجأماعي : 0ر شارع 
 - احمد ش قي املدينة الجديدة فاس 

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الس د عبد الفأاح كبدي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس دة خ لة عراش : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
كبدي  الفأاح  عبد  الس د 
العربي  القائد  درب  عن انه(ا)    
ال ردة مكناس 50000 فاس املغرب.
عن انه(ا)  عراش  خ لة  الس دة 
8ر1 قصبة م الي الحسن م ج فاس 

0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
كبدي  الفأاح  عبد  الس د 
العربي  القائد  درب  عن انه(ا)    
ال ردة مكناس 50000 فاس املغرب

عن انه(ا)  عراش  خ لة  الس دة 
8ر1 قصبة م الي الحسن م ج فاس 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4297.

564I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

S.J SOLAIDAIRE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

S.J SOLAIDAIRE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 02 
زنقة    شارع محمد الخامس 

الجرف - 52000 الرش دية املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 0279
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
22 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   S.J SOLAIDAIRE
مقرها  درهم  عن ان    00.000
شارع  زنقة      02 رقم  اإلجأماعي 
 52000  - الجرف  الخامس  محمد 

الرش دية املغرب نت جة 3 : االزمة.
رقم  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
الخامس  محمد  شارع  زنقة      02

الجرف - 52000 الرش دية املغرب. 
  عين:

ب صحابي  القادر  عبد  الس د(ة) 
 52000 الرش دية  عن انه(ا)    
(ة)  كمصفي  املغرب  الرش دية 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم رر4.
565I

STAR VILLA

ALKHAYMA LILISKANE
إعالن مأعدد القرارات

ALKHAYMA LILISKANE
 APPARTEMENT N°ر ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALEH
 SECTEUR 14 LOT 141 ، 27182،

Casablanca maroc
ALKHAYMA LILISKANE »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 

 APPARTEMENT N°ر ZONE
 INDUSTRIELLE OULED SALEH
 SECTEUR 14 LOT 141 - 20520

.CASABLANCA MAROC
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
5ر4618.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
05 غشت  202 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
تف يت الس د الخ مة محمد  مايلي: 
اصل  من  اجأماع ة  حصة   500
لفاءدة  اجأماع ة  حصة   5000

الس د لحل  محمد 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
تف يت الس د الخ مة محمد  مايلي: 
اصل  من  اجأماع ة  حصة   500
لفاءدة  اجأماع ة  حصة   5000

الس د خالد من ار
على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 
القان ني  الشكل  تعديل  مايلي: 
للشركة لأصبح شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
لأصبح  للشركة  إسم  تعديل  مايلي: 

ALKHAYMA LILISKANE
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  بند 

مايلي: الشكل القان ني للشركة 
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: إسم للشركة
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

مايلي: مالك الشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 522رر.

566I

COMPTADAM SARL AU

TRUE BUILDERS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU
 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA
MAROC

TRUE BUILDERS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املنار الشرقا ي رقم 60 بئر الرامي - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TRUE  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.BUILDERS
-مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء
-االشغا3 العامة للبناء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - بئر الرامي   60 املنار الشرقا ي رقم 

14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : تلم ست  سع د  الس د 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة .
 500  : تلم ست  خالد  الس د 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 
 500  : تلم ست  سع د  الس د 

بق مة 50.000 درهم.
 500  : تلم ست  خالد  الس دة 

بق مة 50.000 درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د سع د تلم ست عن انه(ا) 
بلدية  الدي ري   20 رقم  ب  زنقة 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.
تلم ست عن انه(ا)  الس د خالد 
بلدية  الدي ري   20 رقم  ب  زنقة 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د سع د تلم ست عن انه(ا) 
بلدية  الدي ري   20 رقم  ب  زنقة 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تحت   - بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

رقم -.
567I

اإلتمان ة املغر0 ة لأصح ح الحسابات  الأصريحات 

الضريب ة

شركة حشال ف للبناء واال عمال 
املختلفة

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

رفع رتسما3 الشركة

اإلتمان ة املغر0 ة لأصح ح 
الحسابات  الأصريحات الضريب ة

ر11 شارع محمد الخامس 
0000ر ،BP2447، فاس املغرب
شركة حشال ف للبناء  اال عما3 
املخألفة شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 8ر1 
مجم عة غ ة بن س دة فاس - 

0000ر فاس املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
9ر4ر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  غشت  202   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«   1.400.000«
»600.000.  درهم« إلى »000.000.ر 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع دي ن الشركة املحددة املقدار   

املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 67ر4.
568I

comptasultlta sarl

KAYSER PROMO sarl
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة  اد  رغة الرقم 
241 الطابق اال 3 الدر ة برش د ، 

26202، الدر ة املغرب
KAYSER PROMO sarl شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ماج ريل املدخل رقم   الطابق 

اال 3 املكأب رقم 4 الدر ة برش د -
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 26202 الدر ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAYSER PROMO sarl
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق  رقم    املدخل  ماج ريل 
 - الدر ة برش د   4 اال 3 املكأب رقم 

26202 الدر ة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عط ش عبد الكريم : ررر 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د رش د ازملاض : ررر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة  4رر   : فريد  عزيز  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الكريم  عبد  عط ش  الس د 
عن انه(ا) 9 زنقة سان سافان الطابق 
ر ب لفدير الدار الب ضاء 00ر20 الدار 

الب ضاء املغرب.
 41 عن انه(ا)  فريد  عزيز  الس د 
زنقة 2 تجزئة خديجة الدر ة برش د 

26202 الدر ة املغرب.
عن انه(ا)  ازملاض  رش د  الس د 
زنقة  الريان  حي  الحضري  القطب 
الن اصر  جبل ت 0قا3 ف ال رقم ر61 

الب ضاء 82 27 الن اصر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  عط ش  الس د 

عن انه(ا) 9 زنقة سان سافان الطابق 
ر ب لفدير الدار الب ضاء 00ر20 الدار 

الب ضاء املغرب
 41 عن انه(ا)  فريد  عزيز  الس د 
زنقة 2 تجزئة خديجة الدر ة برش د 

26202 الدر ة املغرب
عن انه(ا)  ازملاض  رش د  الس د 
زنقة  الريان  حي  الحضري  القطب 
الن اصر  جبل ت 0قا3 ف ال رقم ر61 

الب ضاء 82 27 الن اصر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   28 االبأدائ ة ببرش د بأاريخ 

 202 تحت رقم 55  .
569I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

SOTRAFORET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 2000ر، AL
Hoceima Maroc

SOTRAFORET شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي سد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي بني 
ب ع اش 2000ر الحس مة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

515ر
في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOTRAFORET
مقا لة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألعما3 الحرة   تشغا3 البناء
ارماكن  ص انة  لغرس    مقا لة 

الخضراء .
حي سد   : عن ان املقر االجأماعي 

محمد بن عبد الكريم الخطابي بني 

ب ع اش 2000ر الحس مة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : امع ش  ض ف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د ت الد عبد هللا حف ظ : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د امع ش  ض ف عن انه(ا) 

الكريم  عبد  بن  محمد  سد  حي 

الخطابي 2000ر الحس مة املغرب.

حف ظ  هللا  عبد  ت الد  الس د 

عبد  بن  محمد  سد  حي  عن انه(ا) 

الحس مة  2000ر  الخطابي  الكريم 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د امع ش  ض ف عن انه(ا) 

الكريم  عبد  بن  محمد  سد  حي 

الخطابي 2000ر الحس مة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم -.

570I

STAR VILLA

STAR VILLA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير نشاط الشركة

STAR VILLA

 BAB AL BAYDA IMM 54 APPT

 15 BOUSKOURA ، 20520،

CASABLANCA maroc

STAR VILLA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي باب 

الب ضاء إقامة 54 شقة 5  

ب سك رة - 20520 الدار الب ضاء 

املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

69ر426.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  شتنبر  202   06 في  املؤرخ 

»االنعاش  من  الشركة  نشاط  تغ ير 

غير  املمألكات  »إدارة  إلى  العقاري« 

املنق لة ن ابة عن الغير«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر86رر.

57 I

FIECO

LAHABANA COFE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FIECO

 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 14 RUE AL KASSAR MAARIF،

CASABLANCA MAROC ،0رر20

LAHABANA COFE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 PLACE عن ان مقرها اإلجأماعي 

 OUAD EL MAKHAZINE N° 10ر

.- 00000 CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.197641

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

07 شتنبر   20 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 LAHABANA COFE الشريك ال ح د

مبلغ رتسمالها 0.000  درهم  عن ان 

 PLACE OUAD EL مقرها اإلجأماعي

 MAKHAZINE N° 1000000 - ر

CASABLANCA MAROC نت جة 3 : 

.DIFFICULTES FINANCIERES

 PLACE   حدد مقر الأصف ة ب 

 OUAD EL MAKHAZINE N° 10ر

 .- 00000 casablanca maroc
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  عين:
 MOHAMMED الس د(ة) 
 BD عن انه(ا)     OUDINI
 OMMO RABII N° 279 00000
كمصفي   CASABLANCA MAROC

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
 PLACE  : ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
OUAD EL MAKHAZINE N° 10ر

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  0 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ن نبر   20 تحت رقم 486670.
572I

etablissement darwinier

STE EXCATRAN SARL-AU
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،
dakhla maroc ،000ر7

STE EXCATRAN SARL-AU شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 HAY EL عن ان مقرها اإلجأماعي 
 MASSIRA 2 RUE OUED GHRISS
 DAKHLA (M) - 7000ر dakhla

maroc
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

75ر19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXCATRAN SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز : الأعدين
• فندق ت  دار ض افة ت  مطعم.

• خدمات تقديم الطعام (الطعام 

، استراحات القه ة ، املض فات).
• النقل الس احي. ترتيب السفر؛

• محطة غاز ؛ حديقة ارلعاب
• املسأ دعات الل جست ة  امل اد. 

مركز إعادة الأد ير
• تصن ع  ت ريد ارعالف للماش ة 
ح  انات  تن اع   الد اجن  جم ع 

املزرعة ارخرى.
• ارعما3  الأجهيزات املخألفة.

،  الحفر  العامة  تعما3 البناء   •
 حفر اآلبار..

 HAY EL  : عن ان املقر االجأماعي 
 MASSIRA 2 RUE OUED GHRISS
 DAKHLA (M) - 7000ر dakhla

.maroc
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د حف ظ امناي : 00  حصة 

بق مة 00.000  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  امناي  حف ظ  الس د 
الحي الصناعي س دي غانم رقم 296 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  امناي  حف ظ  الس د 
الحي الصناعي س دي غانم رقم 296 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 2027/2021.
Iر57

STE ZENERO MAR SARL AU

 SOCITE ZENERO MAR
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE ZENERO MAR SARL AU
 CENTRE BENI OULID

 TAOUNATE -BNI OULID ،
4000ر، تا نات املغرب

 SOCITE ZENERO MAR SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 CENTRE عن ان مقرها اإلجأماعي 

 BENI OULID TAOUNATE -BNI

 OULID - 4000ر TAOUNATE

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCITE ZENERO MAR SARL

.AU

 AVANCES : غرض الشركة بإيجاز

 OU DE PRETS .DE RECETTES

 OU DE PAIMENTS.GARANTIE

 (FONDS DE GARANTIE ) OU

 DE CAUTION (EFFECTUANT

(OPERATIONS D

 CENTRE : عن ان املقر االجأماعي

 BENI OULID TAOUNATE -BNI

 OULID - 4000ر TAOUNATE

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  00  : ي سف  املرز قي  الس د 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د املرز قي ي سف عن انه(ا) 

حي السالم اخمالشة تا نات 4000ر 

تا نات املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د املرز قي ي سف عن انه(ا) 

حي السالم اخمالشة تا نات 4000ر 

تا نات املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر1  االبأدائ ة بأا نات بأاريخ 

 202 تحت رقم 478.

574I

STE AYAD CONSULTING SARL

ARMADIO

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

ARMADIO شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 

املناهل حي االندلس  اد الناشف 

س دي معافة الطابق الثاني - 

60000  جدة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

6677ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر  202 تقرر حل 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

ARMADIO مبلغ رتسمالها 00.000  

اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 

االندلس  اد  حي  املناهل  زنقة   5

الناشف س دي معافة الطابق الثاني 

 :  3 نت جة  املغرب  60000  جدة   -

الغاء املشر ع.

زنقة   5   حدد مقر الأصف ة ب 

الناشف  االندلس  اد  حي  املناهل 

س دي معافة الطابق الثاني - 60000 

 جدة املغرب. 
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  عين:
م دن    مصدق  الس د(ة) 
حي االندلس زنقه املناهل  عن انه(ا) 
رقم 5 60000  جدة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
زنقة   5  : ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
الناشف  االندلس  اد  حي  املناهل 

س دي معافة الطابق الثاني
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 415ر.
575I

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE AUTO-ANASS
MASSAOUDI

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE AUTO-ANASS MASSAOUDI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 8 2 العر ي 
الناظ ر - 62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
975ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTO-ANASS MASSAOUDI

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لأعل م الس اقة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العر ي   2 8 رقم  الثاني  الحسن 

الناظ ر - 62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د مسع دي محمد 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د مسع دي محمد عن انه(ا) 
العر ي  الحمراء  الساق ة  شارع 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د مسع دي محمد عن انه(ا) 
العر ي  الحمراء  الساق ة  شارع 

الناظ ر 62000 الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم 975ر.
576I

SOCIETE TRAVASKAR SARL AU

SOCIETE TRAVASKAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SOCIETE TRAVASKAR SARL AU
 TAOUNATE د ار اسكار زيزر تا نات
 CENTRE، 4000ر، TAOUNATE

املغرب
SOCIETE TRAVASKAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 DR عن ان مقرها اإلجأماعي 
 ASKAR ZRIZAR TAOUNATE

 TAOUNATE 4000ر TAOUNATE
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1ر19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETE TRAVASKAR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS
 DR  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 ASKAR ZRIZAR TAOUNATE
 TAOUNATE 4000ر TAOUNATE

.MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : املفأاحي  العالي  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
املفأاحي  العالي  عبد  الس د 
عن انه(ا) د ار اسكار الزريزرة تا نلت 

4000ر تا نات املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املفأاحي  العالي  عبد  الس د 
عن انه(ا) د ار اسكار الزريزرة تا نلت 

4000ر تا نات املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبأدائ ة بأا نات بأاريخ 

 202 تحت رقم 479.
577I

إئأمان ة ال فاء

AIN BLAL TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

إئأمان ة ال فاء
شارع عال3 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

AIN BLAL TRANS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

�سي امحمد عين بال3 البر ج - 

26250 البر ج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

660 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 AIN  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BLAL TRANS

-1نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للمالكين من  ارمأعة غير املصاحبة 

مكان لالخر ن ابة عنهم.

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - ا الد �سي امحمد عين بال3 البر ج 

26250 البر ج املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : احمد  الل كي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  احمد  الل كي  الس د 

بال3  عين  امحمد  �سي  ا الد  د ار 

ا الد افريحة البر ج سطات 26250 

البر ج املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
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عن انه(ا)  احمد  الل كي  الس د 
بال3  عين  امحمد  �سي  ا الد  د ار 
ا الد افريحة البر ج سطات 26250 

البر ج املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
07 ي ل  ز  االبأدائ ة بسطات بأاريخ 

 202 تحت رقم 754/2021.

578I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG MAROC
إعالن مأعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen  85

 walili parc رeme etg N°11
 CASABLANCA، 2060ر،
CASABLANCA MAROC

STG MAROC »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: ركن 
م الي عبد العزيز   زلقا، إقامة ناصر 
رقم 5 ، شقة 22، طابق 6 - - طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر0ر57.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 ي ن    202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الذي ينص على مايلي: زيادة رتس املا3 
بمبلغ عشرين مل  ن (20.000.000) 
ماليين  عشرة  من  ليرتفع  درهم 
مل  ن  ثالثين  إلى   ( 0.000.000(
تحرير25٪  ؛  درهم  )0.000.000ر) 
خمسة  تي   ، املذك رة  الزيادة  من 
ذلك  درهم   (5.000.000) ماليين 
الجارية  الحسابات  دمج  طريق  عن 
للشركاء مصدقة حسب ارص 3 من 

قبل خبير محاسبتي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
امل افقة  تقرر  العم م ة  الجمع ة 

على صك تح يل ارسهم
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تحين النظام ارسا�سي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رتس املا3

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    7 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 79 8.

579I

SERVIAP

ANNAF DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

SERVIAP

رقم   زا ية شارع طارق بن زياد 

بنسل مان ، 000ر1، بنسل مان 

املغرب

ANNAF DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي الزاية رقم 

  شارع طارق ابن زياد شارع الزرادي 

غف ر بنسل مان - 000ر1 بنسل مان 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6 69

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

25 غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ   ANNAF DISTRIBUTION

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي الزاية رقم   شارع 

طارق ابن زياد شارع الزرادي غف ر 

بنسل مان  000ر1   - بنسل مان 

املغرب نت جة 3 : تزمة مال ة.

  حدد مقر الأصف ة ب الزاية رقم 

  شارع طارق ابن زياد شارع الزرادي 

غف ر بنسل مان - 000ر1 بنسل مان 

املغرب. 

  عين:
الس د(ة) عمر انفل س   عن انه(ا) 
رقم149  باء  بل ك  مريم  اللة  حي 
بنسل مان املغرب  بنسل مان 000ر1 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  5 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 495.
580I

GENERAL DE COMPTABILITE

QMS CONSEIL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد ادي ري مكاتب زالغ 
الطابق الأاني الرقم 5 فاس ، 

0000ر، فاس املغرب
QMS conseil شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
5  الطابق ر عمارة مكاتب الصف ة 
شارع الجيش امللكي زنقة بئر انزران 

فاس 0000ر FES فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 QMS  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.conseil
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التس ير

ارشغا3 املخألفة
الأجارة.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
مكاتب  عمارة  ر  الطابق    5 رقم 
زنقة  امللكي  الجيش  شارع  الصف ة 
فاس   FES 0000ر فاس  انزران  بئر 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : د يب  هشام  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  د يب  هشام  الس د 
النرجس   240 رقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  د يب  هشام  الس د 
النرجس   240 رقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    7 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4152.

58 I

RITAJ SUD S.A.R.L

 OUSALAH TRAXAUX
DIVARS SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

 OUSALAH TRAXAUX DIVARS
SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 
 MADINAT AL WAHDA

 2EME TRANCHE BLOC G
 NR 17 LAAYOUNE - 70000

LAAYOUNE MAROC
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر825ر

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 OUSALAH TRAXAUX DIVARS

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

 : االجأماعي  املقر  عن ان 

 MADINAT AL WAHDA 2EME

 TRANCHE BLOC G NR 17

 LAAYOUNE - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د لحبيب ت صالح عن انه(ا) 

تجزئة ليراك رقم 44 حي م الي رش د 

ش 2 الع  ن 70000 الع  ن املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د لحبيب ت صالح عن انه(ا) 

تجزئة ليراك رقم 44 حي م الي رش د 

ش 2 الع  ن 70000 الع  ن املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 047/21ر.

582I

شركة ف دابك  ش.م.م

FATI CHAMAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

شركة ف دابك  ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 
الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب
FATI CHAMAL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
عبالرحمان الداخل زنقة 4 رقم 240 

- 000ر9 تط ان املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5ر221.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) سع د املرزاكي  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000
حسن ب عزيز بأاريخ  2 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 886ر.

Iر58

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

Y.S.M.N IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

Y.S.M.N IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
تزنقت مدغرة الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 529 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   29

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. Y.S.M.N IMMOBILIER

 - العقار   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغا3 العم م ة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 52000  - الرش دية  مدغرة  تزنقت 

الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة فرطاس خالد عن انه(ا) 

الجديد  ازم ر  حي   48 رقم  ر  زنقة 

52000 الرش دية املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  خالد  فرطاس  الس د 

الجديد  ازم ر  حي   48 رقم  ر  زنقة 

52000 الرش دية املغرب

الس د فرطاس ادريس عن انه(ا) 

الجديد  ازم ر  حي   48 رقم  ر  زنقة 

52000 الرش دية املغرب

الس د فرطاس محمد عن انه(ا) 

الجديد  ازم ر  حي   48 رقم  ر  زنقة 

52000 الرش دية املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تحت   - االبأدائ ة بالرش دية بأاريخ 

رقم -.

584I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TODGHA AUTO SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TODGHA AUTO SARL شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
ملعب ملعب كلم م - 52000 

الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   25
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TODGHA AUTO SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعل م الس اقة .
قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 52000  - كلم م  ملعب  ملعب 

الرش دية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 
00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  خ زيط  رش د  الس د 
 52000 كلم م  ملعب  ملعب  قصر 

الرش دية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  خ زيط  رش د  الس د 
 52000 كلم م  ملعب  ملعب  قصر 

الرش دية املغرب
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علي  ا خ ت  امحمد  الس د 
قصر ملعب ملعب كلم م  عن انه(ا) 

52000 الرش دية املغرب
 - بأاريخ  تم اإليداع القان ني ب- 

تحت رقم -.
585I

املركز الجه ي لالستثمار لجهة الع  ن الساق ة 

الحمراء

STE BOUHRIM
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

املركز الجه ي لالستثمار لجهة 
الع  ن الساق ة الحمراء

صند ق البريد 2266 ، 70000، 
الع  ن املغرب

STE BOUHRIM شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة  ل لي 
رقم 02 الع  ن - 70000 الع  ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1ر8ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BOUHRIM
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ال رش  تعما3   ، الس ارات   ص انة 
 ، مأن عة  محددة  تعما3   ، العامة 
املنأجات  جم ع  اسأيراد  تصدير 
جم ع  من   البضائع  امل اد  امل اد 
 ، ، شبه املصنعة ت  الجاهزة  ارن اع 
ن ابة عن الشركة  من تي ن ع س اء 
ارشخاص  اآلخرين  كل  عن  ت  

االسأيراد  الطب ع  ن ت  االعأباري ن: 
 الأصدير  الشراء  الب ع  الأجارة 
 الشجاعة  الأمث ل  التس يق 
ت   منأج  ت   غرض  ري   الأ زيع 
ت   آالت  ت   بضائع  ت   مادة  ت   مادة 
بشكل  بالصناعة  تأعلق  ملحقات 
بشكل  البناء  الأأجير  عام  صناعة 
البناء  آالت  تن اع  لجم ع  خاص 
 الرافعات  كالركس  معدات املنا لة 
 ارش اء  املنأج  امل اد  البضائع 
 اآللة  امللحقات املأعلقة بالصناعة 
بشكل عام  صناعة البناء على  جه 
شراء  0 ع  اسأيراد  الخص ص 
مسأحضرات  جم ع   تس يق 
الأجم ل  منأجات النظافة تصدير 
من جم ع املحالت  املراكز الأجارية 
 االسأيراد  الأصدير  الأجارة تح يل 
تي منأج ت  سلعة من تي ن ع (عط ر 
 ، مالبس   ، تجم ل   مسأحضرات 
استهالك ، تلعاب ، مج هرات ، زينة 
، إلخ ...) اسأيراد  تصدير  شراء  0 ع 
الغذائ ة  املنأجات  جم ع   تس يق 
االسأيراد   الخضر ات  الف اكه. 
العامة  الأاجر   الأصدير  الأجارة 
ال طني  النقل  بالعم لة   ال ك ل 
 الد لي لجم ع البضائع النقل املبرد 
ال طني  الد لي ، النقل البري للبضائع 
 ارش اء  البضائع من جم ع ارن اع ، 
النقل الد لي تمث ل تي شركة  طن ة 
ت  د ل ة االسأيراد  الأصدير  الشراء 
جم ع  ب ع  تس يق  ت زيع  نقل   ،
املفصل ة  اإللكتر ن ة  املعدات 
 ارجهزة املنزل ة على  جه الخص ص 
شراء  0 ع  اسأيراد جم ع قطع غ ار 
تن اع  املكس رة  جم ع  الس ارات 
الزراعة  في  املسأخدمة  الغ ار  قطع 
الزراع ة  الصناعة   ارغذية 
اله در ل ك ة  املنزل ة   ارجهزة 
الكهر0ائ ة  املعدات  تجارة   ،
املنأجات  جم ع  في   امل كان ك ة 
 املنأجات الثان ية من جم ع ارص 3 
املنأجات  املصادر.  جم ع   من 
 السلع  امل اد الغذائ ة  امل اد الخام 
ت  املصنعة. تمث ل الشركات ال طن ة 
ت  ارجنب ة الأجارة العامة ، االسأيراد 
الباطن  من  الأعاقد   ،  الأصدير 

تعما3  ال طن ة  الد ل ة  الأجارة 
 ، املدن ة  الهندسة   ، العامة  البناء 
الهندسة  تعما3  اآلبار  غرق  حفر 
الصناعي  املباني  اإلسكان   ، املدن ة 
الصرف   ، العامة  الحفر  تعما3   ،
الصحي ، الطرق ، الشبكات املخألفة 
إمدادات امل اه  الكهر0اء   ، الطرق   ،
معدات  م اد  شراء  0 ع   الهاتف 
البناء  معدات الحفر  جم ع تعما3 
اله در ل ك ة  الدهانات  املعدات 

 الكهر0ائ ة  امل كان ك ة.
عن ان املقر االجأماعي : زنقة  ل لي 
الع  ن   70000  - الع  ن   02 رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ب هريم  الحبيب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د الحبيب ب هريم عن انه(ا) 
 70000 الع  ن   02 زنقة  ل لي رقم 

الع  ن املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د الحبيب ب هريم عن انه(ا) 
 70000 الع  ن   02 زنقة  ل لي رقم 

الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 074/2021ر.
586I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

OR FOUR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

OR FOUR شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

ا خايت ملعب تنجداد - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 528 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OR  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. FOUR

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل فة - االستراد   الأصدير- حفر 

االبار.

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 52000  - تنجداد  ملعب  ا خايت 

الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

الس د ي سف  0 هي : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : الس د ا فا س دي محمد 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : حط �سي  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د حسين كردي : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ي سف  0 هي  الس د 

د ار ب هرا ة ب عرك سل ان الناظ  

62000 الناظ ر املغرب.

محمد  س دي  ا فا  الس د 

شارع   59 عمارة   04 رقم  عن انه(ا) 

45000  رزازات  الحزام  رزازات 

املغرب.
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حط �سي  ابراه م  الس د 

الريصاني  تكر مت  قصر  عن انه(ا) 

52450 الرش دية املغرب .

عن انه(ا)  كردي  حسين  الس د 

الرش دية  النرجس  تجزئة    62 رقم 

52000 الرش دية املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ي سف  0 هي  الس د 

د ار ب هرا ة ب عرك سل ان الناظ ر 

62000 الناظ ر املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تحت   - االبأدائ ة بالرش دية بأاريخ 

رقم -.

587I

شركة ف دابك  ش.م.م

FATI CHAMAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

شركة ف دابك  ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب

FATI CHAMAL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبالرحمان الداخل زنقة 4 رقم 240 

- 000ر9 تط ان املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

5ر221.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في  2 شتنبر  202 تم تع ين 

مسير جديد للشركة الس د(ة) ب عزيز 

حسن كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 886ر.

588I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

TARA ROZA SERVICES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الأاني اقامة ابتها3 س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 150ر4، 

ابن جرير املغرب
TARA ROZA SERVICES شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ارمل 
إقامة معاد 2 الطابق السفلي رقم 
04 ابن جرير - 150ر4 ابن جرير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 شتنبر   02
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TARA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.ROZA SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - مقهى

- مسير مطعم
- منظم حفالت.

عن ان املقر االجأماعي : حي ارمل 
إقامة معاد 2 الطابق السفلي رقم 04 
ابن جرير - 150ر4 ابن جرير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : جل ق  ماريا  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة ماريا جل ق عن انه(ا) حي 
ابن جرير 150ر4    66 الرياض رقم 

ابن جرير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ماريا جل ق عن انه(ا) حي 
ابن جرير 150ر4    66 الرياض رقم 

ابن جرير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بابن جرير بأاريخ 2  ن نبر 

2020 تحت رقم 48ر.

589I

ASMAA MEDIA GROUP

 CABINET D›EXPERTISE
SLIMANE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الر مي بل ك 9ر الرقم 

20 البرن �سي الب ضاء، 20000، 
الب ضاء املغرب

 CABINET D›EXPERTISE
SLIMANE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي س دي 
خدير زنقة ر1 رقم 2ر - 20000 

الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر17877.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2014 تبريل   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 CABINET ال ح د  الشريك  ذات 
مبلغ   D’EXPERTISE SLIMANE
درهم  عن ان    0.000,00 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي س دي خدير زنقة 
الدارالب ضاء   20000  - 2ر  رقم  ر1 

املغرب نت جة 3 : عدم االشأغا3.
الأصف ة ب س دي  مقر    حدد 
 20000  - 2ر  رقم  ر1  زنقة  خدير 

الدارالب صاء املغرب. 

  عين:

ح اة  سلمان    الس د(ة) 

عن انه(ا) س دي خدير زنقة ر1 رقم 

املغرب  الدارالب ضاء   20000 2ر 

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن   2014 تحت رقم 78ر00550.

590I

H.ZSERVICES SARL

SAMCON PROMOTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

H.ZSERVICES SARL

شارع محمد الخامس اقامة 

العر �سي   الطابق   شقة   سطات 

، 26000، سطات املغرب

SAMCON PROMOTION شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مفأارح 

الخير 2 ، البقعة رقم 9ر6 ، عمارة 
ب ، الطابق الثاني ، الشطر ار 3 

سطات - 26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

668 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAMCON PROMOTION

غرض الشركة بإيجاز : -1 منعش 

عقاري.
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-2 تشغا3 للبناء مخألفة.
مفأارح   : االجأماعي  املقر  عن ان 
عمارة   ، 9ر6  البقعة رقم   ،  2 الخير 
ار 3  الشطر   ، الثاني  الطابق   ، ب 

سطات - 26000 سطات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د مطراق بدر الدين : ررر.رر 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
ررر.رر   : خالد  ب داني  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 : محمد  حسني  قادري  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    6.667

للحصة .
  6.667  : الس دة هاللي حك مة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الدين  بدر  مطراق  الس د 
تجزئة النجد  0  دا3  2  عن انه(ا) 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
عن انه(ا)  خالد  ب داني  الس د 
الجديدة   5 النس م  تجزئة    02

24000 الجديدة املغرب.
محمد  حسني  قادري  الس د 
شارع  السماعلة  حي  عن انه(ا) 
 20 الشقة  الرضا  اقامة  شنق ط 

سطات 26000 سطات املغرب.
عن انه(ا)  حك مة  هاللي  الس دة 
ر0  النس م  اقامة  شنق ط  شارع 
الشقة 4ر الطابق ر0 حي السماعلة 

سطات 26000 سطات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الدين  بدر  مطراق  الس د 
تجزئة النجد  0  دا3  2  عن انه(ا) 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
عن انه(ا)  خالد  ب داني  الس د 
الجديدة   5 النس م  تجزئة    02

24000 الجديدة املغرب
محمد  حسني  قادري  الس د 
شارع  السماعلة  حي  عن انه(ا) 
 20 الشقة  الرضا  اقامة  شنق ط 

سطات 26000 سطات املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبأدائ ة بسطات بأاريخ 

 202 تحت رقم 1269/2021.
59 I

BISSOPRISM

Thinking Clevvr Group
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

BISSOPRISM
 46BDZERKTOUNI 5 ETAGE
 N17CASABLNACA ، 10000،

CSABLANCA MAROC
Thinking Clevvr Group شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 
46الزرقط ني ، الطابق الخامس ، 
رقم 7  ، - 0000  الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Thinking Clevvr Group
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
إدارية ت  مبرمج ت  محلل ت  مصمم 
يق م  ت   س ط  تاجر  ت   كمب  تر 

باالسأيراد  الأصدير.
 : االجأماعي  املقر  عن ان 
الخامس  الطابق   ، 46الزرقط ني 
الدار الب ضاء    0000  -  ،   7 رقم   ،

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

00  حصة   : الس د منير حرا�سي 
بق مة 00  درهم للحصة . 

بق مة    00  : الس د منير حرا�سي 
00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د منير حرا�سي عن انه(ا) حي 
تملاظ سكن تمبار  0 مبنى د شقة    

0000  الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د منير حرا�سي عن انه(ا) حي 
تملاظ سكن تمبار  0 مبنى د شقة    

0000  الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 517141.

592I

FIDEXPERT

OMEGA CAFE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDEXPERT
شارع عال3 الفا�سي عمارة الصف ة 
مكأب رقم 48 الطابق الخامس 

مراكش. ، 40000، مراكش املغرب
OMEGA CAFE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة ج اد عمارة 
09  الشقة ر4 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8ر1127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   05
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OMEGA CAFE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عن ان املقر االجأماعي : شارع عبد 

اقامة ج اد عمارة  الخطابي  الكريم 

 40000  - مراكش  ر4  الشقة    09

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة ك تر الصقلي : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة .

: العدناني  اللط ف  عبد   الس د 

درهم   50.000 بق مة  حصة   500

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الصقلي  ك تر  الس دة 

اقامة النرجس عمارة ب الشقة 3 8  

 40000 شارع عال3 الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب.

العدناني  اللط ف  عبد  الس د 

ف  عمارة  الفضل  اقامة  عن انه(ا) 

مراكش   204 الشقة   2 الطابق    

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الصقلي  ك تر  الس دة 

اقامة النرجس عمارة ب الشقة 3 8  

 40000 شارع عال3 الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب

العدناني  اللط ف  عبد  الس د 

ف  عمارة  الفضل  اقامة  عن انه(ا) 

مراكش   204 الشقة   2 الطابق    

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

مارس   02 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2020 تحت رقم 8ر1127.

Iر59
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HORICOM

MIRAGE SAHARA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MIRAGE SAHARA شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 7  
تجزئة الأظامن 2 الطابق االر�سي 
مرجان 2 - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54411
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MIRAGE SAHARA
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
الخدمات املأعددة للبناء.

  7 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
االر�سي  الطابق   2 الأظامن  تجزئة 

مرجان 2 - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 6.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  بلبقا3  الس د 
الطابق   2 الأظامن  تجزئة    7 رقم 
مكناس   50000  2 مرجان  االر�سي 

املغرب.
الكريم  عبد  ملدر�سي  الس د 
بريمة  السرب  درب   44 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  محمد  بلبقا3  الس د 
الطابق   2 الأظامن  تجزئة    7 رقم 
مكناس   50000  2 مرجان  االر�سي 

املغرب
الكريم  عبد  ملدر�سي  الس د 
بريمة  السرب  درب   44 عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 89ر4.

594I

دي ان امل ثق انس ف اللي بابة

 TOULOUB
 D›ALIMENTATION

GENERALE
إعالن مأعدد القرارات

دي ان امل ثق انس ف اللي بابة
7  شارع محمد الخامس تجزئة 
الهاشم ة III شقة رقم   تمارة ، 

2000 ، تمارة املغرب
 TOULOUB D›ALIMENTATION
GENERALE »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: الهر رة 

تجزئة خالص رقم 6 كف ل - - تمارة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.80209
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 شتنبر  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
ال ح د  الشريك  من  فاة  الأحقق 
 : الس د سع د طل ب فأحاط بارثة 
احمد طل ب 2/4 البات 3 ب ستى 1/4 

فاطمة طل ب 1/4
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
ذات  شركة  الى  بشريك  ح د 

املسؤ ل ة املحد دة

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الأحقق من  فاة تحد الشركاء الس د 
حسان  بارثه  فأحاط  طل ب  احمد 
 2/6 طل ب  الحف ض   2/6 طل ب 

فاضمة طل ب 1/6 زينة طل ب 1/6
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
للحصص  الجديد  الأ زيع  مايلي: 
12/ر  ب ستى  البات 3   : االجأماع ة 
طل ب  حسان  12/ر  طل ب  فاطمة 
2/12 الحف ض طل ب 2/12 فاضمة 

طل ب 1/12 زينة طل ب 1/12
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس د حسان طل ب كمسير 

 ح د للشركة ملدة غير محد دة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  ارسا�سي  النظام  تح ين 
الجدد    الشركاء  تسماء  بادراج 

حصصهم االجأماع ة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ت زيع رتسما3 الشركة بين الشركاء 

الجدد
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بين  االجأماع ة  الحصص  ت زيع 

الشركاء الجدد
بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي: 

تع ين املسير الجديد   صالح اته
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 

الأ ق ع االجأماعي باسم الشركة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 9416.
595I

SADAPACK MOROCCOL

كاريزما ماروك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

SADAPACK MOROCCOL
 KM 1ر ROUTE ELJADIDA

 DOUAR LAHFAFRA
 CSABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

كاريزما مار ك شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي س دي 
عثمان بل ك 57 رقم 6 الدارالب ضاء 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.288471

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   20 6 ن نبر    7 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د كاريزما مار ك مبلغ 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
عثمان  س دي  اإلجأماعي  مقرها 
 - الدارالب ضاء   6 رقم   57 بل ك 
املغرب نت جة  الدارالب ضاء   20000

3 : املنافسة
مشكل التراخ ص.

الأصف ة ب س دي  مقر    حدد 
عثمان بل ك 57 رقم 6 الدارالب ضاء 
املغرب 20000 الدارالب ضاء املغرب. 

  عين:
الس د(ة) محمد شادلي   عن انه(ا) 
املغرب  الدارالب ضاء   20000 املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير 7 20 تحت رقم 99  .

596I

امغار عبد الغاف ر

MECHMED CAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

امغار عبد الغاف ر
شارع الجيش امللكي اقامة الن ر رقم 
  الطابق اال 3 تط ان ، 000ر9، 

تط ان املغرب
MECHMED CAR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(
في ط ر الأصف ة)
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 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 
جبل ا ك مدن تط ان - 000ر9 

تط ان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.26807

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
20 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   MECHMED CAR
مقرها  درهم  عن ان    00.000
ا ك مدن  شارع جبل   29 اإلجأماعي 
املغرب  تط ان  000ر9   - تط ان 

نت جة 3 : الخسارة.
  حدد مقر الأصف ة ب 29 شارع 
000ر9   - تط ان  ا ك مدن  جبل 

تط ان املغرب. 
  عين:

اقرا ش  سع د  محمد  الس د(ة) 
ب يزم   عن انه(ا) شارع محمد الخراز 
000ر9  تط ان   26 رقم  البهاء  زنقة 

تط ان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 29 شارع 

جبل ا ك مدن تط ان
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 874ر.
597I

ALPHA EXPERTISE

 HAUTES ETUDES DES
 METIERS D’ASSURANCES

SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

ALPHA EXPERTISE
 Angle Av Med 5 et Chevalier

 Bayard Place Yasser Résidence
 Valrose Entrée E, Etage 1 App.ر -
 Belvédère ، 2000ر، Casablanca

MAROC
 HAUTES ETUDES DES METIERS

D’ASSURANCES SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : املركز 

الأجاري ناديا ، شارع ابراه م 
الر داني ، شارع 2 ، شقة 8 ، الدار 

الب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر2456.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202    0 املؤرخ في 
 HAUTES ETUDES DES METIERS
D’ASSURANCES SARL شركة ذات 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان   200.000
اإلجأماعي املركز الأجاري ناديا ، شارع 
ابراه م الر داني ، شارع 2 ، شقة 8 ، 
الدار الب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب نت جة لعدم بدء النشاط من 

البداية.
  عين:

الس د(ة) عكرمة دباغ ب طر0 ش 
  عن انه(ا) 209 تجزئة. ل نا - س دي 
 20000 الب ضاء  الدار   - معر ف 
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
املركز  ي ن    202  في    0 بأاريخ 
ابراه م  شارع   ، ناديا  الأجاري 
الدار   ،  8 2 ، شقة  الر داني ، شارع 
الدارالب ضاء   20000  - الب ضاء 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 6ر7948.
598I

KAMA SERVICE

IMA DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة س دي بن ر 

، 50ر24، س دي بن ر املغرب
IMA DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املساكنة 
بمكأب كاما سرفيس الشقة رقم 2 
إقامة تميرة - 50ر24 س دي بن ر 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
149ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 IMA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DEVELOPPEMENT
ارشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة   تشغا3 البناء
تاجر

اإلسأيراد   الأصدير.
: املساكنة  عن ان املقر االجأماعي 
 2 بمكأب كاما سرفيس الشقة رقم 
بن ر  س دي  50ر24   - تميرة  إقامة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 
000.000,00.  درهم، مقسم كالأالي:
  0.000  : عزم   عزيز  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عزم   عزيز  الس د 
قصر ام كر املش ل 52422 م دلت 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عزم   عزيز  الس د 
قصر ام كر املش ل 52422 م دلت 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بن ر  بس دي  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4005.

599I

LE PREMIER CONSEIL

MJA CALL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MJA CALL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 82 شارع 

ي غزالف ا عمارة املالك رقم 9  

الطابق 4 جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MJA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا3 الهاتفي.

82 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

  9 رقم  املالك  عمارة  ي غزالف ا 

مراكش   40000  - جليز   4 الطابق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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عندل ب  جعفر  محمد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   700  :

للحصة.
 : عندل ب  عثمان  محمد  الس د 
00ر حصة بق مة 00  درهم للحصة  
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عندل ب  جعفر  محمد  الس د 
5  زنقة ي غزالف ا عمارة  عن انه(ا) 
ابي عمر  رقم 2 جليز 40000 مراكش 

املغرب.
عندل ب  عثمان  محمد  الس د 
2زنقة  رقم  5  مكرر  عن انه(ا) 
مراكش   40000 جليز  ي غزالف ا 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عندل ب  جعفر  محمد  الس د 
5  زنقة ي غزالف ا عمارة  عن انه(ا) 
ابي عمر  رقم 2 جليز 40000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 7 280 .
600I

FNMCOMPTA

TRI D3
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 
 MARHAL ر EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
رTRI D شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
م الي إسماع ل 14 إقامة م الي 

إسماع ل الطابق ر رقم 9 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 205  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   25

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 TRI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. Dر

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبضائع,   س ط  ال طني  الد لي 

النقل ال طني  الد لي للبضائع..

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

م الي  إقامة   14 إسماع ل  م الي 

 90000  -  9 إسماع ل الطابق ر رقم 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : املعاملي  هشام  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

  000  : املعاملي  هشام  الس د 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  املعاملي  هشام  الس د 

9000 طنجة  حي بير الجديد اجزناية 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  املعاملي  هشام  الس د 

9000 طنجة  حي بير الجديد اجزناية 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8658.

60 I

ASMAA MEDIA GROUP

AVATECH SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الر مي بل ك 9ر الرقم 

20 البرن �سي الب ضاء، 20000، 
الب ضاء املغرب

AVATECH SARL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر شارع 

اللة ال اق ت الطابق الخامس 
عمارة د تنفا - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر25909.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202   02 املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   AVATECH SARL
مقرها  درهم  عن ان    00.000,00
ال اق ت  اللة  شارع  9ر  اإلجأماعي 
 - تنفا  د  عمارة  الخامس  الطابق 
املغرب نت جة  الدارالب ضاء   20000

3 : عدم االشأغا3.
9ر  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
شارع اللة ال اق ت الطابق الخامس 
 20000  - الب ضاء  تنفا  د  عمارة 

الدارالب ضاء املغرب. 
  عين:

زغل 3    االله  عبد  الس د(ة) 
عن انه(ا) تجزئة الحاج فاتح رقم 87  
االلفة الب ضاء 20000 الدارالب ضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : 9ر شارع 
اللة ال اق ت الطابق الخامس عمارة 

د تنفا الب ضاء
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم 785682.
602I

امغار عبد الغاف ر

HERMANORD

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

امغار عبد الغاف ر

شارع الجيش امللكي اقامة الن ر رقم 

  الطابق اال 3 تط ان ، 000ر9، 

تط ان املغرب

HERMANORD شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : د ار 

ب ريان   ح مة امفح تش  دراس 

عين لحسن طريق تط ان - 000ر9 

تط ان املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.24479

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

ذات  شركة   HERMANORD حل 

رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  درهم  عن ان    00.000

ح مة  ب ريان    د ار  اإلجأماعي 

امفح تش  دراس عين لحسن طريق 

املغرب  تط ان  000ر9   - تط ان 

نت جة لأط ان.

  عين:

الس د(ة) احمد ملهاجر   عن انه(ا) 

املغرب  تط ان  000ر9  تط ان 

كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

د ار  شتنبر  202  في  ر2  بأاريخ 

امفح تش  دراس  ح مة  ب ريان   

000ر9   - عين لحسن طريق تط ان 

تط ان املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  ر2  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 8ر7ر.

Iر60
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م ثق

AMID SAID
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

م ثق
20  شارع م الي ادريس اال 3 
افامة دار م الي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالب ضاء ، 20500، 
الدارالب ضاء املغرب

AMID SAID شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الدار 
الب ضاء بين املدن شارع انزكان زنقة 
65 رقم 5   الطابق الثاني - 0رر20 

الدارالب ضاء املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر45074.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في  2 شتنبر  202 تم تع ين 
مسير جديد للشركة الس د(ة) ح ب ر 

ادريس كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 7ر7952.
604I

الشت  ي ادريس

 Sté FRERE BELGNAOUIYA
SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

الشت  ي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/02 
رقم /14 ، 50 92، القصر الكبير 

املغرب
 Sté FRERE BELGNAOUIYA SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 

البد ر  ار ر ج   ق س ق الطلبة - 
50 92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر1ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FRERE BELGNAOUIYA SARL

غرض الشركة بإيجاز : ب ع  شراء 

املعدات الزراع ة

تر0 ة امل ا�سي

اإلستراد   الأصدير.

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - البد ر  ار ر ج   ق س ق الطلبة 

50 92 القصر الكبير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ياسين بلكنا ية : 50 حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة .

الس د احمد بلكنا ية : 50 حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ياسين بلكنا ية عن انه(ا) 

د ار البد ر  ار ر ج   ق س ق الطلبة 

50 92 القصر الكبير املغرب.

عن انه(ا)  بلكنا ية  احمد  الس د 

د ار البد ر  ار ر ج   ق س ق الطلبة 

50 92 القصر الكبير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ياسين بلكنا ية عن انه(ا) 

د ار البد ر  ار ر ج   ق س ق الطلبة 

50 92 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 670.

605I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 Societe TRAYMIR KA SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 Societe TRAYMIR KA SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي رقم 164 تجزئة االخ ة 

الرش دية 52000 الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 5289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.Societe TRAYMIR KA SARL AU

مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغا3 املأعددة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
االخ ة  تجزئة   164 رقم  السفلي 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : فاتح  امحمد  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  فاتح  امحمد  الس د 
 47552 د ار اير ان تاك نيت زاك رة 

زاك رة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  فاتح  امحمد  الس د 
 47552 د ار اير ان تاك نيت زاك رة 

زاك رة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تحت   - االبأدائ ة بالرش دية بأاريخ 

رقم -.
606I

Sayarh & Menjra

Jeunesse Trading
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
20000، Casablanca Maroc

Jeunesse Trading شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 
 اد زيزالطابق ر شقة رقم 7 تكدا3 
ساحة إبن ياسين 0090  الر0اط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

154569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Jeunesse Trading
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
(مسأحضرات  البضائع   تخزين 
الغذائ ة  الأجم ل  املكمالت 
الغذائ ة...إلخ)  الب ع   املنأجات 

بالجملة.
زنقة   4  : االجأماعي  املقر  عن ان 
تكدا3   7 ر شقة رقم   اد زيزالطابق 
الر0اط    0090 ياسين  إبن  ساحة 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الشركة Jeunesse LLC : 1 حصة 
بق مة 000.  درهم للحصة .

 Jeunesse Global الشركة 
  .000 حصة بق مة   Holding : 99

درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 Jeunesse Global الشركة 
إنترنيشينل  Holding عن انه(ا)  70 
2746ر  بارك اي الك ماري فل ريدا 

فل ريدا ال اليات املأحدة ارمريك ة.
الشركة Jeunesse LLC عن انه(ا) 
بارك اي الك ماري  إنترنيشينل   70 
ال اليات  فل ريدا  2746ر  فل ريدا 

املأحدة ارمريك ة.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
محمد  بن  خالد  محمد  الس د 
دبي  عن انه(ا)  الخ اطي  ف صل 
اإلمارات العر0 ة املأحدة 99247 دبي 

اإلمارات العر0 ة املأحدة 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر1  بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم ر875.

607I

NEW BUSINESS

NEW BUSINESS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

NEW BUSINESS
 N°15 Rue 25 Derb El Kebir

 Casa Cp 20000 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

NEW BUSINESS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 N° 5 عن ان مقرها اإلجأماعي 
 Rue 25 Derb El Kebir Casa Cp
 20000 CASABLANCA 20000

.CASABLANCA MAROC
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر5794ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

BAKKOUR LATIFA كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر04ر79.
608I

هشام عثماني

KHOMSSI PROMO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بال ماص 2 الطابق ر رقم 77 ، 
0ر900، طنجة املغرب

KHOMSSI PROMO شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عمر 
بن الخطاب ماس بال ماس 2 طابق 

ر رقم 77 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 2050 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHOMSSI PROMO
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي  الد لي للبضائع؛
 تعما3 البناء  الأجهيزات ؛

البناء  م اد  جم ع  اسأيراد 

اإلقل م  داخل   تصديرها  شرائها 
 تصن عها  تجم عها  تح يلها 

 ت زيعها..
عن ان املقر االجأماعي : شارع عمر 
بن الخطاب ماس بال ماس 2 طابق ر 

رقم 77 - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : العشاب  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد العشاب عن انه(ا) 
 90070 حي املرابط الشرق ة طنجة 

طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد العشاب عن انه(ا) 
 90070 حي املرابط الشرق ة طنجة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246566.
609I

AXE GESTION SARL

NAPALM PROD
إعالن مأعدد القرارات

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN Nر

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

NAPALM PROD »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي:    الحي 
الصناعي التسن ة رقم ر - 2000  

تمارة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر5رر9.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  ي ن    202   07 املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

 S مايلي: تغ ير تسم ة الشركة لأصبح

TRADE & NEGOCE

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير نشاط الشركة كالأالي - الأجارة 

- م اد  - امل اد الغدائ ة  بصفة عامة 

الأنظ ف - م اد الص انة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النشاط االجأماعي 

على  ينص  الذي  ر:  رقم  بند 

 S TRADE & تسم ة الشركة  مايلي: 

NEGOCE

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   06 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 7226  .

6 0I

RIFTER CLEAN

RIFTER CLEAN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

RIFTER CLEAN

 Avenue Mers Sultan, Appt 26

،Etg 1 CASABLANCA، 20000 ,ر 

CASABLANCA MAROC

RIFTER CLEAN شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مرس 

السلطان ط  شر الدار الب ضاء 

20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر80ر51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   05

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RIFTER : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CLEAN
- اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 ت زيع املاك نات  قطع الغ ار.
- خدمات تنظ ف مأن عة.

- ت زيع م اد الأنظ ف  النظافة..
مرس   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الب ضاء  الدار  شر  ط   السلطان 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د حم د البقالي : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  البقالي  حم د  الس د 
الرحمة   ر5   ط4     5 إقامة 
 20000 الدارالب ضاء  دار0 عزة 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  البقالي  حم د  الس د 
الرحمة   ر5   ط4     5 إقامة 
 20000 الدارالب ضاء  دار0 عزة 

الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 790441.
6  I

FIDUCIAIRE HAMDELS

NOUVEAU PRESSING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 2020ر، CASABLANCA

maroc
NOUVEAU PRESSING شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي قامة 
الزرقاء ، 7   زنقة ابن منير، 

الطابق ار 3 الشقة رقم املعا ريف 
الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

29ر518
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. NOUVEAU PRESSING
غرض الشركة بإيجاز : 

نشاط الأنظ ف الجاف.
قامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
منير،  ابن  زنقة     7  ، الزرقاء 
الطابق ار 3 الشقة رقم املعا ريف 
20000 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د هشام زر ا3 

بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : الس دة م نة صفي الدين 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  زر ا3  هشام  الس د 
مدينة الرحمة بل ك 14 رقم 8 رحمة 
الدار   20000 دار ب عزة الن اصر    

الب ضاء املغرب.
الدين  صفي  م نة  الس دة 
 14 بل ك  الرحمة  مدينة  عن انه(ا) 
الن اصر  ب عزة  دار  رحمة     8 رقم 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  زر ا3  هشام  الس د 
مدينة الرحمة بل ك 14 رقم 8 رحمة 
الدار   20000 دار ب عزة الن اصر    

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 69ر795.
6 2I

AXE GESTION SARL

MOSAIKER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN Nر

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

MOSAIKER شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 62   
مجم عة املجد حي النهضة 2 - 

0 02  الر0اط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

154787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   27
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOSAIKER
االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 
الرخام  ترك ب   - البناء  في  العامة 
الكهر0اء   - الترص ص   -  الصرام ك 
العامة - نجارة الخشب  ارل من  م - 

الأبريد  التسخين .....
   62  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -  2 النهضة  حي  املجد  مجم عة 

0 02  الر0اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

مصطفى  الضا ية  ابن  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة   850  :

للحصة.

 50  : الس د ابن الضا ية عبدهللا 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 : الس د ابن الضا ية عبدالعزيز 

50 حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 50  : ابن الضا ية ي نس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

مصطفى  الضا ية  ابن  الس د 

مجم عة املجد حي     62 عن انه(ا) 

الر0اط    02 0 الر0اط   2 النهضة 

املغرب.

عبدهللا  الضا ية  ابن  الس د 

مجم عة املجد حي     62 عن انه(ا) 

الر0اط    02 0 الر0اط   2 النهضة 

املغرب.

عبدالعزيز  الضا ية  ابن  الس د 

مجم عة املجد حي     62 عن انه(ا) 

الر0اط    02 0 الر0اط   2 النهضة 

املغرب.

ي نس  الضا ية  ابن  الس د 

مجم عة املجد حي     62 عن انه(ا) 

الر0اط    02 0 الر0اط   2 النهضة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

مصطفى  الضا ية  ابن  الس د 

مجم عة املجد حي     62 عن انه(ا) 

الر0اط    02 0 الر0اط   2 النهضة 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 117694.

Iر61
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GESTION

REPAS ESSALAM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°6ر ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
REPAS ESSALAM شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي تجزئة النصر رقم 
-07العال ة املحمدية - 20800 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2896 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 REPAS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ESSALAM
غرض الشركة بإيجاز : مطعم-ب ع 
املؤك الت السريعة- مم ن الحفالت.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
السفلي تجزئة النصر رقم -07العال ة 
املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : سع د  صديقي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د صديقي تنس : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د صديقي سع د عن انه(ا) 

ايطال ا 000 ايطال ا ايطال ا.
عن انه(ا)  تنس  صديقي  الس د 

رقم  الخضراء  املسيرة  تجزئة 
املحمدية   20800 -66املحمدية 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د صديقي سع د عن انه(ا) 

ايطال ا 000 ايطال ا ايطال ا
عن انه(ا)  تنس  صديقي  الس د 
رقم  الخضراء  املسيرة  تجزئة 
املحمدية   20800 -66املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم  205.
614I

BUREAU ESSOUFYANI

E.D.M PACKAGING
إعالن مأعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

E.D.M PACKAGING »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 94 تجزئة 
ارمل الشقة ر0 - - املر�سى - الع  ن 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر2589.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في  2 ماي  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
مايلي: تف يت 490 حصة من الس د 
حنان  الس دة  الى  بنقد ر  ت ف ق 
  00 ق مة الحصة ال احدة  سايق، 
الحصص  ق مة  مجم ع  درهم، 
تف يت     - درهم   20.000 املف تة 
200 حصة من الس دة م نأ   تيضا 
صب   الى الس د بدر العثماني، ق مة 
الحصة ال احدة 00  درهم، مجم ع 
 49.000 املف تة  الحصص  ق مة 

درهم

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغ ير الشكل القان ني للشركة 

إلى شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

 ذات الشريك ال ح د

على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 

حنان سايق،  الس دة:  تع ين  مايلي: 

مسيرة  ح دة للشركة إلى تجل غير 

مسمى عبر الأ ق ع ال ح د

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

الذي  12-07-06-ر0:  رقم  بند 

تح ين  تعديل  مايلي:  على  ينص 

ارسا�سي  فق  القان ن  بن د  بعض 

الأعديالت الجديدة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ن      7 بأاريخ  بالع  ن  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 1879/2021.

6 5I

FLASH ECONOMIE

METCOLLECT
إعالن مأعدد القرارات

 METCOLLECT

شركة محد دة املسؤ ل ة

 درهم 00.000,00  رتسمالها

املقر اإلجأماعي : رقم 0  شارع 

الحرية – الطابق ر الشقة 5

الدار الب ضاء

 RC. n° 480.92ر / IF. 

 n° 47290065 / ICE

n°00266877000086ر

بم جب محضر اجأماع الجمع ة 

العامة غير العادية

02 شتنبر 202 ،   املنعقد بأاريخ 

تقرر ما يلي :

 MARCIULIONIS :قب 3 الس د ·

LUKAS شريك جديد في الشركة

500 حصة من الس دة  تف يت   ·

إلى   GREBLIAUSKAITE ERIKA

 Monsieur MARCIULIONIS الس د

.LUKAS

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
شتنبر  202   20 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 167ر79.
 قصد النشر   اإلعالن

6 6I

FLASH ECONOMIE

MEDASS IMO.2
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MEDASS IMO.2-
شركة محد دة املسؤ ل ة ذات 

شريك  ح د
رتسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجأماعي : اقامة الزرقاء رقم 
7   زنقة ابن منير الطابق اال 3 

شقة رقم 2 الدار الب ضاء
- بمقأ�سى عقد عرفي سجل بالدار 
 ، ب ل  ز 202   07 بأاريخ  الب ضاء 
لشركة  ارسا�سي  القان ني  تحرير  تم 
شريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

 ح د، مميزاتها كاآلتي:
.MEDASS IMO.2 : التسم ة

الهدف االجأماعي:
- التر يج العقاري بكافة تشكاله.

- االسأح اذ بجم ع ال سائل على 
جم ع اررا�سي املجردة ت  املباني التي 

سيأم هدمها
- تشي د جم ع املباني ت  غيرها في 

املغرب ت  في الخارج ،
. تعما3 تشي د املباني   العمارات

- اعما3 الكهر0ائ ة  املباني
الخشب  من  نجارة  اعما3   -

 املعدن  ارملن  م
- تعما3 السباكة

- v تعما3 الرسم ،
- تعما3 الأبل ط ،

- تعما3 الطرق  الصرف الصحي 
 الهندسة املدن ة ،

- الدراسة  املساعدة الفن ة ،
- ب ع  شراء م اد البناء ،

- تعما3 الأعزيز.
- v يعمل لجم ع املهن ،
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الصناع ة  الكهر0اء  تعما3   v  -
 املباني.

املعدات  جم ع  ب ع  ترك ب   -
الكهر0ائ ة

الطاقة  معدات  ترك ب   -
الشمس ة  طاقة الرياح ،

تقديم خدمات من تي ن ع لها   -
عالقة بالطاقة  البيئة.

- دراسة  تصم م الطاقة النظ فة 
 املأجددة.

ارنشطة  كل  عامة  بصفة     -
الصناع ة،  الأجارية،  املال ة، 
العقارية   املنق لة املرتبطة مباشرة 

ت  غير مباشرة بالغرض االجأماعي.
الشريك ال ح د:

م حسين البعمراني مزداد بأاريخ 
بمراكش  يقطن  1980-ر20-0 
ص ك ما 1-- رقم 679 حامل لبطاقة 

EE7907 الأعريف ال طن ة
املقر االجأماعي:

الدار الب ضاء : اقامة الزرقاء رقم 
7   زنقة ابن منير الطابق اال 3 شقة 

رقم 2
درهم    00.000.00 الرتسما3: 
بق مة  حصة    .000 إلى  مقسمة 

100،00 درهم للحصة.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املدة: 

تسج لها بالسجل الأجاري.
تبدت من فاتح  السنة االجأماع ة: 
يناير   تنأهي في 1ر دجنبر من كل سنة.

تس ير الشركة: تم تع ين
 الس د م حسين البعمراني مزداد 
بأاريخ 1980-ر0-20 يقطن بمراكش 
ص ك ما 1-- رقم 679 حامل لبطاقة 

EE7907 الأعريف ال طن ة
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ح دا 

محد دة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم   -
 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
شتنير  202 تحت عدد 145ر79. 

تم تسج ل الشركة في السجل   -
 2020 شتنير  بأاريخ  2  الأجاري 

تحت عدد ر4ر.516 .
 قصد النشر   اإلعالن

6 7I

FLASH ECONOMIE

 BELBSIR TECHNIQUE &
MULTISERVICES

شركة الأضامن
حل شركة

 BELBSIR TECHNIQUE &
MULTISERVICES
شركة الأضامن 

رتسمالها :00000  درهم
مقرها االجأماعي :الحرية   رقم 86  

املحمدية 
حل شركة 

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ بأاريخ    فبراير  202 قرر :

-حل الشركة 
الأصف ة    فأح  على  -الأأك د 
تع ين الس د بالبصير رش د الحامل 
للبطاقة ال طن ة T146108 كمصفي 

للشركة
-حدد مقر الأصف ة في الحرية   

رقم 86  املحمدية 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة باملحمدية بأاريخ 8  فبراير 

 202 تحت رقم 456
6 8I

FLASH ECONOMIE

CAFE LA FLORAISON
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CAFE LA FLORAISON شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 204 
زنقة 5  س دي معر ف ر شارع تب  
شع ب دكالي - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر40450.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  غشت  202   09 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 CAFE LA ال ح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   FLORAISON
مقرها  درهم  عن ان    00.000
5  س دي  اإلجأماعي رقم 204 زنقة 
 - شارع تب  شع ب دكالي  ر  معر ف 
الدار الب ضاء املغرب نت جة   20000

3 : نت جة لعدم تحق ق الهدف.
  حدد مقر الأصف ة ب مقر رقم 
ر  معر ف  س دي    5 زنقة   204
شارع تب  شع ب دكالي - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب. 
  عين:

عمر البراح   عن انه(ا)  الس د(ة) 
الدار   20000 ارمين  قصبة  االلفة 
الب ضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794174.
6 9I

FLASH ECONOMIE

RAKI ENERGY
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

RAKI ENERGY
 شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رتسمالها :00.000  درهم

 مقرها اإلجأماعي: الدار الب ضاء 41 
شارع الزرقط ني الطابق7 الشقة 

7ر 
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

67ر456
االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى 
  0 بأاريخ  املؤرخ  ال ح د  للشريك 

شتنبر  202 قرر
تح يل املقر االجأماعي للشركة إلى 
41 شارع الزرقط ني الطابق7 الشقة 

7ر - الدار الب ضاء

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم  79525

620I

FLASH ECONOMIE

ARES IT LEASE
إعالن مأعدد القرارات

 ARES IT LEASE
شركة ذات مسؤ ل ة املحد دة

رتسمالها :00.000  درهم
 مقرها االجأماعي: 14 زنقة تب  عبد 
هللا نافع مركز بن عمر معاريف - 

الدار الب ضاء
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر14876
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ بأاريخ 29 ي ن    202
قرر :

للشركة  االجأماعي  املقر  تح يل   
الداد �سي  زايد  اب   زنقة   260 إلى 

الطابق 4 الدار الب ضاء-
 »ARES IT LEASE SARL«

تغ ير تسم ة الشركةالى-
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 5ر7949

62 I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

GFTEX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
GFTEX شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تقاطع 
شارع لالياق ت  زنقة العرعارمبنى 
9اقامة غاليز الطابق 4 شقة 7  - 

20250 الدارالب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 8 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.GFTEX : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار الأ اصل.

تقاطع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

العرعارمبنى  لالياق ت  زنقة  شارع 

 -   7 شقة   4 الطابق  غاليز  9اقامة 

20250 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : عثماني  املهدي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عثماني  املهدي  الس د 

س  ص  الفرنس ين  زنقة    9

الدارالب ضاء  00ر20  الدارالب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  عثماني  املهدي  الس د 

س  ص  الفرنس ين  زنقة    9

الدارالب ضاء  00ر20  الدارالب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 55 795.

622I

STREET BUSINESS CENTER

 MOULINES
KINESITHERAPEUTE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 0 ، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 MOULINES

KINESITHERAPEUTE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : شقة 

0 ، رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 MOULINES  : تسم تها 

.KINESITHERAPEUTE
التر يض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.
شقة   :  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - غليز،  الحرية،  شارع   ،7 رقم   ، 0

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 Nathalie Marie Alix الس دة 
بق مة  حصة   MOULINES : 100

00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 Nathalie Marie Alix الس دة 
شارع   90 عن انه(ا)   MOULINES

الب يتي 75008 باريس فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 Nathalie Marie Alix الس دة 
شارع   90 عن انه(ا)   MOULINES

الب يتي 75008 باريس فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 28082 .
Iر62

G.C.M Consulting group

شركة مي - سان
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 02

50ر54، م دلت املغرب
شركة مي - سان شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي  8 تجزئة 

ا طاط تدا ت م دلت - 50ر54 
م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
29 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

مي - سان .
ب ع     : بإيجاز  الشركة  غرض 
ترك ب االل اح الشمس ة   الريح ة.

عن ان املقر االجأماعي :  8 تجزئة 
50ر54   - م دلت  تدا ت  ا طاط 

م دلت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بنعب 0   مسين  الس د 
50ر54  م دلت  زنقة فاس امل ا  0 

م دلت املغرب.
الحنفي  ايت  اشراق  الس دة 
تدا ت  ا طاط  تجزئة  عن انه(ا)  8 

م دلت 50ر54 م دلت املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بنعب 0   مسين  الس د 
50ر54  م دلت  زنقة فاس امل ا  0 

م دلت املغرب
الحنفي  ايت  اشراق  الس دة 
تدا ت  ا طاط  تجزئة  عن انه(ا)  8 

م دلت 50ر54 م دلت املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 االبأدائ ة بم دلت بأاريخ 

 202 تحت رقم 262.
624I

SOMACOFI

 LES صناعات ع. م. ب
INDUSTRIES AMB

شركة املساهمة
رفع رتسما3 الشركة

SOMACOFI
 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 LES صناعات ع. م. ب
INDUSTRIES AMB شركة 

املساهمة
 عن ان مقرها اإلجأماعي كلم    
طريق س ار الدار الب ضاء-الر0اط - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.45041

العام  الجمع  بمقأ�سى 
شتنبر   06 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة  رتسما3  رفع  تم   202 
درهم«  »68.000ر.5  قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   8.800.000« من  تي 
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 : طريق  عن  درهم«   14.168.000«

تر0اح ت  عال ات  ت   إدماج احأ اطي 

إصدار في رتس املا3.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795114.

625I

second negre

CAFE SANBI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

second negre

حي املسيرة   تمارة ، 000  ، تمارة 

املغرب

CAFE SANBI شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر2 

دي ر الجماعة س دي يحي زعير - 

2000  تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

0559ر1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 ي ل  ز    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 CAFE  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.SANBI

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.
ر2  رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

 - زعير  يحي  س دي  الجماعة  دي ر 

2000  تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د صنبي ان ار : 000.  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د صنبي ان ار عن انه(ا) دي ر 
زعير  يحي  س دي  ر2  رقم  الجماعة 

2000  تمارة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د صنبي ان ار عن انه(ا) دي ر 
زعير  يحي  س دي  ر2  رقم  الجماعة 

2000  تمارة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت  1ر  بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2020 تحت رقم 847ر.
626I

STREET BUSINESS CENTER

DOVE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 0 ، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
DOVE IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة 

0 ، رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11864

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 DOVE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. IMMOBILIER
:  كالة  بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية – إدارة العقارات.
عن ان املقر االجأماعي : شقة 0 ، 
رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 40000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
  00  : الحافي  ياسم نة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة ياسم نة الحافي عن انه(ا) 
شقة   ، إقامة ت0    ،2 بالنخ ل قرية 
   بل ك ھ ر ، شما3 النخ ل 40000 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ياسم نة الحافي عن انه(ا) 
شقة   ، إقامة ت0    ،2 بالنخ ل قرية 
   بل ك ھ ر ، شما3 النخ ل 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12769.
627I

ائأمان ة م من

OPERA TRAVEL 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ائأمان ة م من
2ر زنقة سبأة ب عرفة، 200 6، 

ب عرفة املغرب
 OPERA TRAVEL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي الط 0ة 
رقم 459 - 200 6 ب عرفة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر6.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ال افي  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

اجأماع ة  حصة   250 ب عصابة 

حصة لفائدة الس د   600 من تصل 

شتنبر    5 علي ب عصابة بأاريخ  (ة) 

.202 

ال افي  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

اجأماع ة  حصة    00 ب عصابة 

حصة لفائدة الس د   600 من تصل 

5  شتنبر  (ة) ح اة ب عصابة بأاريخ 

.202 

تف يت الس د (ة) م ل د ب عصابة 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    50

ح اة  (ة)  حصة لفائدة الس د   400

ب عصابة بأاريخ 5  شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/291.

628I

ائأمان ة م من

OPERA TRAVEL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

ائأمان ة م من

2ر زنقة سبأة ب عرفة، 200 6، 

ب عرفة املغرب

OPERA TRAVEL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي الط 0ة 
رقم 459 - 200 6 ب عرفة املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر6.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

»400.000 درهم« تي من »00.000  

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

ت   نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/291.

629I
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ائأمان ة م من

OPERA TRAVEL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

ائأمان ة م من

2ر زنقة سبأة ب عرفة، 200 6، 

ب عرفة املغرب

OPERA TRAVEL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي حي الط 0ة 

رقم 459 - 200 6 ب عرفة املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر6.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

كراء الس ارات.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    5 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 2021/291.

0Iر6

ADVALORIS 

DUM TAC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION رETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

DUM TAC شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

5 الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 8 89

  5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 DUM : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.TAC
تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجارية  املؤتمرات  املعارض 
 املنأديات  الند ات  جم ع ارحداث 

ارخرى لصالح املهن ين ت  ارفراد.
تصم م  إدارة  تنظ م الفعال ات 

 املظاهرات بكافة تن اعها.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 5 رقم  الثالث شقة  الطابق  الحرية 
الدار الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة سلمى فنا ي : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   KONCO : 900 الشركة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  فنا ي  سلمى  الس دة 
زنقة مدريد رقم 14 حي االقامة اكاير 

20000 اكاير املغرب .
عن انه(ا)   KONCO الشركة 
شقة  الثالث  الطابق  الحرية  شارع 
الدار   20000 الب ضاء  الدار   5 رقم 

الب ضاء املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  فنا ي  سلمى  الس دة 
زنقة مدريد رقم 14 حي االقامة اكاير 

20000 اكاير املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794964.

1Iر6

NADOFISC SARL

 SOUFIANE MATERIAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع ر مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناض ر ، 62000، 

الناض ر املغرب
 SOUFIANE MATERIAUX SARL
AU شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

عاريض ر زنقة 51ر رقم 14 الناظ ر 
- 62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOUFIANE MATERIAUX SARL

.AU
ب ع م اد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء .
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
عاريض ر زنقة 51ر رقم 14 الناظ ر 

- 62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : املعق 3 سف ان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د سف ان املعق 3 عن انه(ا) 

 14 رقم   206 زنقة  ر  عاريض  حي 

62000 الناظ ر املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د سف ان املعق 3 عن انه(ا) 
 14 رقم   206 زنقة  ر  عاريض  حي 

62000 الناظ ر املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ  2 شتنبر 

 202 تحت رقم 970ر.

2Iر6

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

ا س �سي بريستيج كونسلتينغ
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 10ر AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

ا س �سي بريست ج ك نسلأينغ شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 14 

عمارة شهد زنقة م �سى بن نصير 

الحي الصناعي - 80000 اكادير 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.22 05

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

29 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

ا  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ  ك نسلأينغ  بريست ج  �سي  س 

درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي رقم 14 عمارة شهد 

زنقة م �سى بن نصير الحي الصناعي 

 :  3 نت جة  املغرب  اكادير   80000  -

صع 0ة االسأمرارية .

 14   حدد مقر الأصف ة ب رقم 

عمارة شهد زنقة م �سى بن نصير الحي 

الصناعي - 80000 اكادير املغرب. 
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  عين:
ا غل    ب ير  اندري  الس د(ة) 
سبان  لي   عن انه(ا) 9  زنقة ارم ند 
فرنسا  ج ل ت  0ر068  ؤضسضقه 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
: رقم 14  ال ثائق املأعلقة بالأصف ة 
عمارة شهد زنقة م �سى بن نصير الحي 

الصناعي اكادير
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 106694.
Iرر6

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

ك م ديكو
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 10ر AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
ك م ديك  شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر10 
شارع عبد هللا كن ن حي السالم - 

80000 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر4185.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 0ر شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ  ديك   م  ك  ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان   50.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي رقم ر10 شارع عبد 
هللا كن ن حي السالم - 80000 اكادير 

املغرب نت جة 3 : الأ قف النهائي.
  حدد مقر الأصف ة ب رقم ر10 
 - السالم  حي  كن ن  هللا  عبد  شارع 

80000 اكادير املغرب. 

  عين:
الس د(ة) خل ل مل ى   عن انه(ا) 
الشرف  حي    06 بل ك  6ر1  رقم 
(ة)  كمصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
شارع  ر10  رقم   : املأعلقة بالأصف ة 

عبد هللا كن ن حي السالم اكادير
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06695 .

4Iر6

مكأب باز ك للمحاسبة

)Sté BRICOFA. SARL (AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب باز ك للمحاسبة
زنقة امال3 رقم154 س دي ب ملان 

كردم ت تنجداد الرش دية ، 
52600، تنجداد املغرب

Sté BRICOFA. SARL (AU) شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
تزكاغين فركلة السفلى تنجد اد 

الرش دية - 52600 تنجد اد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 5 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.(BRICOFA. SARL (AU

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 
املخألفة

 ته ئة املناطق الخضراء.
قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اد  تنجد  السفلى  فركلة  تزكاغين 
الرش دية - 52600 تنجد اد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000 الس د فقير عبد ال هاب : 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د فقير عبد ال هاب عن انه(ا) 
 05 الصفاء  اقامة  القدس  قطاع 
سال  لع ايدة  شقة06  عمارة7ر 

000   سال املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د فقير عبد ال هاب عن انه(ا) 
 05 الصفاء  اقامة  القدس  قطاع 
سال  لع ايدة  شقة06  عمارة7ر 

000   سال املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 1154.
5Iر6

FIDAUDIT

FIDAUDIT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

FIDAUDIT شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 67 شارع 
حسن الصغير - 20250 الدار 

الب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 6605 

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  ي ن    202  0ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
ف زي  تحمد  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة   25 عل ي بلحسن 
حصة لفائدة الس د    00 من تصل 
0ر  هشام عل ي بلحسن بأاريخ  (ة) 

ي ن    202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم رر7906.

6Iر6

ADEV Consulting sarl

 AT FOODS
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 Route de Tanger km 5 ، 9000ر،

TETOUAN MAROC
 AT FOODS INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السالم رقم 20ر - 92000 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
97ر6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FOODS INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز : الصناعات 

الغدائ ة
اسأيراد   تصدير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العرائش   92000  - السالم رقم 20ر 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد طه بن الكبير : 500 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : ال مالحي عبد هللا  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الكبير  بن  طه  محمد  الس د 
20ر  رقم  السالم  تجزئة  عن انه(ا) 

92000 العرائش املغرب.
هللا  عبد  ال مالحي  الس د 
عن انه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم 

  7 92000 العرائش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الكبير  بن  طه  محمد  الس د 
20ر  رقم  السالم  تجزئة  عن انه(ا) 

92000 العرائش املغرب
هللا  عبد  ال مالحي  الس د 
عن انه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم 

  7 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 28 شتنبر 

 202 تحت رقم ررر1.
7Iر6

GLOFID

TRANS RAFI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

GLOFID
96  شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 00ر20، الدار 
الب ضاء املغرب

TRANS RAFI شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 75 شارع 
   يناير الطابق اال 3 الشقة 69  - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
66977ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
5  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
TRANS RAFI شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
يناير  75 شارع     مقرها اإلجأماعي 
 20000  -   69 الطابق اال 3 الشقة 
لعدم  نت جة  املغرب  الب ضاء  الدار 

بل غ  تحق ق ارهداف السام ة.
  عين:

الس د(ة) كما3 رف عي   عن انه(ا) 
الدر ة    2 رقم  اش  ال فاء  تجزئة 
(ة)  الدر ة املغرب كمصفي   26202

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 5  شتنبر  202  في 75 شارع 
 -   69    يناير الطابق اال 3 الشقة 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795407.
8Iر6

FIDAUDIT

AFRIGAZ
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

AFRIGAZ شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
ل برتي طابق ر شقة 6 - 20250 الدار 

الب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
8005ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ل  ز  202   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) خالد ب تاز لت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   980
مها  (ة)  حصة لفائدة الس د   6.000
ي ل  ز   02 بأاريخ  منصف  ف اللي 

.202 

ف اللي  ي نس  (ة)  الس د  تف يت 

من  اجأماع ة  حصة   765 منصف 

تصل 6.000 حصة لفائدة الس د (ة) 
ي ل  ز   02 مها ف اللي منصف بأاريخ 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 4ر7906.

9Iر6

redallah sarl

MEDIC212
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

redallah sarl

2 زنقة س ريا الشقة 5  شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

0000ر، فاس املغرب

MEDIC212 شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

شارع عبد امل من   زنقة سم ة 

اقامة شهرزاد ر الطابق 4 الرقم 

20 البامليي - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر6971.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

22 تبريل  202 تم تح يل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

زنقة  امل من    عبد  شارع  »تقاطع 

الطابق  ر  شهرزاد  اقامة  سم ة 

 20000  - البامليي   20 الرقم   4

»اقامة  إلى  املغرب«  الدارالب ضاء 
فاس باالص   زنقة الفرزدق املأجر 
املدينة  االر�سي  الطابق   6 رقم 

الجديدة - 0000ر فاس املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم ررر4.

640I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

COIN COSMÉTIQUE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

Coin cosmétique شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مجمع 

ك ماريسبا اقامة E 27 الطابق 

السابع الشقة رقم رر2 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 Coin  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.cosmétique

غرض الشركة بإيجاز : شراء  0 ع 

 تس يق مسأحضرات الأجم ل.

مجمع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   E  27 اقامة  ك ماريسبا 

 90000  - رر2  رقم  الشقة  السابع 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : باعثمان  ابتهاج  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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الس دة ابتهاج باعثمان عن انه(ا) 
حي املجاهدين مجمع ك ماريسبا باب 
الجديدة عمارة 41 رقم  22 طابق 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ابتهاج باعثمان عن انه(ا) 
حي املجاهدين مجمع ك ماريسبا باب 
الجديدة عمارة 41 رقم  22 طابق 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246648.
641I

FIDUSCAL

غاني أليمنيوم
إعالن مأعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 21ر
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
غاني تل من  م »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 56 شارع 
م الي ي سف الطبقة الأالأة الشقة 

رقم 14 الدارالب ضاء - 20000. 
الدارالب ضاء املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر49772.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم   إسأقالة مسير الشركة: 
يقبل الجمع  الذي ينص على مايلي: 
إسأقالة الس د ل ن�سي عبد الغني   
يعط ه إبراء ذمة كاملة  نهائ ة ، د ن 

ضمان اإللتزامات.
جديد  مسير  تع ين   2 رقم  قرار 
ينص  الذي  الشريك:  الغير  للشركة 
على مايلي: قام الجمع بأع ين الس د 
غير  كمسير  ح د  ياسين  ل ن�سي 
مشارك للشركة لفترة غير محد دة. 
بأنه على علم  يصرح املسير الجديد 

بأص 3  إلتزامات الشركة املذك رة.

اإلدارة:  صالح ات  ر  رقم  قرار 
تأمأع اإلدارة  الذي ينص على مايلي: 
اإلدارة  الأصرف  صالح ات  بأ سع 
د ن ق  د ت  تحفظ للأصرف بإسم 
يأعلق  ف ما  عنها  الشركة  ن ابة 
بجم ع ارطراف في جم ع الظر ف مع 
يخصصها  التي  الصالح ات  مراعاة 
القان ن الجمع العام العادي.  0الأالي 
يأعلق  عمل  بأي  الشركة  سألتزم 
بأ ق ع  املال ة  العمل ات  بها  كذلك 
كمسير  ح د  ياسين  ل ن�سي  الس د 
هذا  اعأماد  تم  املذك رة.  للشركة 

القرار بشكل جماعي
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 

تع ين مسير جديد
على  ينص  الذي  ر1:  رقم  بند 

مايلي: صالح ات اإلدارة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795290.
642I

redallah sarl

NISAMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

redallah sarl
2 زنقة س ريا الشقة 5  شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
0000ر، فاس املغرب

NISAMO شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
ك 0ا شارع االسماع ل ة الزه ر   - 

0000ر فاس املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.49959

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»400.000 درهم« تي من »00.000  
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 89ر4.
Iر64

مكأب الحسابات ح 3

VALDIRI IMMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 3
20 شارع الداخلة الطابق اال 3 قرية 
الجماعة ، 0ر204، الدار الب ضاء 

املغرب
VALDIRI IMMO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 محج 

اللة ياق ت الرقم 9ر الطابق اال 3 - 
20000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. VALDIRI IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري  االشغا3 العامة.
:  6 محج  عن ان املقر االجأماعي 
اللة ياق ت الرقم 9ر الطابق اال 3 - 

20000 الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  مرز ك  محمد  الس د 

برش د 00 26 برش د املغرب.
عبدالهادي  الغزالني  الس د 

برش د   26 00 برش د  عن انه(ا) 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مرز ك  محمد  الس د 

برش د 00 26 برش د املغرب

عبدالهادي  الغزالني  الس د 

برش د   26 00 برش د  عن انه(ا) 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794660 .

644I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

ARTELUSSO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA  56

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

ARTELUSSO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي النزدي دار 

السالم عمارة ب2 تراس دار السالم 

الر0اط الس ي�سي - 70 0  الر0اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 55029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARTELUSSO
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ديك ر.مقا لة  مؤسسة   تشغ ل 

ديك ر  الزخرفة.
عن ان املقر االجأماعي : النزدي دار 
تراس دار السالم  السالم عمارة ب2 
الر0اط    0 70  - الس ي�سي  الر0اط 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : م الط   ص ف ا  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة ص ف ا م الط  عن انه(ا) 
شارع  اد عكراش كلم 8 زنقة السراد 
الس ي�سي  الر0اط   B 9ر  مالك  بن 

70 0  الر0اط املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ص ف ا م الط  عن انه(ا) 
شارع  اد عكراش كلم 8 زنقة السراد 
الس ي�سي  الر0اط   B 9ر  مالك  بن 

70 0  الر0اط املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 7978  .
645I

socomif sarl

BAHARA BERRIES SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 5ر شقة 

رقم 2 ، 14005، القن طرة املغرب
BAHARA BERRIES SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر2 شارع 
تن ا3 إقامة فل ري رقم   مكأب 
رقم 4 القن طرة ر2 شارع تن ا3 

إقامة فل ري رقم   مكأب رقم 4 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.59085

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
29 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

مكر م عمر كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2 885.
646I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

ASSURANCE SLIMANI
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE ZERROUKI
6RUE DE CASABLANCA APT.2ر 

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

ASSURANCE SLIMANI »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 6ر رقم 
  مكرر عمارة قه ي زنقة الدار 
الب ضاء - 60000  جدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

. 5675
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 2  غشت  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
(50ر  عبد   سل ماني  الس د  قرر 
سناء  سل ماني  الس دة  حصة)   
مجم عه  ما  تف يت  حصة)  )50ر 
سل ماني  الس د  الى  حصة   700

هشام.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تم تغ ير الشكل القان ني من  مايلي: 
الى  شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 

الشريك ال ح د.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  بند 

شركة ذات  القان ني:  الشكل  مايلي: 
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
سل ماني  الس د  يساهم  الحصص: 
500ر  ب  ال ح د  الشريك  هشام 

حصة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت    2 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2904.
647I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

L›ETALON PROMOTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°4ر centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 L›ETALON PROMOTION

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سنترا3 بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
28967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’ETALON PROMOTION

نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

التر يج

العقاري  0ناء  0 ع جم ع املباني

ت   السكن ة  لالسأخدامات 

الأجارية

ت  الصناع ة ت  املهن ة ؛ - نشاط

التر يج العقاري - ب ع  شراء

املباني  الشقق  الف الت

 اررا�سي املكش فة   / ت  املبن ة

؛ - تأجير ،  إدارة ،  شراء ،  0 ع ،

 تأجير اررا�سي  املباني ،  تط ير

،  تقس م  اررا�سي  املعدات 

اررا�سي - تط ير الطرق الريف ة

 تعما3 الحفر  تط ير اررا�سي

 العقارات  تط ير اررا�سي ؛ -

تثمين   ، العقارية  املعامالت 

العقارات

 اررا�سي ، إدارة ارص 3  إدارتها
، تأه ل املباني  ترم مها ، الديك ر

 ، الصحي  الصرف   ، الداخلي 

ص انة

املباني - إنجاز ارشغا3 العامة

 الصناع ة  جم ع ه ئات الد لة

 الهندسة املدن ة ؛ - ت فير ال د

العاملة ؛ - تس يق  تأجير  اسأيراد

 تصدير معدات  م اد البناء.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترا3 

السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 

املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

000.  حصة   : الس د يحي نج ب 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د يحي نج ب عن انه(ا) إقامة 

شقة      95 تب اب طماريس عمارة 

الب ضاء  الدار  الن اصر  ب عزة  دار 

22000 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
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الس د يحي نج ب عن انه(ا) إقامة 
شقة      95 تب اب طماريس عمارة 
الب ضاء  الدار  الن اصر  ب عزة  دار 

22000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2059.
648I

SFM EXPERTS

اليميطو
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

ال م ط  شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي -19 زنقة 
إبراه م النخاي، املعاريف - 20500 

الدار الب ضاء اململكة املغر0 ة.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.  9077

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 9  ي ل  ز  202 تقرر إنشاء 
التسم ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
س دي  بالعن ان  الكائن  ال م ط    
غانم املنطقة الصناع ة الأجزئة رقم 
417 املنارة - 40000 مراكش اململكة 
املغر0 ة   املسير من طرف الس د(ة) 

ع  ش محمد.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 128174.
649I

D & S COM

SAKANA USINAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF ر M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،
CASABLANCA MAROC

SAKANA USINAGE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 276 شارع 

ابن تاشفين الطابق ر - 20570 
الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1ر518

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAKANA USINAGE
غرض الشركة بإيجاز : املأاجرة.

 276  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع ابن تاشفين الطابق ر - 20570 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : السكنة  الس د رض ان 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د رض ان السكنة عن انه(ا) 
 28 عمارة  بريق  حسن  سل مة   
 20250 5 عين السبع  2 رقم  الطابق 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د رض ان السكنة عن انه(ا) 
 28 عمارة  بريق  حسن  سل مة   
 20250 5 عين السبع  2 رقم  الطابق 

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 54ر795.

650I

PLURIDIS

SYMBIONOVA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر تنزران   زنقة القائد 
ارشطر عمارة ر0ح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 6  - املعاريف ، 70ر20، 

الدار الب ضاء املغرب
 SYMBIONOVA SOLUTIONS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 265 شارع 
الزرقط ني طابق 9 رقم 92 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.406575

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202   22 املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
 SYMBIONOVA SOLUTIONS
درهم   20.000 رتسمالها  مبلغ 
265 شارع   عن ان مقرها اإلجأماعي 
الزرقط ني طابق 9 رقم 92 - 20000 
الدار الب ضاء املغرب نت جة 3 : عدم 
هدفها  تحق ق  على  الشركة  قدرة 

االجأماعي.
  حدد مقر الأصف ة ب 265 شارع 
الزرقط ني طابق 9 رقم 92 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب. 
  عين:

ملين    تنس  محمد  الس د(ة) 
 Rue des Prés Hauts  57 عن انه(ا) 
Chatenay Malabry 92290 فرنسا 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 58 795.
65 I

امغار عبد الغاف ر

NEDOUI CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

امغار عبد الغاف ر
شارع الجيش امللكي اقامة الن ر رقم 
  الطابق اال 3 تط ان ، 000ر9، 

تط ان املغرب
NEDOUI CAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 29 زنقة 6 
شارع جبل ب يبالن الطابق االر�سي 
رقم 08 ب جراح تط ان - 000ر9 

تط ان املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.29255

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
7  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
كبا  الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

اكرام كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 9ر7ر.
652I

fidia audit

RIDER TECH ردر تك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 20 

 2eme etage appt.12 casablanca
casablanca maroc ،0ر201 ،

RIDER TECH ردر تك شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
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 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  0 
زنقة 14 تجزئة املسأقبل سدي 
معر ف - 20250 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
55895ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
27 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
ردر   RIDER TECH الشريك ال ح د 
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ  تك 
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  0 زنقة 
14 تجزئة املسأقبل سدي معر ف - 
الدار الب ضاء املغرب نت جة   20250

3 : الأصف ة االخأ ارية.
  حدد مقر الأصف ة ب رقم  0 
سدي  املسأقبل  تجزئة   14 زنقة 
الب ضاء  الدار   20520  - معر ف 

املغرب. 
  عين:

عبد الرح م مخلص    الس د(ة) 
تجزئة  زنقة       59 رقم  عن انه(ا) 
 20250 معر ف  سدي  املسأقبل 
(ة)  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
املأعلقة بالأصف ة : رقم  0 زنقة 14 
تجزئة املسأقبل سدي معر ف الدار 

الب ضاء
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79542.
Iر65

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

 EL املاموني كوبال كار
MAMOUNI GLOBAL CAR

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تع ين مسير جديد للشركة

 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES

 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،
OUJDA MAROC

 EL MAMOUNI املام ني ك 0ا3 كار
GLOBAL CAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
اج اهرة السفلى تزغنغان حي 

اج اهرة السفلى تزغنغان 62650 
الناظ ر املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر2075.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر غشت  202 تم تع ين 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الجر دي زكرياء كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4051.
654I

امغار عبد الغاف ر

MAGRANORD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

امغار عبد الغاف ر
شارع الجيش امللكي اقامة الن ر رقم 
  الطابق اال 3 تط ان ، 000ر9، 

تط ان املغرب
MAGRANORD شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 24 

اندلس ة مرت ل - 000ر9 تط ان 
املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر175.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في  0 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»24 اندلس ة مرت ل - 000ر9 تط ان 
املغرب« إلى »طريق ازال كلم 5 تط ان 

- 000ر9 تط ان املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 899ر.

655I

ELYX CONSULTING

 LN BEAUTY THERAPY

SARLAU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°2ر-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LN BEAUTY THERAPY SARLAU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 46 , 

شارع الزرقط ني, املكأب 5 -6  , 

الطابق 6 -الدارالب ضاء - 00 20 

الدارالب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

165ر47.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 25 غشت  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

املكأب  الزرقط ني,  شارع   ,  46«

 - -الدارالب ضاء   6 الطابق   ,  15-16

إلى  املغرب«  الدارالب ضاء   20 00

»مجمع تنفا بالس ل فين منأجع شارع 

ال ك رنيش ، الدار الب ضاء - 60 20 

الدارالب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم رر1ر79.

656I

CABINET COMPTABLE

 CONSTRUCTIONS ET

TRAVAUX ROUTIERS CTR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

CABINET COMPTABLE

 RUE TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC

 CONSTRUCTIONS ET

TRAVAUX ROUTIERS CTR شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع إبن 

زرع شارع إبن زرع 90000 طنجة 

املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

707ر1.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  فبراير  202    8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد صادقي  (ة)  تف يت الس د 

حصة اجأماع ة من تصل  1.500ر 

الس د  لفائدة  حصة  00ر.51ر 

فبراير   08 بأاريخ  الحقا ي  (ة)  فاء 

.202 

محمد صادقي  (ة)  تف يت الس د 

حصة اجأماع ة من تصل  2.600ر 

(ة)  الس د  لفائدة  حصة  00ر.51ر 

هشام صادقي بأاريخ 08 فبراير  202.

محمد صادقي  (ة)  تف يت الس د 

حصة اجأماع ة من تصل  2.600ر 

(ة)  الس د  لفائدة  حصة  00ر.51ر 

تمين صادقي بأاريخ 08 فبراير  202.

محمد صادقي  (ة)  تف يت الس د 

حصة اجأماع ة من تصل  2.600ر 

الس د  لفائدة  حصة  00ر.51ر 

فبراير   08 بأاريخ  نعمان صادقي  (ة) 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

مارس   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2224.

657I
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CABINET COMPTABLE

 CONSTRUCTIONS ET
TRAVAUX ROUTIERS CTR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 CABINET COMPTABLE
KHASSOUANI

 RUE TEHRAN 1 N8 ، 90000،
TANGER MAROC

 CONSTRUCTIONS ET
TRAVAUX ROUTIERS CTR شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها االجأماعي شارع ابن 

زرع - 90000 طنجة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
707ر1.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تمت   2020 دجنبر    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) عبد هللا صادقي 
حصة اجأماع ة من تصل  000.رر 
(ة)  الس د  لفائدة  حصة  000.رر 
دجنبر    5 بأاريخ  صادقي  محمد 

.2020
حل مة صادقي  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   4.400
(ة)  الس د  لفائدة  حصة   4.400
دجنبر    5 بأاريخ  صادقي  محمد 

.2020
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
دجنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 1ر80.
658I

مكأب املحاسبة اطاك م

STE FERKLA LIGHT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاك م
زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE FERKLA LIGHT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

القصيبة فركلة السفلى تنجداد - 

52600 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FERKLA LIGHT

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

االستراد  الأصدير    املخألفة, 

الكهر0اء..

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - تنجداد  السفلى  فركلة  القصيبة 

52600 تنجداد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د دادا الج اللي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : القادر  عبد  الس د  الج 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الج اللي  دادا  الس د 

تنجداد  زنقة ملعب رقم 45 52600 

املغرب.

الس د  الج عبد القادر عن انه(ا) 

شقة 8  عمارة ف 9 اقامة دار البحر 

املح ط الع ايدة 6 0   سال املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الج اللي  دادا  الس د 

تنجداد  زنقة ملعب رقم 45 52600 

املغرب.

الس د  الج عبد القادر عن انه(ا) 
شقة 8  عمارة ف 9 اقامة دار البحر 
املح ط الع ايدة 6 0   سال املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  5 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2085.
659I

مكأب املحاسبة اطاك م

STE RENTCAR AGHBALOU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

مكأب املحاسبة اطاك م
زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
 STE RENTCAR AGHBALOU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
ايت عبد الصمد اغبال  نكرد س - 

52600 تنجداد املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.14125

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
9  ي ل  ز  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

دهم ن ابراه م كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

ي ل  ز  202 تحت رقم 55ر.
660I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 GOLF GREEN COMPANY
S.A

عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

املعن ي ن)
عقد تس ير حر رصل تجاري

GOLF GREEN COMPANY S.A
 26 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
 GOLF GREEN تعطى  20 7 دجنبر 
بالسجل  املسجل   COMPANY S.A
الأجارية  باملحكمة  ر8704  الأجاري 

لألصل  الحر  التس ير  حق  بمراكش 

الأجاري الكائن ب تسلطانت طريق 

 NORIA GOLF CLUB - تحنا ت 

 LES مراكش املغرب لفائدة   40000

TERRASSES DU GOLF ملدة ر سنة 

تبأدئ من  0 يناير 8 20   تنأهي في 

مقابل مبلغ شهري   2020 دجنبر  1ر 

ق مأه 0.000  درهم.

66 I

CAFIGEC

PRO MACHINES

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ر

 maarif 9ر rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

PRO MACHINES شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الن الة 2 مركب ف أيري ل جست ك 

 BE1 / BE4 / / 5-C4 الطابق 2 رقم

BE5 طريق الر0اط - 00 20 الدار 

الب ضاء املغرب.

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

2425رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

»900.000 درهم« تي من »00.000  

درهم«    .000.000« إلى  درهم« 

مقاصة مع دي ن  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794172.

662I
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FIDUTRACO CONSULTING

ALLOUH GAZ
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2012 ،ر

CASABLANCA MAROC
ALLOUH GAZ شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2 زنقة 
الصن 0ر الشقة 2  الطابق الرابع - 

0ر21 الدارالب ضاء املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.412487

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
9  تبريل  202 تم تح يل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق    2 زنقة الصن 0ر الشقة   2«
الرابع - 0ر21 الدارالب ضاء املغرب« 
طريق  ال ل د  ابن  خالد  »شارع  إلى 
 -  - الغند ر  س دي سل مان س دي 

الخميسات املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي  202 تحت رقم ر77916.
Iر66

fid ahlen

اطلسيات نيط
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

fid ahlen
 av allal ben abdellah passage
 karrakchou esc b appt n°21
Rabat ، 10000، Rabat Maroc

اطلس ات ن ط شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عال3 
بن عبد هللا ممر كراكش  السلم ب 
الشقة ر2 الر0اط - 0000  الر0اط 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.   879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  ي ل  ز  202   02 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

رتسمالها  مبلغ  ن ط  اطلس ات 

مقرها  درهم  عن ان   50.000

عبد هللا  بن  عال3  شارع  اإلجأماعي 

ر2  الشقة  ب  السلم  كراكش   ممر 

املغرب  الر0اط    0000  - الر0اط 

نت جة 3 : مشاكل مال ة.

شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

كراكش   ممر  هللا  عبد  بن  عال3 

السلم ب الشقة ر2 الر0اط - 0000  

الر0اط املغرب. 

  عين:

العزيز    عبد  الأ ري  الس د(ة) 

املطارات  تادلة  شارع   55 عن انه(ا) 

املغرب  الر0اط    0090 الر0اط 

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

.D1179202 تحت رقم رر 

664I

مكأب املحاسبة اطاك م

STE E L H TOURS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاك م

زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE E L H TOURS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

تايرزة الجديدة فركلة العل ا - 

52600 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1526

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE E  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.L H TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشخاص لحساب الغير.

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

تايرزة الجديدة فركلة العل ا - 52600 

تنجداد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : العمري  حمزة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  العمري  حمزة  الس د 

قصر تايرزة الجديدة 52600 تنجداد 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  العمري  حمزة  الس د 

قصر تايرزة الجديدة 52600 تنجداد 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم ر210.

665I

FIDUCIAIRE OTHMANE

AGRO BIO ALIMENTAIRE-

VERT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 AGRO BIO ALIMENTAIRE-VERT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املغرب 

العربي ت   رقم 72 بئر الرامي 

القن طرة - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 AGRO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BIO ALIMENTAIRE-VERT

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة في 

الخضر   الف اكه

إنأاج  زراعة االرا�سي الفالح ة   

الخضر.

املغرب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العربي ت   رقم 72 بئر الرامي القن طرة 

- 14000 القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : صل ات  حنان  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة حنان صل ات عن انه(ا) 

بئر الرامي   72 املغرب العربي ت   رقم 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة حنان صل ات عن انه(ا) 

بئر الرامي   72 املغرب العربي ت   رقم 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.

666I

la marocaine des bilans

ENGINEERING VALLEY

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

la marocaine des bilans

محج    يناير مكأب رقم 8 عمارة 

تدرار حي الداخلة ، 80060، تكادير 

املغرب

ENGINEERING VALLEY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 C/O IMM عن ان مقرها اإلجأماعي 

 ADRAR B8 AVENUE 11 JANVIER

 HAY DAKHLA AGADIR - 80000

.AGADIR MAROC

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1ر296.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

20 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

DALLAL LAKNIA كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06626 .

667I

la marocaine des bilans

EASY SURF MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

la marocaine des bilans
محج    يناير مكأب رقم 8 عمارة 
تدرار حي الداخلة ، 80060، تكادير 

املغرب
EASY SURF MAROC شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 C/O عن ان مقرها اإلجأماعي 

رقم 0  مكرر زنقة 7 بل ك    حي 
بئر تنزران ت ك ين - 80000 تكادير 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.40091

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ف اللي  هشام  (ة)  الس د  تف يت 
سجلما�سي 50  حصة اجأماع ة من 
(ة)  حصة لفائدة الس د   500 تصل 
 07 بأاريخ  ر �سي  تلكساندر  كال دي  

شتنبر  202.
ن ك 3 ستراب  (ة)  تف يت الس د 
50  حصة اجأماع ة من تصل 500 
كال دي   (ة)  الس د  لفائدة  حصة 
شتنبر   07 بأاريخ  ر �سي  تلكساندر 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 06658 .
668I

Immofid

HEXA SYSTEM MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Immofid
 Rue 12ر n ر groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
HEXA SYSTEM MAROC شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 

انفا الطابق رقم 9 الشقة رقم  9 

إقامة الر0 ع انفا - 20000 الدار 

ال ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر48571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  يناير  202   07

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 HEXA  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.SYSTEM MAROC

قطع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ترك ب ارل من  م  الزجاج  اله كل 

املعدني  الحماية من الشمس

اسأيراد  تصدير تي منأج مأعلق 

بالنشاط.

96 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

رقم  9  الشقة   9 رقم  الطابق  انفا 

الدار   20000  - انفا  الر0 ع  إقامة 

ال ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الحساني  عاد3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : شع ب  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د عاد3 الحساني عن انه(ا) 
2ر زنقة طل ع الفجر شقة 8 ب رك ن 

20000 الدار ال ضاء املغرب.

الس د ي سف شع ب عن انه(ا) 

76 ط شقة  شارع الحزام الكبير رقم 

ال ضاء  الدار   20000 م  ح  ر15 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د عاد3 الحساني عن انه(ا) 
2ر زنقة طل ع الفجر شقة 8 ب رك ن 

20000 الدار ال ضاء املغرب
الس د ي سف شع ب عن انه(ا) 
76 ط شقة  شارع الحزام الكبير رقم 
ال ضاء  الدار   20000 م  ح  ر15 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  8 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير  202 تحت رقم 761475.

669I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OCTOBER PARIS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
OCTOBER PARIS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11802
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OCTOBER PARIS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجم ل  مسأحضرات  منأجات 

بالأفص ل ،
اسأيراد ب ع الأاجر بشبه الجملة 

 االسأيراد  الأصدير.
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تاجر تفاص ل املالبس الجاهزة.
ساحة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اقامة  الحسن  م الي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 AKKOUCHE ép الس دة 
حصة   MAATIG HATIKA : 75

بق مة 00  درهم للحصة .
 GUENDOUZ SORAYA الس دة
25 : حصة بق مة 00  درهم للحصة. 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 AKKOUCHE ép. الس دة 
عن انه(ا)   MAATIG HATIKA
 GRANDE RUE CHARLES DE
 GAULLE ASNIERES-SUR-SEINE

F 92600 - فرنسا.
 GUENDOUZ SORAYA الس دة
 RUE DU POTAGER   2 عن انه(ا) 

140رBONOT 9 - فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 AKKOUCHE ép. الس دة 
عن انه(ا)   MAATIG HATIKA
 GRANDE RUE CHARLES DE
 GAULLE ASNIERES-SUR-SEINE

F 92600 - فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت  1ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27069 .
670I

YF CONSULTING SERVICES

JDI KAR TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
JDI KAR TRANS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 إقامة 
م الي عبد العزيز شارع م الي عبد 
العزيز رقم 4 القن طرة. - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 JDI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAR TRANS
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

ب ع   شراء م اد البناء بالأقس ط..
عن ان املقر االجأماعي : 59 إقامة 
م الي عبد العزيز شارع م الي عبد 
 14000  - القن طرة.   4 رقم  العزيز 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة الص افة فاطمة الز هرة 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة الص افة فاطمة الز هرة 
الشرق ة  انصر  ا الد  د ار  عن انه(ا) 
الط بي  س دي  السبت  س ق 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة الص افة فاطمة الز هرة 
الشرق ة  انصر  ا الد  د ار  عن انه(ا) 
الط بي  س دي  السبت  س ق 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 88474.

67 I

ائأمان ة ميس  ن ك نساي

EQUICUIR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ائأمان ة ميس  ن ك نساي
49، زنقة ل ريي ر ز، عين السبع ، 

20590، الدار الب ضاء املغرب
EQUICUIR شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 62، 
منطقة الصناع ة، الطابق 2 - 

20050 املحمدية املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  غشت  202  0ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SADDLE FRENCH تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة  00ر.2 
 SML SADDLE 00ر.2 حصة لفائدة

. بأاريخ 29 غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 970 .

672I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HUILERIE FALLAH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 0000ر،
FES MAROC

 HUILERIE FALLAH

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 42 درب 
تس 3 باب خ خة - 0120ر فاس 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.57049

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2020 دجنبر  1ر  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«   4.500.000«
»1.410.000 درهم« إلى »0.000 5.9 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع دي ن الشركة املحددة املقدار   

املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 1ر ماي  202 

تحت رقم 2624.
Iر67

AC CONSEIL

انولك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجل ن مكاتب 

اشرف الطابق الخامس مكأب رقم 
41 املدينة الجديدة فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
ان لك شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 679 
مأجر رقم 2 تجزئة البركة طريق 
س دي احرازم - 0000ر فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ان لك.

غرض الشركة بإيجاز : ب ع الزي ت 
الصناع ة.

عن ان املقر االجأماعي : رقم 679 
طريق  البركة  تجزئة   2 رقم  مأجر 
س دي احرازم - 0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الحر�سي  احمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الحر�سي  احمد  الس د 
بل ك 4 رقم 25 حي االدري�سي اع ينات 

الحجاج 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الحر�سي  احمد  الس د 
بل ك 4 رقم 25 حي االدري�سي اع ينات 

الحجاج 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 878ر.
674I

marrakech finance

OMAR EURO TRANSPORT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
 OMAR EURO TRANSPORT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم 5 ياسمين 2 عمارة   5 جليز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11826

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    9

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OMAR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.EURO TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز : 

غير  لألمأعة  الد لي  النقل 

املصاحبة.

عن ان املقر االجأماعي : محل رقم 

5 ياسمين 2 عمارة   5 جليز - 40000 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50  : ب صبع  عمر  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة اسماء قديري : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ح  الس د عمر ب صبع عن انه(ا) 

م الشمالي ال حدة االضاف ة الثالأة 
رقم 4ر 40000 مراكش املغرب.

قديري عن انه(ا)  الس دة اسماء 

االضاف ة  ال حدة  الشمالي  م  ح 

مراكش   40000 4ر  رقم  الثالأة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ح  الس د عمر ب صبع عن انه(ا) 

م الشمالي ال حدة االضاف ة الثالأة 
رقم 4ر 40000 مراكش املغرب

قديري عن انه(ا)  الس دة اسماء 

االضاف ة  ال حدة  الشمالي  م  ح 

مراكش   40000 4ر  رقم  الثالأة 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 17ر127.

675I

ج ك  سيرفيس

ROOMS FOR ALL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ج ك  سيرفيس

 bd zerktouni residence 402

 al mahdi 402 bd zerktouni

 residence al mahdi، 20010،

Casablanca املغرب

ROOMS FOR ALL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 62 

الرقم 68 س دي معر ف - 20520 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

502577

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROOMS FOR ALL

تدبير     : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناعة ارفرشة.

عن ان املقر االجأماعي : 5 زنقة 62 

 20520  - س دي معر ف   68 الرقم 

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة صالح الزهرة : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة .

 500  : الس د حاريب عبدالرزاق 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الزهرة  صالح  الس دة 
5 زنقة 62 الرقم 68 س دي معر ف 

20520 الدارالب ضاء املغرب.
عبدالرزاق  حاريب  الس د 
 68 الرقم   62 زنقة   5 عن انه(ا) 
س دي معر ف 20520 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عبدالرزاق  حاريب  الس د 
عن انه(ا) 5 زنقة 62 الرقم 68 س دي 
معر ف 20520 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  0 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي  202 تحت رقم 86ر17.

676I

ج ك  سيرفيس

 SALIH BANSADIK
AMEUBLEMENT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

ج ك  سيرفيس
 bd zerktouni residence 402
 al mahdi 402 bd zerktouni
 residence al mahdi، 20010،

Casablanca املغرب
 SALIH BANSADIK

AMEUBLEMENT شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 62 
الرقم 68 س دي معر ف - 20520 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

701ر50
في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 SALIH : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. BANSADIK AMEUBLEMENT
تدبير     : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناعة ارفرشة.
عن ان املقر االجأماعي : 5 زنقة 62 
 20520  - س دي معر ف   68 الرقم 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة صالح الزهرة : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة .
 500  : الس د حاريب عبدالرزاق 
حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الزهرة  صالح  الس دة 
5 زنقة 62 الرقم 68 س دي معر ف 

20520 الدارالب ضاء املغرب.
عبدالرزاق  حاريب  الس د 
 68 الرقم   62 زنقة   5 عن انه(ا) 
س دي معر ف 20520 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عبدالرزاق  حاريب  الس د 
عن انه(ا) 5 زنقة 62 الرقم 68 س دي 
معر ف 20520 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي  202 تحت رقم 8682 .
677I

مكأب محاسبة

lkramdi ikhwane
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
lkramdi ikhwane شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

لحاين تيزيمي ارف د - 52200 ارف د 

املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.269 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عمر  اله اري  (ة)  الس د  تف يت 

 250 حصة اجأماع ة من تصل   90

حصة لفائدة الس د (ة) اله اري عبد 

الكريم بأاريخ 2  غشت  202.

عمر  اله اري  (ة)  الس د  تف يت 

 250 حصة اجأماع ة من تصل   80

اله اري  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

مصطفى بأاريخ 2  غشت  202.

عمر  اله اري  (ة)  الس د  تف يت 

 250 حصة اجأماع ة من تصل   80

اله اري  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

ابراه م بأاريخ 2  غشت  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  9 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 408.

678I

Ste ORIENTAL AUDIT

RIHANE CACH

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

RIHANE CACH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 ر    

ف الج  الد الشريف - 60000  جدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر809ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RIHANE CACH

تح يل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ارم ا3 محلً ا  د لً ا

- اسأخالص الضرائب  الف اتير

- الصرف.

59 ر      : عن ان املقر االجأماعي 

60000  جدة   - ف الج  الد الشريف 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس دة حمد ني رحاب 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة حمد ني رحاب عن انه(ا) 

 9 رقم   26 زنقة  الشريف  حي  الد 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة حمد ني رحاب عن انه(ا) 

 9 رقم   26 زنقة  الشريف  حي  الد 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 169ر.

679I

ACDEN

JSS FOOT
تأسيس شركة املساهمة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

CASABLANCA MAROC ،80ر20

JSS FOOT »شركة املساهمة« 

 عن ان مقرها االجأماعي: الرقم 

8ر قيسارية الساحل تجزئة رياض 

الساحل -، 0000 حد س الم برش د 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.15645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   06

ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 JSS  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. FOOT

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاط  إدارة  ه   الرياض ة  الشركة 

كرة القدم لالتحاد الريا�سي املعر ف 

في  الريا�سي«  س الم  »شباب  باسم 

إطار االتفاق ة بين الشركة الرياض ة 

 االتحاد كما ه  منص ص عل ه في 

0.09ر.  رقم  القان ن  من    9 املادة 

املادة  .

إجراء  الرياض ة  للشركة  يج ز 

الأجارية  ت   املال ة  املعامالت  جم ع 

ت  الصناع ة ت  العقارية ت  املنق لة 

املأعلقة  املعامالت  من  غيرها  ت  

بشكل مباشر ت  مباشر كلً ا ت  جزئً ا 

اعاله،  امل ضح  الشركة  بم ض ع 

 التي من شأنها تسه ل ت  تعزيز تنم ة 

الشركة الرياض ة  نشاطها.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

رياض  تجزئة  الساحل  قيسارية  8ر 

0000 حد س الم برش د   - الساحل 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة: 99 سنة.

00.000ر   يبلغ رتسما3 الشركة 
درهم،

مقسم كالأالي:
الرياض ة  الجمع ة  الشركة 
 2.996  : »شباب الس الم الريا�سي« 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د بنش خ ب شع ب :   حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة     : الكا ي محمد  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .
   : الفأاح  عبد  بنط بي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
حصة     : الس دة بنش خ سلمى 

بق مة 00  درهم للحصة . 
مجلس  تعضاء  ت   املأصرف ن   -

الرقابة: 
»شباب  الرياض ة  الجمع ة   
بصفأه(ا)  الريا�سي«  الس الم 
املركز   2 الطابق  مأصرف عن انه(ا) 
الثقافي حي الرجا 0000 حد الس الم 

برش د املغرب
الس د بنش خ ب شع ب بصفأه(ا) 
ج الة  د ار  عن انه(ا)  مأصرف 

الساحل 0000 برش د املغرب
بصفأه(ا)  محمد  الكا ي  الس د 
العس الت  د ار  عن انه(ا)  مأصرف 

الساحل 0000 برش د املغرب
الفأاح  عبد  بنط بي  الس د 
 92 عن انه(ا)  مأصرف  بصفأه(ا) 
الس الم  حد   0000 االمل  تجزئة 

برش د املغرب
مراقب ت  مراقبي الحسابات :

 Global Sharp الشركة 
ممثلة بالس دة فأ حة   Consulting
حسابات  مراقب  (ا)بصفأه  ك بي 
عن انه(ا) شارع محمد الخامس مركز 
املكأب   9 الطابق  مدارة   A املكاتب 
الخامس  البرت  محمد  ر90  رقم 

بر ميي 0000 الدار الب ضاء املغرب
ارسا�سي  النظام  مقأض ات 
ت زيع  االحأ اطي    بأك ين  املأعلقة 

ارر0اح :
يجب نقص الخسائر السابقة من 
ر0ح السنة املال ة املنته ة ٬ بعد ذلك 

يأم اقأطاع ٪5 من املبلغ املأبقي الى 
حد د ٪10 من رتسما3 الشركة .

من  للأ زيع  القابل  الر0ح  يأك ن 
ناقص  املنته ة  املال ة  السنة  ر0ح 
الخسائر السابقة  املبالغ التي سيأم 
للقان ن   

ً
تسج لها كاحأ اطي تطب قا

بالر0ح  ارسا�سي  زيادتها   النظام 
رحل.

ُ
امل

املنص ص  الخاصة  اإلمأ ازات 
عليها لكل شخص :

ال ي جد اي امأ ازات.
بقب 3  مأعلقة  مقأض ات 
تف يت  لهم  املخ 3  ارشخاص 
ارسهم  تع ين جهاز الشركة املخ 3 

له البث في طلبات القب 3 :
ال ي جد اي مقأض ات .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 0000.
680I

C2A TRANS

 FAST WORLD MOVING
TRANSIT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

C2A TRANS
 SOUANI RUE 11ر N°2-TANGE ،

TANGER ،90000 املغرب
 FAST WORLD MOVING

TRANSIT شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 28 مجمع 
تهال ت2 عمارة رقم 28 الطابق الرابع 

رقم   8 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11970
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    8
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 FAST  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. WORLD MOVING TRANSIT

الأعشير   : غرض الشركة بإيجاز 

الجمركي

الأعشير بجم ع تن اعه

السمسرة النقل الد لي

عن ان املقر االجأماعي : 28 مجمع 

الطابق الرابع   28 تهال ت2 عمارة رقم 
رقم   8 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 250  : الح ات  مصطفى  الس د 

حصة بق مة 25.000 درهم للحصة .

 250  : الس د عبد اإلله الح ات 

حصة بق مة 25.000 درهم للحصة .

الس د حمزة املباركي : 250 حصة 

بق مة 25.000 درهم للحصة .

الس د بن  بي تسامة : 250 حصة 

بق مة 25.000 درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الح ات  مصطفى  الس د 

عن انه(ا) شارع م الي إسماع ل زنقة 

تكادير إقامة كس س الطابق الثامن 
رقم 0   90000 طنجة املغرب.

الح ات  اإلله  عبد  الس د 

إقامة اإلسكان عمارة س  عن انه(ا) 

شقة 8 0000ر تكادير املغرب.

عن انه(ا)  حمزة  املباركي  الس د 
رقم  الثاني  الطابق  ارشتر  زنقة   8

الب ضاء  الدار   70000 املعاريف   6

املغرب.

عن انه(ا)  تسامة  بن  بي  الس د 

الخضراء  الجزيرة   70000 إس ان ا 

إس ان ا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الح ات  مصطفى  الس د 

عن انه(ا) شارع م الي إسماع ل زنقة 

تكادير إقامة كس س الطابق الثامن 
رقم 0   90000 طنجة املغرب

عن انه(ا)  حمزة  املباركي  الس د 
رقم  الثاني  الطابق  ارشتر  زنقة   8
الب ضاء  الدار   70000 املعاريف   6

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر768.

68 I

afaqconseil

M.L.U CONCEPT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

M.L.U CONCEPT شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 257 

مكأب 9 الطابق 2 الحي الصناعي 
س دي غانم مراكش. - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11858

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 M.L.U : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CONCEPT
: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء ا  االعما3 املخألفة
زخرفة  ت في  الديك ر  في  مقا 3 

الشقق.
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 شراء  0 ع العقارات ت  غيرها من 
العمل ات العقارية.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الحي   2 الطابق   9 مكأب   257
 - مراكش.  غانم  س دي  الصناعي 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الر يس  ياسين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الر يس عن انه(ا)  الس د ياسين 
مراكش   40000  5 رقم  ر  بامليي 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الر يس عن انه(ا)  الس د ياسين 
بامليي ر رقم 5 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 4ر1276.

682I

ste al moustakbal conseil

 STE F.Z.F DE
 DISTRIBUTION ET DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 0000ر ، ر، fes maroc
 STE F.Z.F DE DISTRIBUTION
ET DE TRANSPORT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 2ر 
زنقة 208 عين قاد س حي املصلى 

فاس - 000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 F.Z.F DE DISTRIBUTION ET DE

. TRANSPORT

تجارة في   : غرض الشركة بإيجاز 

السكر  0 ع دق ق بالجملة 

نقل السلع

الغذائ ة بنصف  امل اد  في  تجارة 

الجملة .
2ر  رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
املصلى  حي  قاد س  عين   208 زنقة 

فاس - 000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة   : بن حي  الس د زكرياء 

بق مة 50.000 درهم للحصة .

 500  : الس د عبد الفأاح بن حي 

حصة بق مة 50.000 درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د زكرياء بن حي عن انه(ا) رقم 
44 زنقة جبل تغات النرجس س فاس 

000ر فاس املغرب.

بن حي  الفأاح  عبد  الس د 

عن انه(ا)  9 تجزئة رياض ال اسمين 

000ر  ك طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د زكرياء بن حي عن انه(ا) رقم 
44 زنقة جبل تغات النرجس س فاس 

000ر فاس املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4292.

Iر68

CABINET CBA SARL

AMSONOBOU
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة باب م، طابق ر، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب

AMSONOBOU شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الدار 

الب ضاء ، 05 زنقة ديكسم د 

الطابق ار 3 ،الشقة 2، بنجدية - 

20 20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7809

  6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMSONOBOU

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنايات  تشي د  من خال3  العقاري 

املهن ة،  الأجارية،  السكن ة، 

غرض  ري  ت   الفندق ة  الس اح ة 

آخر باإلضافة إلى شراء  0 ع اررا�سي 

جم ع  املبن ة    الغير  ت   املبن ة 

استراد     ، شراء  ب ع،   ، العقارات 

تصدير م اد   معدات البناء..

الدار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الب ضاء ، 05 زنقة ديكسم د الطابق 

 20 20  - بنجدية   ،2 ،الشقة  ار 3 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

600.000,00.  درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد السالم عس  : 8.000 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 8.000  : ب سأة  حنف ة  الس دة 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عس   السالم  عبد  الس د 
الدار  العسكرية  الحام ة  عن انه(ا) 
الب ضاء  الدار   20 00 الب ضاء 

املغرب.
الس دة حنف ة ب سأة عن انه(ا) 
الرقم  شارع يعق ب املنص ر،   ,278
5 حي السالم الب ضاء. 20250 الدار 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة حنف ة ب سأة عن انه(ا) 
الرقم  شارع يعق ب املنص ر،   ,278
5 حي السالم الب ضاء. 20250 الدار 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79485.

684I

O.I.FI.COM sarlau

 PHARMACIE DU QUARTIER
INDUSTRIEL SALÉ sarlau

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau
ديار ر، عمارة 9، شقة 4، لغرابل ة ، 

060  ، سال املغرب
 PHARMACIE DU QUARTIER

INDUSTRIEL SALÉ sarlau شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي  58، 
زا ية  اركزيز، ابن الخط ب، دار 

الحمراء - 020   سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4527ر
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 PHARMACIE DU QUARTIER

.INDUSTRIEL SALÉ sarlau
غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

 ،58  : االجأماعي  املقر  عن ان 
دار  الخط ب،  ابن  زا ية  اركزيز، 

الحمراء - 020   سال املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 5.500.000 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د احمد تمين زن بر : 55.000 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د احمد تمين زن بر عن انه(ا) 
رقم 04 عمارة 50  ب ب بريست ج ا 
شاطئ االمم زردا3 الغر0 ة ب قناد3 

052   سال املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د احمد تمين زن بر عن انه(ا) 
رقم 04 عمارة 50  ب ب بريست ج ا 
شاطئ االمم زردا3 الغر0 ة ب قناد3 

052   سال املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم ر747ر.
685I

ILYADO CONSULTING

STE IMMO AYA MALAK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين ممثل قان ني للشركة

ILYADO CONSULTING
 AV IBN KHALDOUNE AV IBN

040رKHALDOUNE، 2، بني مال3 

MAROC
STE IMMO AYA MALAK »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: الطابق 
اال 3 تجزئة الص معة الأان ة رقم 

684 - - بني مال3 املغرب.
»تع ين ممثل قان ني للشركة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر985.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
شتنبر  202  تبعا   07 في  املؤرخ 
تع ين  تقرر  جدد  لأع ين مسير(ين) 

املمثل(ين) القان ني(ين): 
- العنا ي الحسين

- العنا ي عبد املنعم
 

 STE IMMO AYA MALAK  -
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
الطابق  الكائن مقرها اإلجأماعي ب: 
رقم  الأان ة  الص معة  تجزئة  اال 3 

684 000ر2 بني مال3 املغرب
عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: ر985
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 1000/2021.
686I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE BENACROUDE
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

BENI MELLAL MAROC ،000ر2
 STE BENACROUDE IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 
ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 56 بل ك 
4 حي م م نة - 000ر2 بني مال3 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 765

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
شتنبر  202   06 في  املؤرخ 
مسؤ ل ة  ذات  شركة  حل  تقرر 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 
 STE BENACROUDE IMPORT
  00.000 رتسمالها  مبلغ   EXPORT
 56 اإلجأماعي  درهم  عن ان مقرها 
بل ك 4 حي م م نة - 000ر2 بني مال3 
الخسارات  ت الي   :  3 نت جة  املغرب 

سنة بعد اخرى.
  حدد مقر الأصف ة ب 56 بل ك 
مال3  بني  000ر2   - م م نة  حي   4

املغرب. 
  عين:

عكر د    ب زكري  الس د(ة) 
عن انه(ا) د ار املغارير دار  لد زيد ح 
102ر2 بني مال3 املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم 987.
687I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

SFACONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
SFACONS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

ر شارع  اد تنس فت رقم 05 - 
000ر7 الداخلة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202  ر0  في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسن فسكا  (ة)  تف يت الس د 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

شتنبر  ر0  بأاريخ  فسكا  ابراه م 

.202 

ي سف فسكا  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

شتنبر  ر0  بأاريخ  فسكا  ابراه م 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 4ر15.

688I

مكأب تخ ار خديجة

IMMO REVE
إعالن مأعدد القرارات

مكأب تخ ار خديجة

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

طابق 4 رقم 7 تط ان ، 000ر9، 

تط ان املغرب

IMMO REVE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: ط ابل 

السفلى اقامة تف ال3 طابق الثاني 

تط ان 000ر9 تط ان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.14697

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

7  0ند  6  0ند  بند  رقم  قرار 

تف يت  مايلي:  على  ينص  الذي   :14

جديد  مسير  -تع ين  الحصص 

للشركة- اسأقالة مسير قديم -ت ق ع 

مشترك للمسيرين

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
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بند رقم بند 6  0ند 7 : الذي ينص 
على مايلي: تف يت الحصص -

بند رقم بند 14: الذي ينص على 
-تعين  القديم  اسأقالة مسير  مايلي: 
مشترك  جديد  -ت ق ع  جديد  مسير 

للمسيرين
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 725ر.

689I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

NCM ENERGIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
NCM ENERGIE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-7724 - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   07
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 NCM : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.ENERGIE
جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغا3 الكهر0اء.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
000ر7   -  01-7724 رقم  العرك ب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 ZN SERVICE SARL الشركة 

درهم    00 حصة بق مة   AU : 500

للحصة .

 500  : ب جرش  الحسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 ZN SERVICE SARL الشركة 

عمارة    09 عمارة  عن انه(ا)   AU

الثالث  الطابق  ر4  رقم  ج اد شقة 

 40000 الخطابي-  شارع عبدالكريم 

مراكش املغرب.

الس د الحسن ب جرش عن انه(ا) 

اكادير   80000 تكانت امس ان  د ار 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د الحسن ب جرش عن انه(ا) 

اكادير   80000 تكانت امس ان  د ار 

املغرب
عن انه(ا)  زم ري  نجالء  الس دة 
القص ر  الغالي  م الي  درب  ر0 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الذهب  ب ادي  االبأدائ ة 

تبريل  202 تحت رقم 657.

690I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

SFACONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

SFACONS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي حي املسيرة 

ر0 شارع  اد تنس فت رقم 05 - 

000ر7 الداخلة املغرب.

ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202  ر0  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 4ر15.

69 I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

SFACONS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

SFACONS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي حي املسيرة 

ر شارع  اد تنس فت رقم 05 - 

000ر7 الداخلة .

تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 4ر15.

692I

HORICOM

 SOCIETE DE
 GOUDRONNAGE

ROUTIERS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE DE GOUDRONNAGE
ROUTIERS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  26 
شارع النماء بنس دة - 0100ر فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
7455ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  مارس  202   05 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 SOCIETE DE ذات الشريك ال ح د 
 GOUDRONNAGE ROUTIERS
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
رقم  26  اإلجأماعي   عن ان مقرها 
- 0100ر فاس  بنس دة  شارع النماء 

املغرب نت جة 3 : تزمة القطاع.
  حدد مقر الأصف ة ب رقم  26 
- 0100ر فاس  بنس دة  شارع النماء 

املغرب. 
  عين:

الدين    س ف  كن ني  الس د(ة) 
الد من ك  زنقة  2ر  ف ال  عن انه(ا) 
فاس املغرب  0100ر  طريق ايم زار 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 04 ماي  202 

تحت رقم 80 2.
Iر69
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

TERRE DE VENT DAKHLA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

TERRE DE VENT DAKHLA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-7724 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 2225

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البلغ تي  مريم  (ة)  تف يت الس د 

من  اجأماع ة  حصة  20ر  العل ي 

(ة)  حصة لفائدة الس د  20ر  تصل 

MIREILLE SYLVIE MALBOS بأاريخ 

02 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 5رر15.

694I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

TERRE DE VENT DAKHLA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

TERRE DE VENT DAKHLA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-7724 - 000ر7 

الداخلة 

تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 2225

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 02 شتنبر  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر15.

695I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

TERRE DE VENT DAKHLA

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 

صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب

TERRE DE VENT DAKHLA شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

العرك ب رقم  0-7724 000ر7 

الداخلة الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 2225

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

02 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

 MALBOS MEREILLE SYLVIE

كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر15.

696I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

EUROWIN

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

EUROWIN شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : شارع 

ي سف ابن تاشفين، اقامة الشهباء، 

بل ك B2 محل رقم 79 ، - 90000 

طأجة املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.105045

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

22 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املسؤ ل ة  ذات  شركة   EUROWIN

  00.000 رتسمالها  مبلغ  املحد دة 

درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

ي سف ابن تاشفين، اقامة الشهباء، 

 90000  -  ، 79 محل رقم   B2 بل ك 

طأجة املغرب نت جة لحل قبل اآل ان.

  عين:

عبد الرح م ب قيش    الس د(ة) 

عن انه(ا) شارع م الي رش د، تجزئة 

 90000  8، رقم   6، زنقة  بر كاديم، 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  شتنبر  202  في   22 بأاريخ 

ي سف ابن تاشفين، اقامة الشهباء، 

 90000  -  ، 79 محل رقم   B2 بل ك 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

من السجل   8604 تحت رقم   202 

الترت بي.

697I

KHOUYI BADIA

STE ZO ET FILS SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

STE ZO ET FILS SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

88 قطاع   فركت ايت عبا ت ال3 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

89ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    6

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ZO ET FILS SARL AU

-ارشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة ت  البناء .

- الأفا ض..
 88 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 

قطاع   فركت ايت عبا ت ال3 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : ت خ يا  الرح م  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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ت خ يا  الرح م  عبد  الس د 
عن انه(ا) تجزئة مل ية ب م ة 50ر54 

م دلت املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ت خ يا  الرح م  عبد  الس د 
عن انه(ا) تجزئة مل ية ب م ة 50ر54 

م دلت املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 60ر4.

698I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ATMA DIPAH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
ATMA DIPAH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5ر1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 ATMA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. DIPAH

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الض افة ،

مطعم ،  جبات سريعة ،  جبات 
جاهزة ، قائمة طعام انأقائ ة ؛

البدن ة  الصحي  الل اقة  املنأجع 
 الأدل ك.

إدارة ارص 3 الأجارية.
ساحة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اقامة  الحسن  م الي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 DUBOURG ép. الس دة 
 MARCON MARIE-CLAUDE : 50

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 MARCON FELIX : 50 الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 DUBOURG ép. الس دة 
 MARCON MARIE-CLAUDE
 LIEU DIT BRINGOT عن انه(ا) 
 GONTAUD DE NOGARET

FRANCE 47400 - فرنسا.
 MARCON FELIX الس د 
 LIEU DIT BRINGOT عن انه(ا) 
 GONTAUD DE NOGARET

FRANCE 47400 - فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 DUBOURG ép. الس دة 
 MARCON MARIE-CLAUDE
 LIEU DIT BRINGOT عن انه(ا) 
 GONTAUD DE NOGARET

FRANCE 47400 - فرنسا
 MARCON FELIX الس د 
 LIEU DIT BRINGOT عن انه(ا) 
 GONTAUD DE NOGARET

FRANCE 47400 - فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27800 .
699I

STE FIACCOF 

YAHYA SOURCE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

قفل الأصف ة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 0080ر، fes maroc

YAHYA SOURCE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 6  درب 

س دي ب ع اد ساغة - 0000ر فاس 

املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر4755.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 

شركة ذات   YAHYA SOURCE حل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 

  6 اإلجأماعي  درهم  عن ان مقرها 

- 0000ر  درب س دي ب ع اد ساغة 

تحق ق  لعدم  نت جة  املغرب  فاس 

ار0اح   تراكم الدي ن.

  عين:

الصافي    حسن  الس د(ة) 

ب ع اد  س دي  درب    6 عن انه(ا) 

ساغة 0000ر فاس املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ  0 تكأ 0ر  202  في 6  درب 

س دي ب ع اد ساغة - 0000ر فاس 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4/021رر4.

700I

RIAD RADOUANE

SANTE DISCOUNT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia maroc

sante discount شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

سبأة حي مريم رقم 6ر طابق   شقة 

رقم ر املحمدية - 20800 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر257

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن   2020 ي ل  ز  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 sante  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.discount

ب ع   -    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العظام  الطب ة  تق يم  ارد ات 

بالأجزئة في املأاجر املأخصصة

العط ر  مسأحضرات  ب ع   -  

الأجم ل بالأجزئة

ب ع  ت زيع  اسأيراد ارجهزة   -  

الأجم ل  الطب ة  مسأحضرات 

 ارد ية شبه الص دالن ة  منأجات 

النظافة الشخص ة  الك اشف
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تن اع  جم ع  شراء  0 ع   -  

الص دالن ة  املسأحضرات 

 الأجم ل ة

في  الجملة  الأجزئة  تجارة   -  

املنأجات شبه الص دالن ة

 - الأجارة اإللكتر ن ة

 - اسأيراد  تصدير

املنأجات  ب ع  في  ال سطاء   -  

املخألفة

 - تنشطة الخدمات ارخرى

ترتبط جم ع   ، -  0ص رة تعم   

العمل ات بشكل مباشر ت  غير مباشر 

كلً ا ت  جزئً ا بارش اء املذك رة تعاله 

ت  من املحأمل تن تسهل تطب قها ت  

تط يرها..

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

سبأة حي مريم رقم 6ر طابق   شقة 

املحمدية   20800  - املحمدية  ر  رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  000  : زهرا ي  ي نس  الس د   -

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  زهرا ي  ي نس  الس د 

 20800 السعادة رقم ر56 املحمدية 

املحمدية املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  زهرا ي  ي نس  الس د 

 20800 السعادة رقم ر56 املحمدية 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر2  بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

ي ل  ز  202 تحت رقم ر79.

70 I

STE FIACCOF 

AKRAM LIGHT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 0080ر، fes maroc
AKRAM LIGHT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : رقم 70 
ب تجزئة رياض الزيأ ن طريق عين 

الشقف - 0000ر فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر4548.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  شتنبر  202   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AKRAM LIGHT حل 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
ب تجزئة رياض   70 اإلجأماعي رقم 
الزيأ ن طريق عين الشقف - 0000ر 
تحق ق  لعدم  نت جة  املغرب  فاس 

ار0اح تراكم الدي ن.
  عين:

الس د(ة) اكرم ع  ش   عن انه(ا) 
الزيأ ن  رياض  تجزئة  ب   70 رقم 
فاس  0000ر  الشقف  عين  طريق 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
 70 بأاريخ  0 تكأ 0ر  202  في رقم 
ب تجزئة رياض الزيأ ن طريق عين 

الشقف - 0000ر فاس املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 7/021رر4.
702I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PANOMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

PANOMO شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي امللك 

 PALACIO GUELIZ – 6« املسمى

« مأجر الطابق االر�سي زنقة محمد 

البقا3 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

9ر1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PANOMO

غرض الشركة بإيجاز : مطعم

ر اد  تعرض  الفن ة  املهرجانات 

ارعما3 (حدث).

امللك   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 PALACIO GUELIZ – 6« املسمى 

مأجر الطابق االر�سي زنقة محمد   »

البقا3 - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 Patrick LEMESLE : 76 الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة    2  : الس دة ن رة مناجم 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة    2  : الس د منير بر ك�سي 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 Patrick LEMESLE الس د 

 Rue Du Fourneau 4ر  عن انه(ا) 

Granville 50400 - فرنسا.

الس دة ن رة مناجم عن انه(ا) حي 

تاركة 6 6 40000 مراكش املغرب.

عن انه(ا)  بر ك�سي  منير  الس دة 

د ار ا الد جال3 ا الد حس ن ال يدان 

40000 مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بر ك�سي  منير  الس د 

د ار ا الد جال3 ا الد حس ن ال يدان 

40000 مراكش فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27807 .

Iر70

STE FIACCOF 

ECO CLEAN AFRICA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 0080ر، fes maroc

ECO CLEAN AFRICA شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي كلم 2 رقم 

2 زتقة االمان طريق عين الشقف - 

0000ر فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.650 7

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر  202 تقرر إنشاء 

 ECO فرع تابع للشركة تحت التسم ة

CLEAN AFRICA   الكائن بالعن ان 

مطاحن  تجزئة  اتزران  بير  شارع 

الطابق   14 مكأب رقم   9 االدريس ة 

قاس املغرب    0000ر   - االطلس   2
العل ي  الس د(ة)  طرف  من  املسير 

محمد.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 07ر4.

704I
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MOORISH

GESTINE SRS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

MOORISH

9ر شارع اللة ال اق ت الطابق 5 

الشقة د 9ر شارع اللة ال اق ت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب

GESTINE SRS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

البسأان 2 العمارة  ماج   برن �سي 

- الدار الب ضاء - 20240 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 780 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  1ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GESTINE SRS

ال ساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الفرع ة  الخدمات  اإلدارة   تقديم 

للم ارد البشرية.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

البسأان 2 العمارة  ماج   برن �سي - 

الدار الب ضاء - 20240 الدار الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة كام ل ا هناء الحرتي : 00ر 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د ي سف صقلي : 00ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

00ر   : املدغري  حمزة  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الحرتي  هناء  كام ل ا  الس دة 
عن انه(ا) تجزئة مرحبا زنقة 14 رقم 
 20600  7 الحي الصناعي البرن �سي 

الدار الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  صقلي  ي سف  الس د 
الشقف  طريق  النزهة  حي  ر5  رقم 

فاس 0000ر فاس املغرب .
عن انه(ا)  املدغري  حمزة  الس د 
زنقة الزهرا ي اب  القاسم اقامة ت ين 
املستشف ات  حي    6 شقة  ت  عمارة 

ر2001 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الحرتي  هناء  كام ل ا  الس دة 
عن انه(ا) تجزئة مرحبا زنقة 14 رقم 
 20600  7 الحي الصناعي البرن �سي 

الدار الب ضاء املغرب
عن انه(ا)  صقلي  ي سف  الس د 
الشقف  طريق  النزهة  حي  ر5  رقم 

فاس 0000ر فاس املغرب 
عن انه(ا)  املدغري  حمزة  الس د 
زنقة الزهرا ي اب  القاسم اقامة ت ين 
املستشف ات  حي    6 شقة  ت  عمارة 

ر2001 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 974816.
705I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAHIR SŒURS TRANSPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
 ZAHIR SŒURS TRANSPORT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ا الد 

ع اد ا الد سل مان طريق مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 68 25

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل  ماي  202  في     املؤرخ 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 ZAHIR SŒURS ال ح د  الشريك 

رتسمالها  مبلغ   TRANSPORT

مقرها  درهم  عن ان    00.000

ا الد  ع اد  ا الد  حي  اإلجأماعي 

 40000  - مراكش  طريق  سل مان 

انعدام   :  3 نت جة  املغرب  مراكش 

النشاط.

د ار  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

 40000 - 205 شع ف بلعك د الب ر 

مراكش املغرب. 

  عين:

الس د(ة) ي سف زهير   عن انه(ا) 

مراكش   40000  44 اس ف ب رقم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27556 .

706I

Mustapha ZAKHNINI 

OQP STUDIO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS EL MA

NADOR ، 62602، الناض ر 

املغرب

OQP STUDIO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

الر0اط اقامة ع اطف رقم ر طنجة 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OQP  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.STUDIO

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات  تاجر  الأص ير،  تصدير،    

الأص ير   اجهزة الكتر ن ة.

طريق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ر طنجة  الر0اط اقامة ع اطف رقم 

- 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : احمد  سالمي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  احمد  سالمي  الس د 

90000 47رررPB1 طنجة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  احمد  سالمي  الس د 

90000 47رررPB1 طنجة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم  862.

707I
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CAFIGEC

COMANET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ر

 maarif 9ر rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

COMANET شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 

الال ياق ت مصطفى املعاني املركز 

الأجاري رياض رقم 56 الطابق  0 - 

00 20 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

7ر4689.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 24 شتنبر  202 تم تع ين 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي الكاملي سامي كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8  795.

708I

ste mifi

TABANAST تبناست
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc

تبناست TABANAST شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ايت 

محمد ايت عال ت داس مركز  ملاس 

الخميسات - 52ر15 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

57ر29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    9

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : تبناست 

.TABANAST

غرض الشركة بإيجاز : االسأغال3 

الفالحي.

: د ار ايت  عن ان املقر االجأماعي 

محمد ايت عال ت داس مركز  ملاس 

الخميسات  52ر15   - الخميسات 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ب رزاز  :لحسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ب رزاز  :لحسن  الس د 

مركز  ت داس  املنص ر  يعق ب  حي 

الخميسات  52ر15  الخميسات 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ب رزاز  :لحسن  الس د 

مركز  ت داس  املنص ر  يعق ب  حي 

الخميسات  52ر15  الخميسات 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  7 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 9ر7.

709I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOKYAZ7 CARS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
MOKYAZ7 CARS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي االكراش 
0  زنقة رحا3 بن تحمد العمارة 8  

رقم ت8- - 40000 مراكش املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
رفع  تم  ي ن    202   14 في  املؤرخ 
رتسما3 الشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«    0.000« تي من  درهم« 
»00.000  درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27559 .
7 0I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 COMPTOIR GENERAL POLY
SERVICE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
 COMPTOIR GENERAL POLY
SERVICE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر19 
الحي الصناعي س دي غانم 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2 99 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  يناير  202   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 COMPTOIR ال ح د  الشريك 
مبلغ   GENERAL POLY SERVICE
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
الحي  ر19  رقم  اإلجأماعي  مقرها 
 40000 غانم  س دي  الصناعي 
بعد  فاة   : مراكش املغرب نت جة 3 
الس د  الراحل  ال ح د  الشريك 
املمثلين  ال رثة   ، رم لي  إبراه م 
 ، لط فة  ب ملان  الس دة  قبل  من 
قرر ا اإلعالن مقدًما عن حل شركة 
 COMPTOIR GENERAL POLY«
ال  م  هذا  من  اعأباًرا   »SERVICE

 تصف تها ال دية..
  حدد مقر الأصف ة ب رقم ر19 
 40000 الحي الصناعي س دي غانم 

مراكش املغرب. 
  عين:

ب ملان    لط فة  الس د(ة) 
عن انه(ا) حي تاركة تجزءة الهار �سي 
املغرب  مراكش   40000 رقم  2 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  688.
7  I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

REGRAGUI INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
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REGRAGUI INVEST شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي املكأب 

رقم 8  الطابق الأالت الحي 
الصناعي رقم 41 - 40000 مراكش 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الركراكي  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   70 الد غي 
(ة)  حصة لفائدة الس د    00 تصل 
 AMIROUCHE ISKOUNNENE

بأاريخ 04 غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 128004.
7 2I

CAFIGEC

COMANET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 9ر rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
COMANET شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 
الال ياق ت مصطفى املعاني املركز 

الأجاري رياض رقم 56 الطابق  0 - 
00 20 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

7ر4689.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
رفع  تم  شتنبر  202   24 في  املؤرخ 
رتسما3 الشركة بمبلغ قدره »50.000 
إلى  درهم«   50.000« تي من  درهم« 
»00.000  درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8  795.
Iر71

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

REGRAGUI INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
REGRAGUI INVEST شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
  عن ان مقرها االجأماعي املكأب 

رقم 8  الطابق الأالت الحي 
الصناعي رقم 41 - 40000 مراكش .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 04 غشت  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 128004.
714I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

IMMO DE LA VIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
IMMO DE LA VIE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 
الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي الشقة 
7 اقامة مهى املسيرة  0 رقم 7ر - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
07رر6.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تقرر حل 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها   IMMO DE LA VIE
مقرها  درهم  عن ان   50.000
مهى  اقامة   7 الشقة  اإلجأماعي 
املسيرة  0 رقم 7ر - 40000 مراكش 

املغرب نت جة 3 : انعدام النشاط.
الشقة  الأصف ة ب  مقر    حدد 
 - 7ر  رقم  اقامة مهى املسيرة  0   7

40000 مراكش املغرب. 
  عين:

 MICHAEL BOENISH (ة)الس د
تملان ا كمصفي   -  - املان ا    عن انه(ا) 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2796 .
7 5I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RYAD CHARAI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
RYAD CHARAI شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي املأجر 
رقم 45 شارع محمد تمزيان ريفي - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 2989

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 08 ي ل  ز  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

 RYAD CHARAI ال ح د  الشريك 

درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

املأجر  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
 - شارع محمد تمزيان ريفي   45 رقم 

 :  3 نت جة  املغرب  مراكش   40000

انعدام النشاط.

 54   حدد مقر الأصف ة ب رقم 

دي ر جداد الزا ية - 40000 مراكش 

املغرب. 

  عين:

 MACRIS ACHILLES الس د(ة) 

  عن انه(ا) - - - ال  نان كمصفي (ة) 

للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 0ر1278.

7 6I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BY MEL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

BY MEL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.

تف يت حصص
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رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MELANIE (ة)  الس د  تف يت 

 MARIE GHISLAINE

GEORGIADES 15 حصة اجأماع ة 

من تصل 000.  حصة لفائدة الس د 

(ة) FAOUZI TARKHANI بأاريخ 09 

غشت  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27778 .

7 7I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LORGA COSMETICS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير تسم ة الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

LORGA COSMETICS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 0.000 .

تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري - 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  ي ن    202   08 املؤرخ في 

 LORGA« من  الشركة  تسم ة 

 LORGA« إلى   «  COSMETICS

. « MARRAKECH

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127564.

7 8I

ائأمان ة ميس  ن ك نساي

HARIM SULTAN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة
ائأمان ة ميس  ن ك نساي

49، زنقة ل ريي ر ز، عين السبع ، 
20590، الدار الب ضاء املغرب

HARIM SULTAN شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

مجاهد الشنك طي، إقامة سناء، 
الطابق السفلي - 20250 الب ضاء 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 5  ي ل  ز  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
إقامة  الشنك طي،  مجاهد  »زنقة 
 20250  - السفلي  الطابق  سناء، 
فاس  »محج  إلى  املغرب«  الب ضاء 
م 3 طنجة محل تجاري 149، السدة 

بل ك د - 20250 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794559.
7 9I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

COLOMBINI MAROC
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

املعن ي ن)
عقد تس ير حر رصل تجاري
COLOMBINI MAROC

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ قي  0 
 COLOMBINI تعطى   20 9 ماي 
املسجل بالسجل الأجاري   MAROC
باملحكمة الأجارية بمراكش   40027
الأجاري  لألصل  الحر  التس ير  حق 
د ار  البريك ين  سبت  ب  الكائن 
مراكش املغرب   40000  - ب عشرين 
لفائدة AFRICA PEDRA ملدة   سنة 
تبأدئ من 04 تكأ 0ر  202   تنأهي 
2020 مقابل مبلغ شهري  في  0 ماي 

ق مأه 00ر درهم.
720I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BRI CONCEPT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
BRI CONCEPT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Brigitte (ة)  الس د  تف يت 
25ر FICHERA ép. LOUDET حصة 
حصة   2.600 تصل  من  اجأماع ة 
 Claire Marie (ة)  الس د  لفائدة 
Chantal LOUDET بأاريخ 1ر غشت 

.202 
 Rémi (ة)  الس د  تف يت 
25ر LOUDET حصة اجأماع ة من 
تصل 2.600 حصة لفائدة الس د (ة) 
 Claire Marie Chantal LOUDET

بأاريخ 1ر غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12786.

72 I

CAFIGEC

COMANET
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 9ر rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

COMANET شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 
الال ياق ت مصطفى املعاني املركز 

الأجاري رياض رقم 56 الطابق  0 - 
00 20 الدار الب ضاء املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
7ر468.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
مصطفى  ياق ت  الال  شارع   6 «
 56 املعاني املركز الأجاري رياض رقم 
الدار الب ضاء   20 00  - الطابق  0 
حبيب  ابن   زنقة   22« إلى  املغرب« 
 20 00  - معاريف  السفلي  الطابق 

الدار الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8  795.

722I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALF EL INTAJ
إعالن مأعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 0000ر،
FES MAROC

ALF EL INTAJ »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
RA- عن ان مقرها االجأماعي: رقم 
49-  تجزئة اإلنبعات 2 رتس املاء 

- 6122ر فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
ر5819.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2020 تم اتخاذ  املؤرخ في 1ر دجنبر 

القرارات الأال ة: 
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قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
رفع رتسما3 الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ت س ع نشاط الشركة

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تح يل املقر اإلجأماعي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تح يل املقر االجأماعي الحالي للشركة 
من » 44 شارع محمد السال ي - فاس 
» إلى »رقم RA-49-1 تجزئة اإلنبعات 

2 رتس املاء- فاس«.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 
السلع    نقل   1-  : الحالي  الشركة 
بجم ع  املاش ة  علف   -  2 البضائع 

تن اعها.
الذي ينص على   :7    6 بند رقم 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع  مايلي: 
درهم«   1405900.00-« قدره 
إلى  درهم«   100000.00-« من  تي 
طريق  عن  درهم«   1505900.00-«
إدماج احأ اطي ت  تر0اح ت  عال ات   :

إصدار في رتس املا3.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     14 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 2856.
Iر72

beta conseil

DOMAINE EL SAHEL sarl
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc
DOMAINE EL SAHEL sarl شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدار 
الب ضاء. - 00ر20 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر5152

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMAINE EL SAHEL sarl

تر0 ة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ماش ة االلبان.

- تر0 ة  انأاج املنأجات الح  ان ة 

 تسمين الح  انات.

اسأيراد  تصدير  تس يق   -

املنأجات الح  ان ة.
زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الدار   5 الحرية الطابق الثالت شقة 

الب ضاء  الدار  00ر20   - الب ضاء. 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ن ر زين : 500 حصة بق مة 

00  درهم للحصة .

 500  : الس د عبد العالى اكبا ى 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

تجزئة  ن ر زين عن انه(ا)  الس د 

دار ب عزة الن اصر   269 مأ كل رقم 

20940 الدارالب ضاء املغرب.
اكبا ى  العالى  عبد  الس د 

68 شارع عبد اللط ف بن  عن انه(ا) 
قد ر  فاء درج ا ط   ش   ب رك ن 

00ر20 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

تجزئة  ن ر زين عن انه(ا)  الس د 

دار ب عزة الن اصر   269 مأ كل رقم 

20940 الدار الب ضاء املغرب.

اكبا ى  العالى  عبد  الس د 
68 شارع عبد اللط ف بن  عن انه(ا) 
قد ر  فاء درج ا ط   ش   ب رك ن 

00ر20 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79194.
724I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 FURTHERANCE
CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 0000ر،
FES MAROC

 FURTHERANCE CONSULTING
»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«
RA- عن ان مقرها االجأماعي: رقم 
49-  تجزئة اإلنبعات 2 رتس املاء 

- 6122ر فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.54725

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 1ر دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تثب ت املقر االجأماعي للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع رتسما3 الشركة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تثب ت املقر االجأماعي للشركة في رقم 
RA-49-1 تجزئة اإلنبعات 2 رتس املاء 

فاس
ينص  الذي   :7    6 رقم  بند 
الشركة  رتسما3  رفع  مايلي:  على 
درهم«   165500.00-« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   10000.00-« من  تي 

 : طريق  عن  درهم«   175500.00-«

تر0اح ت  عال ات  ت   إدماج احأ اطي 

إصدار في رتس املا3.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ن      5 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم  289.

725I

CABINET OUASSI

SOMETOC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة ك مرزيد شارع الحرية طابق 

اال 3 مكأب رقم ر املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

SOMETOC شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 88  

تجزئة منى طريق املطار حي اجنان 

ع الن - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1214

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOMETOC

تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدن ة   تلح م.
عن ان املقر االجأماعي : رقم 88  

اجنان  حي  املطار  طريق  منى  تجزئة 

ع الن - 46000 اسفي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الحيرش  عمر  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الحيرش  عمر  الس د 
88  تجزئة منى طريق املطار حي  رقم 

اجنان ع الن 46000 اسفي املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الحيرش  عمر  الس د 
88  تجزئة منى طريق املطار حي  رقم 

اجنان ع الن 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 االبأدائ ة بآسفي بأاريخ 

 202 تحت رقم 2415.

726I

beta conseil

BOVINS EL CHAOUIA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

BOVINS EL CHAOUIA شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدار 

الب ضاء. - 00ر20 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOVINS EL CHAOUIA

تر0 ة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاش ة بشكل عام.

- تر0 ة  انأاج املنأجات الح  ان ة 

 تسمين الح  انات.

اسأيراد  تصدير  تس يق   -

املنأجات الح  ان ة.

.

زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الدار   5 الحرية الطابق الثالت شقة 

الب ضاء  الدار  00ر20   - الب ضاء. 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد العالى اكبا ى : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

اكبا ى  العالى  عبد  الس د 

اللط ف  عبد  شارع   68 عن انه(ا) 

ط    ا  درج  اقامة  فاء  قد ر  بن 

الدار الب ضاء  00ر20  ب رك ن  ش  

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

اكبا ى  العالى  عبد  الس د 

اللط ف  عبد  شارع   68 عن انه(ا) 

ط    ا  درج  اقامة  فاء  قد ر  بن 

الدار الب ضاء  00ر20  ب رك ن  ش  

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794778.

727I

CAF MAROC

 ROA TV PRODUCTION

MEDIA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ROA TV PRODUCTION MEDIA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة  اد 

زيز الرقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني رقم 0  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

112409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن   2020 دجنبر    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 ROA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.TV PRODUCTION MEDIA

اإلنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري.

زنقة  اد   : عن ان املقر االجأماعي 

اقامة كاسط ا الطابق   20 زيز الرقم 

طنجة   90000  -   0 رقم  الثاني 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : العبدال ي  هللا  نصر  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
العبدال ي  هللا  نصر  الس د 
 7 رقم   4 زنقة  بلير  حي  عن انه(ا) 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
العبدال ي  هللا  نصر  الس د 
 7 رقم   4 زنقة  بلير  حي  عن انه(ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
يناير   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8807ر2.

728I

ste FIDOKOM sarl au

KHALTAN TRAV
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°16ر rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

KHALTAN TRAV شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 

ب هرا ة ب عرك - 62000 الناض ر 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5ر228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHALTAN TRAV
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الناض ر   62000  - ب عرك  ب هرا ة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : امبارك  خلطان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د خلطان امبارك عن انه(ا) 
د ار ب هرا ة ب عرك الناض ر 62000 

الناض ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د خلطان امبارك عن انه(ا) 
د ار ب هرا ة ب عرك الناض ر 62000 

الناض ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 0  شتنبر 

 202 تحت رقم 907ر.

729I

مكأب محاسبة

EL ARABI FINANCE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
EL ARABI FINANCE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
م الي محمد الخنك الرش دية 
ص.ب ر68 ب تالمين الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
202 / 5 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    9
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARABI FINANCE
ال س ط   : غرض الشركة بإيجاز 

الأجارى
تح يل ارم ا3

تحص ل الف اتير .
قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الرش دية  الخنك  محمد  م الي 
 - الرش دية  ب تالمين  ر68  ص.ب 

52000 الرش دية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ناصت  نع مة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ناصت  نع مة  الس دة 
ر0  ادي  رقم  الفالح ة  املحطة 
الرش دية   52000 الدهب الرش دية 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ناصت  نع مة  الس دة 
ر0  ادي  رقم  الفالح ة  املحطة 
الرش دية   52000 الدهب الرش دية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم 55  .

0Iر7

orient compt

 STE TRANSPORT
NEGROUZ

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ،  05

60000، OUJDA MAROC

 STE TRANSPORT NEGROUZ

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 22 زنقة0  

حي امل ل د الحي املحمدي - 60000 

 جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5447ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2020 ي ن      8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSPORT NEGROUZ

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

نقل الركاب.

 22  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - حي امل ل د الحي املحمدي  زنقة0  

60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : نكر ز  عمارة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  نكر ز  عمارة  الس دة 
رقم28  املحمديزنقة  2  الحي 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  نكر ز  عمارة  الس د 
رقم28  املحمديزنقة  2  الحي 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   24 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

2020 تحت رقم 1764.

1Iر7

LKHALDICONSEILS

 STE BENDAOUD DESIGNE
SARL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS

 SIDI GHANEM AL MASSAR

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE BENDAOUD DESIGNE

SARL شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 467 

س دي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  858 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    9

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENDAOUD DESIGNE SARL
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اعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة  الصناعة الأقل دية.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 40000  - 467 س دي غانم مراكش 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : دا د  بن  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد بن دا د عن انه(ا) 
السعادة   رقم 667 مراكش 40000 

مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد بن دا د عن انه(ا) 
السعادة   رقم 667 مراكش 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    7 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم رر1276.

2Iر7

YG ET ASSOCIES

EDENRED MAROC
إعالن مأعدد القرارات

YG ET ASSOCIES

65  شارع عبد امل من 

العمارة B الطابق ر ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

EDENRED MAROC »شركة 

املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 0   شارع 

الزرقط ني 0   شارع الزرقط ني 

0رر20 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر16962.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  06 شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
ت عيشة  بدر  الس د  اسأقالة  مايلي: 
من منصبه كرئيس،   تع ين الس د 
بطاقأه  رقم   ) العماري  محمد 
كرئيس جديد   (WA488رر ال طن ة 

ملجلس االدارة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ت عيشة  بدر  الس د  اسأقالة  مايلي: 
مجلس االدارة،   تع ين  من تعضاء 
الس د محمد العماري ( رقم بطاقأه 
ررWA488)كعض  مجلس  ال طن ة 

االدارة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
ت عيشة  بدر  الس د  اسأقالة  مايلي: 
من منصبه كرئيس،   تع ين الس د 
بطاقأه  رقم   ) العماري  محمد 
كرئيس جديد   (WA488رر ال طن ة 

ملجلس االدارة
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
ت عيشة  بدر  الس د  اسأقالة  مايلي: 
مجلس االدارة،   تع ين  من تعضاء 
الس د محمد العماري ( رقم بطاقأه 
ررWA488)كعض  مجلس  ال طن ة 

االدارة 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79472.
Iرر7

شركة ابر0ري

STE ABARBRI شركة ابربري
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة
شركة ابر0ري

شارع الص يرة رقم 2 الحس مة 
الحس مة، 2000ر، الحس مة 

املغرب
STE ABARBRI شركة ابر0ري 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
الص يرة رقم 2 الحس مة - 2000ر 

الحس مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر4ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ABARBRI شركة ابر0ري.

املطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 الأجارة 

 RESTAURATEUR A PRIX FIXE

. NÉGOCIANT

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

2000ر   - الحس مة   2 الص يرة رقم 

الحس مة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د علي ابر0ري : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ابر0ري  علي  الس د 

د ار اعكين ل طا ايت ي سف  علي 

2000ر الحس مة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ابر0ري  علي  الس د 

د ار اعكين ل طا ايت ي سف  علي 

2000ر الحس مة املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

ي ل  ز  202 تحت رقم 696.

4Iر7

مكأب محاسبة

TIGHISSITE AMOGAY 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب

 TIGHISSITE AMOGAY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االر�سي رقم 2ر شارع محمد 

السادس الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1510

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    2

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TIGHISSITE AMOGAY

مأجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحل يات

مم ن الحفالت .

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

االر�سي رقم 2ر شارع محمد السادس 

الرش دية - 52000 الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

200 حصة   : الس د كريم املهدي 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   200  : الس د كريم رش د 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   200  : الس د كريم هشام 

بق مة 00  درهم للحصة .
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حصة   200  : الس د كريم حم د 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د كريم الحسين : 200 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  املهدي  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

عن انه(ا)  رش د  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

عن انه(ا)  هشام  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

عن انه(ا)  حم د  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

عن انه(ا)  الحسين  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الحسين  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 

الرش دية 52000 الرش دية املغرب
عن انه(ا)  حم د  كريم  الس د 
ب تاملين    55 رقم  9ر  املجم عة 

الرش دية 52000 الرش دية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

ي ل  ز  202 تحت رقم 1ر11.
5Iر7

EVOLUTION CONSEIL

sal construction
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM A COMPLEXE AHBASS
 RUE ALLAL EL FASSI ، 40000،

MARRAKECH MAROC
sal construction شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 N° 02 عن ان مقرها اإلجأماعي 

 imm el masoudi rue mauritanie

 gueliz marrakech 40000
marrakech maroc

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 sal  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.construction
 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

. divers ou construction
 N° 02  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 imm el masoudi rue mauritanie
 gueliz marrakech 40000

.marrakech maroc
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبد الرزاق صن اك : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس د علي العجان 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د علي العجان عن انه(ا) د ار 
ا ريضن  ب لخلف  س دي  تعل ين 

 لأانة 4000 ازيال3 املغرب .
صن اك  الرزاق  عبد  الس د 
ازيال3   4000 تفني ازيال3  عن انه(ا) 

املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د علي العجان عن انه(ا) د ار 
ا ريضن  ب لخلف  س دي  تعل ين 

 لأانة 40000 ازيال3 املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم ر12816.
6Iر7

SOLUCIA EXPERTISE

SECUPS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°ر RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

CASABLANCA MAROC ،0رر20

SECUPS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي الرقم    
زنقة عزيز بال3 الطابق 5 املعاريف، 

الدار الب ضاء الدار الب ضاء 0رر20 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51816

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  1ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SECUPS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالم ة.

عن ان املقر االجأماعي : الرقم    
املعاريف،   5 زنقة عزيز بال3 الطابق 

الدار الب ضاء الدار الب ضاء 0رر20 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : باز  نج ب  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   500  : راجي  امين  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

حي  عن انه(ا)  باز  نج ب  الس د 

النس م رقم 95 تجزئة جنات الب ضة 

 20 90 طابق السفلي الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء املغرب.

الس د امين راجي عن انه(ا) فرنسا 

29200 بريست فرنسا فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

حي  عن انه(ا)  باز  نج ب  الس د 

النس م رقم 95 تجزئة جنات الب ضة 

 20 90 طابق السفلي الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء املغرب

الس د امين راجي عن انه(ا) فرنسا 

29200 بريست فرنسا فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795149.

7Iر7

ديفي اكسبيرتيز

AUTO 75
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ت ط  75 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة   

عن ان مقرها اإلجأماعي ر مجمع 

الساحلي املحل الأجاري ر   4 دار 

ب عزة الدار :الب ضاء. 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على 

نجاح  ج ديا  الس دة  تف يت 

اجأماع ة  حصة   2000 السماللي 

من تصل 2000 حصة لفائدة الس د 

تكأ 0ر*   09 بأاريخ  الكأاني  هشام 

 2020

  قب 3 اسأقالة الس دة ج دية 

كمسيرة  مهامها  من  سمالي  نجاح 

للشركة*

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 792674

8Iر7
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

SFACONS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

شارع العرك ب رقم  7724-0 
صند ق البريد رقم 146، 000ر7، 

الداخلة املغرب
SFACONS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

ر0 شارع  اد تنس فت رقم 05 - 
000ر7 الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9905
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تم تع ين 
مسير جديد للشركة الس د(ة) فسكا 

ابراه م كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 4ر15.

9Iر7

fiduciaire abrouki khadija

BOUZARTE CONST
إعالن مأعدد القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BOUZARTE CONST »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 5  
د ار الرق ان ا الد حس ن الب ر 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.8665 
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 20 تكأ 0ر  202 تم اتخاذ 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
ب زارت  حم د  الس د  ب ع  مايلي: 
الأ يزي  الس د  الدين  نصر  للس د 
كما3 ب زارت الحصص على الأ الي 

0رر-170
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
البكاري  مبارك  الس د  ب ع  مايلي: 
نصر  خالد  الس د  ب خير  للس د 
الدين الأ يزي الحصص على الأ الي 

40ر - 60 
على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 
قب 3  يعلن  العام  الجمع  مايلي: 
ب زارت    حم د  الس د  اسأقالة 
مدير  خالد  ب خير  الس د  تع ين 

للشركة لفترة غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: راس ما3 الشركة ه  000.00 
00  درهم مقسمة كالأالي:0رر سهم 
  00 بمبلغ  ب زارت  كما3  للس د 
درهم للسهم ,40ر سهم للس د ب خير 
درهم للسهم,0رر    00 خالد بمبلغ 
الأ يزي  الدين  نصر  للس د  سهم 

بمبلغ 00  درهم للسهم
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 128247.
740I

LKHALDICONSEILS

GALINHAS MUNDO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

خفض رتسما3 الشركة

LKHALDICONSEILS
 SIDI GHANEM AL MASSAR

 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

GALINHAS MUNDO شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي البديع   
رقم 27 مراكش - 40006 مراكش 

املغرب.
خفض رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
991ر11.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202    6 في  املؤرخ 
خفض رتسما3 الشركة بمبلغ قدره 
»0.000ر  من  تي  درهم«   70.000«
عن  درهم«  »0.000ر  إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 128142.

741I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

VISSOTREC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

VISSOTREC شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

 0 العز زية الكندافي رقم 96  - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  76  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VISSOTREC
اد ات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 اكسس ارات صناع ة.

رقم  0   : عن ان املقر االجأماعي 

العز زية الكندافي رقم 96  - 40000 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ب يمجان  الس د محمد 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد ب يمجان عن انه(ا) 

 24 عمارة   2 السعادة  دار  اقامة 

مراكش   40000 العز زية   4 الشقة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد ب يمجان عن انه(ا) 

 24 عمارة   2 السعادة  دار  اقامة 

مراكش   40000 العز زية   4 الشقة 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 26660 .

742I

ISOFLUIDE

ISOFUIDE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ISOFLUIDE

 AV- MERNISSA N°54 LOT

 MOUNIA MHANNECH 02 ،

TETOUAN MAROC ،0ر0ر9

ISOFUIDE شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق   - 

040ر9 تط ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

01ر0ر
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ISOFUIDE

ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ائل  الحرارة  تجهزة   دراسة 

 تجهزة الأك  ف.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - الطابق    تب ك زنقة خ بر رقم 6ر 

040ر9 تط ان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : السخايري  تحمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : امزا ري  بدرالدين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د تحمد السخايري عن انه(ا) 

شارع تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق 

  040ر9 تط ان املغرب.

امزا ري  بدرالدين  الس د 

 65 رقم  البط لة  شارع  عن انه(ا) 

040ر9 تط ان املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د تحمد السخايري عن انه(ا) 

شارع تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق 

  040ر9 تط ان املغرب

امزا ري  بدرالدين  الس د 

 65 رقم  البط لة  شارع  عن انه(ا) 

040ر9 تط ان املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم -.

Iر74

FOUZMEDIA

 WORLDWIDE RESOURCES

SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 WORLDWIDE RESOURCES

SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 54 زنقة 

تانس فت الرقم   - 20000 الر0اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر15467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 WORLDWIDE RESOURCES

.SARL AU

الأصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

 اإلسأيراد

الأجارة.
زنقة   54  : عن ان املقر االجأماعي 

الر0اط   20000  - تانس فت الرقم   

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عب دات  رش د  الس د 

--- --- -- املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  عب دات  رش د  الس د 

--- --- -- املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    6 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم -.

744I

LKHALDICONSEILS

GALINHAS MUNDO

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

LKHALDICONSEILS

 N°64ر BUREAU N°4 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

GALINHAS MUNDO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي البديع   

رقم 27 مراكش - 40006 مراكش 

املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

991ر11.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تف يت الس د (ة) يسرى ب تك  ط 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

غشت   26 بأاريخ  اط ش  محمد 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 5  28 .

745I

ائأمان ة الراحة

 STATION SERVICE 2001

BERRECHID
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

الطب ع  ن)

عقد تس ير حر رصل تجاري

 STATION SERVICE 2001

BERRECHID

  9 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

 STE OLA (ة)ماي  202 تعطى الس د

الحامل   .  ENERGY MAROC S.A.S

املسجل   . للبطاقة ال طن ة رقم  (ة) 

باملحكمة    79 الأجاري  بالسجل 

الأجارية بالدار الب ضاء حق التس ير 

الحر لألصل الأجاري الكائن ب طريق 

مراكش الحي الصناعي برش د برش د 

للس د(ة)  املغرب  برش د   26 00

للبطاقة  (ة)  معأصم هشام الحامل 

ال طن ة رقم M250296 ملدة   سنة 

ي ن    202   تنأهي  تبأدئ من  0 
2022 مقابل مبلغ شهري  في 1ر ماي 

ررر.ر2.08 درهم.

746I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALL-TECH PATHOLOGIE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 0000ر،

FES MAROC

ALL-TECH PATHOLOGIE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 

92 تجزئة الدري�سي ك أ ني س دي 

ب ج دة - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

68977
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ماي  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

ALL-  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TECH PATHOLOGIE

-مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقن ات  في إدارة عمل ات الخدمات، 

املخأبرات   الأقن ات النس ج ة

-االسأيراد   الأصدير

مسألزمات  ت   ل ازم  في  -الأجارة 

الص دلة.

محل   : االجأماعي  املقر  عن ان 

س دي  ك أ ني  الدري�سي  تجزئة   92

ب ج دة - 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

50ر   : فاطمة  نش ط  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

50ر   : صف ة  ب ركبة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د مقران محمد : 00ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة نش ط فاطمة عن انه(ا) 

شارع املهدي بن بركة زنقة البسأان 

 8 رقم  ط    العربي  املغرب  اقامة 

000ر9 تط ان املغرب .

الس دة ب ركبة صف ة عن انه(ا) 

 40000 تاركة    7 تجزئة ج هر رقم 

مراكش املغرب .

عن انه(ا)  محمد  مقران  الس د 

 95 ميش ل ج سانف ل  ل يس  زنقة 

90 95 ج سانف ل فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ايمان  ف نس  الس دة 

ابن  م �سى  الدفل شارع  حي ساق ة 

نصير 150ر9 مرت ل املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل  ز  ر2  بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 572ر.

747I

Intellection

INTELLECTION

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

Intellection

 Rue 6 Octobre, Racine, Etg ,4ر

،Immeuble Marhaba ، 20100 ,ر 

Casablanca Maroc

INTELLECTION شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0ر شارع 

عبد هللا بن ياسين طابق 2 الشقة 4 

- 00 20 الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر28114.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في  0 شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»0ر شارع عبد هللا بن ياسين طابق 

الدار الب ضاء   20 00  -  4 الشقة   2

اكأ 0ر حي   6 زنقة  »4ر  إلى  املغرب« 

عمارة  املعاريف  ر  الطابق  راسين 

الب ضاء  الدار   20 00  - مرحبا 

املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 268ر79.

748I

orient compt

 STE ABOU-NOUH
 DEPANNAGE ET
REMORQUAGE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ،  05

60000، OUJDA MAROC

 STE ABOU-NOUH

 DEPANNAGE ET

REMORQUAGE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
الحسني تجزئة جنان الشرق 

رقم295 - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6875ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  مارس  202  ر0 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 ABOU-NOUH DEPANNAGE ET

.REMORQUAGE

جر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العر0ات

الأصدير  االستراد.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الحسني تجزئة جنان الشرق رقم295 

- 60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ج اد  الب ك لي  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ج اد  الب ك لي  الس د 
الشرق  جنان  تجزئة  الحسني  حي 

رقم295 60000  جدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ج اد  الب ك لي  الس د 
الشرق  جنان  تجزئة  الحسني  حي 

رقم295 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
مارس    9 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 965.

749I

Cabinet Juridique DAHBI Multiservices

صاج بيكري
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 Cabinet Juridique DAHBI
Multiservices

تجزئة الزعك ني عمارة رقم 62 
الطابق الثاني الصخيرات ، 2050 ، 

الصخيرات املغرب
صاج ب كري شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الزعك ني عمارة رقم 62 الصخيرات 
الصخيرات 2050  الصخيرات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4217ر1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  فبراير  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
صاج   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ب كري.
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لب ع الخبز  الحل يات.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الصخيرات   62 الزعك ني عمارة رقم 
الصخيرات    2050 الصخيرات 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عبد هللا حسني عن انه(ا) 
الصخيرات  الصباح  غانم  ت الد 

2050  الصخيرات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عبد هللا حسني عن انه(ا) 
الصخيرات  الصباح  غانم  ت الد 

2050  الصخيرات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    6 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 6486.
750I

كافج د

DAHAB MEDIA ACADEMY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

كافج د
86 زنقة 65  مجم عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
 DAHAB MEDIA ACADEMY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي بان راما 
الشطرالرابع عمارة E بل ك 8 الشقة 
رقم 2رL الطابق السفلي البرن �سي - 

20600 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAHAB MEDIA ACADEMY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالم  الأدريب الفني.
بان راما   : عن ان املقر االجأماعي 
الشطرالرابع عمارة E بل ك 8 الشقة 
رقم 2رL الطابق السفلي البرن �سي - 

20600 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة سناء فض ل : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د محمد فؤاد محمد محمد 
  00 500 حصة بق مة   : اب  الدهب 

درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  فض ل  سناء  الس دة 
 8 بل ك   E عمارة   04 بان راما شطر 
شقة 2رL الطابق السفلي البرن �سي 

20600 الدار الب ضاء املغرب.
الس د محمد فؤاد محمد محمد 
01ر99  مصر  اب  الدهب عن انه(ا) 

القطام مصر.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  فض ل  سناء  الس دة 
 8 بل ك   E عمارة   04 بان راما شطر 
شقة 2رL الطابق السفلي البرن �سي 

20600 الدار الب ضاء املغرب
الس د محمد فؤاد محمد محمد 
01ر99  مصر  اب  الدهب عن انه(ا) 

القطام مصر
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 6ر7952.
75 I

MARRAKECH AUDIT

LAM.CITY DEVELOPMENTS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A رEME
 ETAGE N 1ر GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LAM.CITY DEVELOPMENTS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة ج اد عمارة 
09  شقة رقم ر4 الطابق الثالت - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
LAM.  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CITY DEVELOPMENTS
غرض الشركة بإيجاز : العقار.

عن ان املقر االجأماعي : شارع عبد 
إقامة ج اد عمارة  الخطابي  الكريم 
 - الطابق الثالت  ر4  شقة رقم    09

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد مهدي ملريني : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د الس د محمد مهدي ملريني 

إنكلترا  7ر785  إنكلترا  عن انه(ا) 

إنكلترا .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ف صل ملريني عن انه(ا) 1ر 

الشقف  عين  طريق  مقريزي  اقامة 

0050ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   02 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 7  27 .

752I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LES TRESORS TROPICAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

 LES TRESORS TROPICAUX

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.

ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  ي ن    202    8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تصن ع  تح يل  معالجة  تعبئة 

الغذائ ة  املنأجات   تخزين  ت زيع 

 اسأيراد  تصدير املنأجات الغذائ ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 70ر127.

Iر75
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ABA GESTION SARLAU

WALASH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V رEME ETG 8ر
 BUREAU 12 ، 0000ر، FES

MAROC
walash شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2ررشارع 

ابراه م الر داني الطابق 5 رقم 
 2 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.50 867
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تشلي  إم ي  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   490 داف د 
(ة)  حصة لفائدة الس د   490 تصل 
 ل د حسين بأاريخ 9  غشت  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795262.
754I

مكأب الرياني للمحاسبة

STE BATIUNE-
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

مكأب الرياني للمحاسبة
شارع محمد دا د رقم0ر2 تط ان ، 

040ر9، تط ان املغرب
STE BATIUNE-

CONSTRUCTIONS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ك ل خ   انطيرناد  زنقة رر طريق 
الركايع الطابق ار 3 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7ر1196

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   05
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BATIUNE-CONSTRUCTIONS
االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء
غير  السكن ة    املباني  تشي د 

سكن ة
االستراد   الأصدير .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
طريق  رر  زنقة  انطيرناد   ك ل خ   
الركايع الطابق ار 3 - 90000 طنجة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
000.  حصة   : الس د تكرم عقار 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د تكرم عقار عن انه(ا) شارع 
 42 رقم  املطار  تجزئة  الزياني  حم  

000ر9 تط ان املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د تكرم عقار عن انه(ا) شارع 
 42 رقم  املطار  تجزئة  الزياني  حم  

000ر9 تط ان املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245560.

755I

PREMIUM FINANCE

 E M CENTRE OF
 LANGUAGES AND

 GENERAL TRAININGS
PRIVE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

قفل الأصف ة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 E M CENTRE OF LANGUAGES
 AND GENERAL TRAININGS
PRIVE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : عمارة 
االندلس 24-5 الطابق اال 3 جليز - 

40000 مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.7 08 

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 05 ي ل  ز  202 تقرر حل 
 E M CENTRE OF LANGUAGES
 AND GENERAL TRAININGS
مسؤ ل ة  ذات  شركة   PRIVE
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
االندلس  عمارة  اإلجأماعي  مقرها 
 40000  - الطابق اال 3 جليز   24-5
الالزمة  نت جة  املغرب  مراكش 

الصح ة.
  عين:

الس د(ة) مريم ال زاني   عن انه(ا) 
مركب ي سف بن تاشفين عمارة هاء 
مراكش املغرب   40000  68 شقة    

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
عمارة  ي ل  ز  202  في   05 بأاريخ 
 - الطابق اال 3 جليز   24-5 االندلس 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 28208 .

756I

مكأب محاسبة

MSAAD FARMS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عال3 بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب

MSAAD FARMS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مرآب 

في قصر تاردة الخنك - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   06

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MSAAD FARMS

االغراض   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة

ترك ب قن ات الري.

مرآب   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 52000  - الخنك  تاردة  قصر  في 

الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ابراه م مساعد  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ابراه م مساعد عن انه(ا) 
الرش دية  النرجس  تجزئة   27 رقم 

52000 الرش دية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ابراه م مساعد عن انه(ا) 
الرش دية  النرجس  تجزئة   27 رقم 

52000 الرش دية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

غشت  202 تحت رقم  200.
757I

HONEY BREAD

HONEY BREAD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

HONEY BREAD
تجزئة املسار رقم 209 طريق اسفي ، 

40100، مراكش املغرب
HONEY BREAD شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسار رقم 209 طريق اسفي - 

40100 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  88 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HONEY BREAD
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحل ة  املنأجات  ب ع  حل يات 

زيت  اركان  زيت  امل   الحر  (العسل 
الزيأ ن...).

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - اسفي  طريق   209 رقم  املسار 

40100 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 800  : ب مان  الغني  عبد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : اعرجان  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عبد الغني ب مان عن انه(ا) 
0ر401  تاركة    5 تجزئة البيرنيز رقم 

مراكش املغرب.
الس د ي سف اعرجان عن انه(ا) 
االمير  شارع  ر0  رقم  الفرح  تجزئة 
مراكش   40090 هللا  عبد  م الي 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د عبد الغني ب مان عن انه(ا) 
0ر401  تاركة    5 تجزئة البيرنيز رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  8789 .
758I

FOUZMEDIA

 CRETTE INTERNATIONAL
TRADING SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 CRETTE INTERNATIONAL

TRADING SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

م الي عبدالعزيز إقامة م الي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر6250

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CRETTE INTERNATIONAL

.TRADING SARL AU

مسأ رد   : غرض الشركة بإيجاز 

بائع بالجملة

مقا 3 في ب ع اآلالت الصناع ة

الأجارة.

 59  : االجأماعي  املقر  عن ان 

إقامة  عبدالعزيز  م الي  شارع 

 14000  -  4 م الي عبدالعزيز الرقم 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  دب رة  كريت  الس دة 
25 زنقة دي رين د --- باريس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  دب رة  كريت  الس دة 
25 زنقة دي رين د --- باريس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم -.

759I

FOUZMEDIA

JPB EXPORT SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JPB EXPORT SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر طارق 

ابن زياد الطابق ار 3 الرقم 2 - 

14000 القن طرة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27289

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل  ي ن    202   24 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ رتسمالها   JPB EXPORT SARL

مقرها  درهم  عن ان  00.000ر 

اإلجأماعي 9ر طارق ابن زياد الطابق 

القن طرة   14000  -  2 الرقم  ار 3 

املغرب نت جة 3 : حل الشركة.

  حدد مقر الأصف ة ب 9ر طارق 

 -  2 الرقم  ار 3  الطابق  زياد  ابن 

14000 القن طرة املغرب. 

  عين:

باي   مارك  ب ير  ج ن  الس د(ة) 

ش قي  تحمد  شارع  9ر  عن انه(ا)    

كمصفي  املغرب  القن طرة   14000

(ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 88425.

760I
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م ثق

GOLDEN MED INVEST 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

م ثق
 22 زا ية شارع يعق ب املنص ر 
  ابن ت مرت جليز ، 40، مراكش 

املغرب
 GOLDEN MED INVEST شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الشقة 
رقم 02 الطابق   1ر شارع محمد 
الخامس جليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9065

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GOLDEN MED INVEST
: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

التس ير  االسأغال3 الفالحي .
الشقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع محمد  1ر  الطابق     02 رقم 
مراكش   40000  - جليز  الخامس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الحسنا ي محمد : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

محمد  الحسنا ي  الس د 

مباركة  االطلس  رياض  عن انه(ا) 

مراكش   40000 4مراكش  رقم  ر 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

محمد  الحسنا ي  الس د 

ر  مباركة  االطلس  رياض  عن انه(ا) 

رقم 4مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 11054.

76 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TANG MASSAGE THAI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

TANG MASSAGE THAI شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ملأقى 

شارع عمر بن عبد العزيز   زنقة ابن 

 FLAMANT ROSE - اجر م اقامة

90000 طنجة املغرب.

رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  غشت  202   02 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 

من  تي  درهم«   500.000« قدره 

»000.000.  درهم« إلى »500.000.  

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245990.

762I

2bl consulting

 INTERNET OF THINGS
 SHOP SARL AU

تنترنيت ت ف ثينكز ش ب«

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

2bl consulting

temara ، 12000، temara temara

 INTERNET OF THINGS SHOP

SARL AU » تنترنيت ت ف ثينكز 

ش ب« شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي  92 شارع 

م الي ادريس ار 3 املسيرة   تمارة - 

2000  تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

17ر4ر1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 INTERNET OF THINGS SHOP

ثينكز  ت ف  تنترنيت   «  SARL AU

ش ب«.

 - غرض الشركة بإيجاز :  

للمهاتفة  امل اد  امللحقات  تس يق 

السلك ة  الالسلك ة   االتصاالت 

 تكن ل ج ا املعل م ات باملكاتب..

 92  : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع م الي ادريس ار 3 املسيرة   

تمارة - 2000  تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د هشام السن �سي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

  000  : السن �سي  الس د هشام 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د هشام السن �سي عن انه(ا) 

ت ه  عمارة  الزمردة  اقامة   20 قطاع 

الشقة 6 حي الرياض الر0اط 00 0  

الر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د هشام السن �سي عن انه(ا) 

ت ه  عمارة  الزمردة  اقامة   20 قطاع 

الشقة 6 حي الرياض الر0اط 00 0  

الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 6554.

Iر76

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

SILVIO INVEST شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي س دي 

بنسل مان درب س دي احمد 

الس �سي رقم 79  املدينة - 40000 

مراكش املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 SILVIO (ة)  الس د  تف يت 

BONETTI 25 حصة اجأماع ة من 

(ة)  حصة لفائدة الس د    00 تصل 

 06 بأاريخ   EDOARDO BONETTI

غشت  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  0  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27099 .

764I

ficogedek sarl au

RIM FOOD ET TRAD

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ficogedek sarl au

 N° 0ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

RIM FOOD ET TRAD شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

69 زنقة   حي الأضامن الأ س ع 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.47677

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

حي الأضامن  زنقة     69 »محل رقم 

مكناس   50000  - مكناس  الأ س ع 

املغرب« إلى »املحل الكائن برقم  20 

مكناس   50000  - مكناس   2 النع م 

املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 47ر4.

765I

KINAPRO SARL

KINAPRO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

KINAPRO SARL
الر0اط ، 0000 ، الر0اط املغرب

KINAPRO شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5  شارع 
اربطا3 شقة رقم 4 اكدا3 الر0اط - 

0000  الر0اط املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.149581

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  ر0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
تمين  محمد  (ة)  الس د  تف يت 
اجأماع ة  حصة   500 القمه ري 
حصة لفائدة الس د   500 من تصل 
شتنبر  ر0  عبد هللا كنانة بأاريخ  (ة) 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 8076  .
766I

CASA COMPTES

CO COMPANY
تع ين مدير عام

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 2090ر،
CASABLANCA MAROC

CO COMPANY شركة املساهمة
 عن ان مقرها االجأماعي 2، زنقة 

شات لال، زا ية شارع عبد امل من. - - 
الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مدير عام
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.257 2 
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر  غشت  202  في     املؤرخ 
تع ين الس د(ة)  رزازي عبد الفأاح 
 CO COMPANY مديرا عاما لشركة

غشت  202  تأمثل  بأاريخ  0 
 - يلي:  ف ما  املخ لة  الصالح ات 
مسؤ 3 عن تحديد اإلطار التشغ لي 
لأ جيهات  الدعم  فًقا  ل ظائف 

مجلس اإلدارة. 
الأميز  إنشاء  عن  مسؤ 3   -
(اإلنأاج  ارنشطة  تداء  في  التشغ لي 
،  إدارة  إدارة ارص 3   ، الص انة   ،
املال ة  ،  اإلدارة  امل ظفين  شؤ ن 
الخدمات  ،  إدارة   املحاسب ة 
،  اإلدارة  الل جست ة  املشتريات 
القان ن ة ،  نظام املعل مات ،  إدارة 

املخاطر االسترات ج ة  التشغ ل ة).
ق ادة تنشطة الشركة لضمان   -
للعمل ات  املثلى  الظر ف  تحق ق 
 الأحسين املسأمر لألداء على جم ع 

املسأ يات  خلق الق مة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79525.
767I

COFISCOM

GROUPE LEE TOWERS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 600رر، BERKANE
MAROC

GROUPE LEE TOWERS شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر زنقة 
تم الر0 ع حي املسيرة - 00رر6 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE LEE TOWERS

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

ب ع  شراء العقارات.
ر  رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
00رر6   - زنقة تم الر0 ع حي املسيرة 

بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : فؤاد  ملحا ي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  فؤاد  ملحا ي  الس د 

600ر6     2 اب   7 بل ك   8 الشقة 

السع دية املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  فؤاد  ملحا ي  الس د 

600ر6     2 اب   7 بل ك   8 الشقة 

السع دية املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 202 .

768I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

 SILVIO INVEST
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شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

  عن ان مقرها االجأماعي حي 
س دي بنسل مان درب س دي احمد 
الس �سي رقم 79  املدينة - 40000 

مراكش .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 غشت  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  0  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27099 .
769I

Compta-Gest Business SARL AU

 LAAMIMATE
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

Compta-Gest Business SARL AU
رقم 284 البحيرة شطر 4 الص يرة 

 ،la lagune 4، 44000 284
الص يرة املغرب

 LAAMIMATE CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر4 حي 
االزدهار - 00 26 برش د املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 2685
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
09 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 LAAMIMATE ال ح د  الشريك 
CONSTRUCTION SARL AU مبلغ 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
االزدهار  حي  ر4  اإلجأماعي  مقرها 
 : برش د املغرب نت جة 3   26 00  -

عدم تحق ق اهداف الشركة  ضعف 
رقم االعما3.

حي  ر4    حدد مقر الأصف ة ب 

برش د   26 00 املغرب  االزدهار 

املغرب. 

  عين:

مرشد    هللا  عبد  الس د(ة) 

 26 00 االزدهار  حي  ر4  عن انه(ا) 

برش د املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 85  .

770I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

SILVIO INVEST شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 0.000 .

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في    ي ل  ز 9 20 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»ساحة الحرية شارع م الي الحسن 

اقامة البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 

»حي  إلى   » 0.000 مراكش   40000  -

س دي بنسل مان درب س دي احمد 

 40000  - املدينة    79 الس �سي رقم 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  0  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27099 .
77 I

Khidmat Attajir

SALAMA GNATE FORAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC
 SALAMA GNATE FORAGE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
الح  ملعب - 52602 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
01ر15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SALAMA GNATE FORAGE
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار
م اه  تنابيب  خط  إنشاء  مقا 3 

الري الزراعي (بالأنق ط) ؛
الطاقة  ل حة  ترك ب  مقا 3 

الشمس ة  الرياح ة..
عن ان املقر االجأماعي : قصر ايت 
الح  ملعب - 52602 تنجداد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : هجا  احسين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  هجا  احسين  الس د 

 52602 ملعب  الح   ايت  قصر 

تنجداد املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  هجا  احسين  الس د 

 52602 ملعب  الح   ايت  قصر 

تنجداد املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2149.

772I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

إضافة تسم ة تجارية ت  شعار 

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

SILVIO INVEST »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي 

س دي بنسل مان درب س دي احمد 

الس �سي رقم 79  املدينة - 40000 

مراكش املغرب.

»إضافة تسم ة تجارية ت  شعار«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر  غشت  202   06 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة  ه :

 DAR BLANCHE

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  0  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27099 .

Iر77
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ACCOUNTAX MAROC

 COMPANIE DES
 INGENIEURS DU MAROC

INGENIEUR CONSEIL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté رème étage, , 0
 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 COMPANIE DES INGENIEURS

 DU MAROC INGENIEUR
CONSEIL شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم°825، 
تجزئة ص ريا  0، كلم 06 - 50000 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر28ر2.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2020 دجنبر   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 COMPANIE ال ح د  الشريك  ذات 
 DES INGENIEURS DU MAROC
مبلغ   INGENIEUR CONSEIL
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
تجزئة  رقم°825،  اإلجأماعي  مقرها 
ص ريا  0، كلم 06 - 50000 مكناس 
املغرب نت جة 3 : الأ قف عن مزا لة 

نشاط الشركة.
  حدد مقر الأصف ة ب عمارة رقم 
اقامة ماري ر ز،   ،5 شقة رقم  ر2، 
سال الجديدة - 00    سال الجديدة 

املغرب. 
  عين:

السع دي    ي سف  الس د(ة) 
ص ريا  تجزئة  رقم°825،  عن انه(ا) 
06 50000 مكناس املغرب   0، كلم 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم  تحت  ي ل  ز  202    2

1ر75ر202111210.

774I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOROCCAN HOME STORE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
 MOROCCAN HOME STORE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املأجر 
بالطابق اال 3   الأاني رقم 9 2 

الحي الصناعي س دي غانم - 40000 
مراكش املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  ي ن    202    0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»250.000 درهم« تي من »00.000  
عن  درهم«  »50.000ر  إلى  درهم« 
ت   نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر1  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127472.

775I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA PREFA
إعالن مأعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
MENARA PREFA »شركة 

املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 0.500كلم 
طريق اكادير - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
09ر14.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 1ر مارس  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بأاريخ  االدارة  مجلس  قرر  مايلي: 
الس دة  تع ين  2021/ر1/0ر 
للشركة  كمأصرفة  الزه د  ابتسام 
العام  الجمع  في  عليها  املصادقة  مع 

العادي املقبل
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العادي  العام  الجمع  قرار  حسب 
املصادقة  تم  0/06/2021ر  بأاريخ 
الزه د ابتسام  الس دة  تع ين  على 
للشركة  كمأصرفة   CIN E24049ر
الى غاية الجمع العام العادي للسنة 

املنته ة في 1/12/2025ر
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    0 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر8ر127.
776I

DOMAINE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 DOMAINE DE TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

 DOMAINE DE TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

7 2 ابراه م الر داني ط  ش ر 
الب ضاء ، 0ر201، الدار الب ضاء 

املغرب
 DOMAINE DE TRANSPORT
ET LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي نقل 

البضائع 7 2 براه م الر داني ط   
ش ر 00 20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1ر5095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   24

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 DOMAINE DE TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .

نقل   : االجأماعي  املقر  عن ان 

براه م الر داني ط     2 7 البضائع 

ش ر 00 20 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ج اد حاطب : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة اكل ة جم لة : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حاطب  ج اد  الس د 

 20000 2 7  ط   ش  5 ع  الخزامى 

الدار الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  جم لة  اكل ة  الس دة 

 20000   0 6 ش  ع   2 قصبة االمين 

الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حاطب  ج اد  الس د 

 20000 2 7  ط   ش  5 ع  الخزامى 

الدار الب ضاء املغرب

عن انه(ا)  جم لة  اكل ة  الس دة 

 20000   0 6 ش  ع   2 قصبة االمين 

الدار الب ضاء املغرب.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم 785544.
777I

KHOUYI BADIA

Sté TASHILATCOM S.A.R.L
إعالن مأعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 Sté TASHILATCOM S.A.R.L

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 5ر 
حي البساتين عين تا جطات - - 

الحاجب املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
1ر81ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 فبراير  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: * املصادقة على تقرير املصفي 
إبراء  للشركة    الكاملة  الأصف ة   *
إغالق الأصف ة ذمة املصفي * 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
 * املصفي  تقرير  على  املصادقة   *
الأصف ة الكاملة للشركة   إبراء ذمة 

املصفي * إغالق الأصف ة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 08ر.
778I

MATCOMPTA SNC

 AL BOUGHAZ CIVIL
ENGINEERING

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

 AL BOUGHAZ CIVIL
ENGINEERING شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي اسماع ل 14 اقامة م الي 
اسماع ل الطابق ر رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر12052
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 AL BOUGHAZ CIVIL  :

.ENGINEERING
مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصم م الهندسة املدن ة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
م الي  اقامة   14 اسماع ل  م الي 
 90000  -  9 اسماع ل الطابق ر رقم 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
0.000ر  الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د العمراني عبد السالم : 00  

حصة بق مة 00  درهم للحصة.
  00  : الجبار  عبد  دبة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د امل دن محمد : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
السالم  عبد  العمراني  الس د 
عن انه(ا) اقامة ل تين ر عمارة ب 7  

ط4 رقم 14 90000 طنجة املغرب.
الس د دبة عبد الجبار عن انه(ا) 
شارع م الي هشام اقامة س تي   2 
ل ج ب ط 5 رقم 00  90000 طنجة 

املغرب.

عن انه(ا)  محمد  امل دن  الس د 
طنجة البال ة تجزئة املنظر الجم ل 

ف ال رقم ر8 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  العمراني  الس د 
عن انه(ا) اقامة ل تين ر عمارة ب 7  

ط4 رقم 14 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8664.
779I

شركة حسابات فاس

ELECDY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
ELECDY شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 
69  شارع البساتين تجزئة اله اء 

الجم ل طريق س دي حرازم فاس - 
0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6964

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELECDY
ص انة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر0اء
ص انة  ترك ب الطاقة الشمس ة.
عن ان املقر االجأماعي : مأجر رقم 
اله اء  تجزئة  البساتين  شارع    69
 - الجم ل طريق س دي حرازم فاس 

0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 500  : زهير  تمين  محمد  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : الس د عز العرب بنجل ن 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد تمين زهير عن انه(ا) 
ب طالب  العزيز  عبد  شارع  4ر  رقم 
فاس  ج  م  الشقة    حاتم  اقامة 

0000ر فاس املغرب.
بنجل ن  العرب  عز  الس د 
باب  غرن ط  درب  ر/9  عن انه(ا) 

الحمراء فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد تمين زهير عن انه(ا) 
ب طالب  العزيز  عبد  شارع  4ر  رقم 
فاس  ج  م  الشقة    حاتم  اقامة 

0000ر فاس املغرب
بنجل ن  العرب  عز  الس د 
باب  غرن ط  درب  ر/9  عن انه(ا) 

الحمراء فاس 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4277.

780I

FOUZMEDIA

« DIE BRUCKENBAUER «
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
» DIE BRUCKENBAUER » شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر زنقة 
لبنان إقامة الصفاء رقم 28، - 

14000 القن طرة املغرب.
حل شركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.57065

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202  0ر  املؤرخ في 
 « املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ   «  DIE BRUCKENBAUER
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 9ر زنقة لبنان إقامة 
الصفاء رقم 28، - 14000 القن طرة 

املغرب نت جة 3 : حل الشركة.
زنقة    حدد مقر الأصف ة ب 9ر 
 -  ،28 رقم  الصفاء  إقامة  لبنان 

14000 القن طرة املغرب. 
  عين:

ب زن ك    جما3  الس د(ة) 
 ،6114 ص ديا  ض عة  عن انه(ا) 
س دي عال3 الأازي -- س ق االربعاء 

الغرب املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 4747.
78 I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HASBI CASH SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 2200ر، FQUIH
BEN SALAH MAROC

HASBI CASH SARL AU شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكازة رقم 
2  عمارة 8 الضحى الفق ه بن صالح 

- 200ر2 الفق ه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 HASBI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. CASH SARL AU
:  س ط  بإيجاز  الشركة  غرض 

خدماتي في تح يل االم ا3 .
عن ان املقر االجأماعي : مكازة رقم 
2  عمارة 8 الضحى الفق ه بن صالح 

- 200ر2 الفق ه بن صالح املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : اسمهان  ب دة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  اسمهان  ب دة  الس دة 
بني  000ر2  مال3  بني  اعيش  ا الد 

مال3 املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  اسمهان  ب دة  الس دة 
بني  000ر2  مال3  بني  اعيش  ا الد 

مال3 املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 

04 تكأ 0ر  202 تحت رقم ر26.
782I

زمران ة مكأب الدراسات الحساب ة   املال ة

رايدة ترادينغ فونتيرس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

زمران ة مكأب الدراسات الحساب ة 
  املال ة

4, زنقة ال طني طابق   شقة   ، 
20080، الدارالب ضاء املغرب

رايدة ترادينغ ف نأيرس شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9 اقامة 

جاليس الطابق 4 شقة 7  زا ية 

شارع لال ياق ت  شارع العرعار - 

20080 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

رايدة   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ترادينغ ف نأيرس.

:  سطاء  بإيجاز  الشركة  غرض 

الب ع بالجملة.

اقامة   9  : عن ان املقر االجأماعي 

زا ية    7 شقة   4 الطابق  جاليس 

 - العرعار  ياق ت  شارع  لال  شارع 

20080 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : سع د  نصاف  الس د 

حصة بق مة 00,00  درهم للحصة . 

  000  : سع د  نصاف  الس د 

بق مة 00,00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  سع د  نصاف  الس د 

بئرقاسم  شارع  الرخا  ايت  زنقة  ر0 

الر0اط    0 70 الر0اط  الس ي�سي 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  سع د  نصاف  الس د 

بئرقاسم  شارع  الرخا  ايت  زنقة  ر0 

الر0اط    0 70 الر0اط  الس ي�سي 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 795222.

Iر78

ل كسر للحسابات

LETTING CAR

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ل كسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000،  جدة املغرب

LETTING CAR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة ابن 

رشد ساحة س ق رقم 42 الطابق 

السادس - 60000  جدة املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

271رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :

ماني  محمد  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

500 حصة لفائدة الس د (ة) محمد 

ع ادي بأاريخ  0 شتنبر  202.

قديري  احمد  (ة)  الس د  تف يت 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

حصة لفائدة الس د (ة) ف زية م ك ر 

بأاريخ  0 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 51رر.

784I
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Synergie Experts

BEAR BERRIES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

Synergie Experts
49, زنقة ج ن ج رس, حي غ تي ه ، 

20060، الدار الب ضاء املغرب
BEAR BERRIES شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 49، زنقة 
ج ن ج ريس، حي غ تي ه - 20060 

الدار الب ضاء املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«  »75.000ر  قدره 
»12.500ر.1 درهم« إلى »687.500.  
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8ر7949.
785I

UGGC

INTERIM EXPRESS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Interim Express »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي:  5  شارع 
املقا مة رقم 8  الطابق السادس - - 

الدار الب ضاء املغرب.
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر  غشت  202  1ر  في  املؤرخ 
للشركة  ارسا�سي  النظام  مالءمة 
قرار إصالح  القان ن:  مع مقأض ات 

النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 1ر41ر.
786I

UGGC

 INTERIM EXPRESS
SERVICES

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Interim Express Services »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 
املقا مة  شارع ب يسيس  ، ال 

جير ند ، شقة 9 الطابق الخامس 
- - الدالر الب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 1ر غشت  202

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقأض ات القان ن: قرار 

اصالح النظام االسا�سي
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4192ر.
787I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE NETGARVERTS SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 2000ر،

ALHOCEIMA MAROC
STE NETGARVERTS SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثاني شارع تل ين - 2000ر 
الحس مة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5ر29.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ال ل دي  تمين  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   55
تي ب  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   55

املحمادي بأاريخ 24 غشت  202.
نادية بن خلف  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   45
تي ب  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   45

املحمادي بأاريخ 24 غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 669.
788I

ficogedek sarl au

BEST POSEUR
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 0ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

BEST POSEUR »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 25 
عمارة ب5ر البسأان ر0  سالن - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.49647

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر0 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
مايلي: تح يل املقر االجأماعي للشركة 
من رقم 25 عمارة ب5ر البسأان ر0 
بالطابق  املحل  الى  مكناس   سالن 
املدينة  تادلة  زنقة    5 رقم  السفلي 

الجديدة حمرية مكناس

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: ت س ع نشاط الشركة باضفة 

الداخل ة  االصالحات  في  مقا 3 

 الخارج ة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

مالءمة النظام االسا�سي

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم رر42.

789I

OMARI OUASIS SARL AU 

OMARI OUASIS SARL AU 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

OMARI OUASIS SARL AU
رقم 227 رياض اسماع ل ة الشطر 

ك ايت  ال3 مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 OMARI OUASIS SARL AU 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 227 
رياض اسماع ل ة الشطر ك ايت 

 ال3 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OMARI OUASIS SARL AU
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االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري - االشغا3 املخألفة.

عن ان املقر االجأماعي : رقم 227 
رياض اسماع ل ة الشطر ك ايت  ال3 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : محمد  العمري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  العمري  الس د 
مطران  خل ل  مطران  زنقة   26 رقم 
 50000 الخميسات  ال حدة  حي 

الخميسات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  العمري  الس د 
مطران  خل ل  مطران  زنقة   26 رقم 
 50000 الخميسات  ال حدة  حي 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 79ر4.
790I

ل كسر للحسابات

ICHRAK CASH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

ل كسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000،  جدة املغرب
ICHRAK CASH شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : 8 زنقة 

طريفة - 050ر6 احفير املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.5225

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  ي ن    202   24 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ICHRAK CASH حل 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  درهم  عن ان    00.000
050ر6   - زنقة طريفة   8 اإلجأماعي 

تحق ق  لعدم  نت جة  املغرب  احفير 

املبأغى.

  عين:

دهمج    عائشة  الس د(ة) 
050ر6  طريفة  زنقة   8 عن انه(ا) 

احفير املغرب كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
زنقة   8 ي ن    202  في   24 بأاريخ 

طريفة - 050ر6 احفير املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 566.

79 I

الف ديسا

JOUIDA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

الف ديسا

702 عمارة اشأ ك ة الطابق الأاني 
رقم الشقة 6 املسيرة   حرف ب 

مراكش ، 40140، مراكش املغرب

 JOUIDA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة ت ب 

س إقامة ياسمين الطابق ار 3 رقم 

ر شارع الحسن الثاني -آسفي - - 

60 20 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JOUIDA INTERNATIONAL
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنزين مع مساحة لإل ستراحة
مقا 3 في البناء - منعش عقاري.

عن ان املقر االجأماعي : زنقة ت ب 
س إقامة ياسمين الطابق ار 3 رقم 
 -  - -آسفي  الثاني  الحسن  شارع  ر 

60 20 آسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ناصير  املخأار  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 2 الس د املخأار ناصير عن انه(ا) 
تجزئة الزهراء 2 س دي ب زيد آسفي 

60 20 آسفي املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 2 الس د املخأار ناصير عن انه(ا) 
تجزئة الزهراء 2 س دس ب زيد آسفي 

60 20 آسفي املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    6 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر7ر2.
792I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MADAFRIQUE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

DAKHLA MAROC ،000ر7 ، 249
MADAFRIQUE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املركز 
الحد دي الكركرات، عمالة ت سرد - 

000ر7 ت سرد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MADAFRIQUE

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الف اكه      تصدير امل اد الغذائ ة، 

الخضر ...

الـأجــاريـة  الـعـمـلـ ـات   كــذلـك كــل 

املـنـقــ الت الـعـقـاريـة      الـصـنـاعـ ـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـأـي  املـالـ ـة 

ت  غ ـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة املـذكــــ رة 

تعـــــاله.

املركز   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الحد دي الكركرات، عمالة ت سرد - 

000ر7 ت سرد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د محمد افك  عب د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد افك  عب د عن انه(ا) 

الدشيرة 70000 الع  ن املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد افك  عب د عن انه(ا) 

الدشيرة 70000 الع  ن املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 567 .

Iر79
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socogese

»SAIS ICE«
إعالن مأعدد القرارات

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 0000ر، Fès
Maroc

»SAIS ICE« »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 96 زنقة 
شريف اإلدري�سي - 0000ر فاس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.24791

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 27 ي ل  ز  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
قب 3 ال رثة بعد  فاة الراحل عبد 

الكريم الدا دي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الدا دي  الس د  املسير  ذمة  تبرئة 

البشير.
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الدا دي  الس د  املسير  تجديد  الية 

البشير ملدة غير محد دة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الصالح ات اإلدارية.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس دة بنسع د نع مة 225.000،00 
م ن ة  الدا دي  الس دة  درهم 
الدا دي  الس د  درهم  5.000،00ر 
الس د  درهم   70.000،00 البشير 
 70.000،00 اسماع ل  الدا دي 

درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الس دة بنسع د نع مة 2250 حصة 
حصة  50ر  الس دة الدا دي م ن ة 
حصة   700 البشير  الدا دي  الس د 
الس د الدا دي اسماع ل 700 حصة 
بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي: 
الدا دي  الس د  املسير  تجديد  الية 

البشير  ذلك ملدة غير محد دة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 69ر2021/4.

794I

MOTO PRATIK

MOTO PRATIK
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MOTO PRATIK

7 2 اقامة الفأح شارع ابراه م 

الر داني مط 3 الطابق اال 3 الشقة 

رقم ر ، 20000، الدارالب ضاء 

MAROC

MOTO PRATIK شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7 2 اقامة 
الفأح شارع ابراه م الر داني مط 3 

الطابق اال 3 الشقة رقم ر - 20000 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7ر4642

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2020 ي ن     25

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MOTO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.PRATIK

غرض الشركة بإيجاز : امل كان ك

اسأيراد   تصدير.

 2 7  : االجأماعي  املقر  عن ان 

اقامة الفأح شارع ابراه م الر داني 

 - ر  مط 3 الطابق اال 3 الشقة رقم 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د خالد اغير ي ر عن انه(ا) 
ا ه  عمارة  كال ف رن ا  حدائق  اقامة 
  ط 4 شقة ر1 شارع فاس الب ضاء 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د خالد اغير ي ر عن انه(ا) 
ا ه  عمارة  كال ف رن ا  حدائق  اقامة 
  ط 4 شقة ر1 شارع فاس الب ضاء 

20000 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
795I

Synergie Experts

BEAR BERRIES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

Synergie Experts
49, زنقة ج ن ج رس, حي غ تي ه ، 

20060، الدار الب ضاء املغرب
BEAR BERRIES شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 49، زنقة 
ج ن ج ريس، حي غ تي ه - 20060 

الدار الب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الب اب  جل ل  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   656
500.ر حصة لفائدة الس د (ة) حمزة 

العرائ�سي بأاريخ ر1 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8ر7949.
796I

JURIS INVEST PARTNERS

 CARRIERES ET TRANSPORT

MENARA
إعالن مأعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 

الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب

 CARRIERES ET TRANSPORT

MENARA »شركة املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 0.500كلم 

طريق اكادير - 40000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر9ر4.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 1ر مارس  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

بأاريخ  االدارة  مجلس  قرر  مايلي: 

تع ين الس دات مل اء  2021/ر1/0ر 

ا لزه د   ابتسام الزه د كمأصرفين 

للشركة مع املصادقة عليهم في الجمع 

العام العادي املقبل

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

العادي  العام  الجمع  قرار  حسب 

املصادقة  تم  0/06/2021ر  بأاريخ 

 CIN الزه د  على تع ين الس دة مل اء 

280ر2رE   الس دة ابتسام الزه د 

كمأصرفين للشركة   CIN E24049ر

الئ غاية الجمع العام العادي للسنة 

املنته ة في ر1/12/202ر

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    0 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 82ر127.

797I
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sofoget

GOOD HEALTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
good health شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
حدادة رقم 668  14000 القن طرة 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.507 7

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 06 غشت  202 تم تح يل 
املقر االجأماعي الحالي للشركة من » 
 14000   668 القن طرة حدادة رقم 
القن طرة   « إلى  املغرب«  القن طرة 
2 الطابق الرابع  مركز ارعما3 حسن 

مكأب 6 14000 القن طرة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88505.

798I

sofoget

GOOD HEALTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
GOOD HEALTH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
حدادة رقم 668  14000 القن طرة 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.507 7

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  غشت  202   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»900.000 درهم« تي من »00.000  
درهم«    .000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع دي ن  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88505.
799I

sofoget

SAJA IMOB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
SAJA IMOB شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
29 مصطفى رف ع   عال3 رحماني 

مكأب 4 إقامة هبة - 14000 
القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   28
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 SAJA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.IMOB
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

تشغا3 عامة   تعما3 البناء.

عن ان املقر االجأماعي : القن طرة 

رحماني  عال3  رف ع    مصطفى   29

 14000  - هبة  إقامة   4 مكأب 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما3 الشركة: 2.400.000 

درهم، مقسم كالأالي:

 24.000 : الس د اجباد مصطفى 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

 24000  : الس د اجباد مصطفى 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د اجباد مصطفى عن انه(ا) 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د اجباد مصطفى عن انه(ا) 

القن طرة 14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88504.

800I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MAROSTAR EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue de Nador n° 28800 ، 7ر،

Mohammedia Maroc

 MAROSTAR EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 2 زنقة 

الح ز املحمدية - 28800 املحمدية 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4045

بمقأ�سى قرار الشريك ال ح د املؤرخ 
رتسما3  رفع  تم  في 04 غشت  202 
 1.400.000« قدره  بمبلغ  الشركة 
إلى  درهم« تي من »600.000 درهم« 
»2.000.000 درهم« عن طريق : إدماج 
احأ اطي ت  تر0اح ت  عال ات إصدار في 

رتس املا3.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 1949.

80 I

AZ CONSULATNTS

B CAPITAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

حل شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

B 100.000 شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 6  زنقة 

ي سف ابن تاشفين، املحل رقم 2 - 

0 00  الر0اط ملغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 07599

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2020 ن نبر   26 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

مبلغ   B 100.000 ال ح د  الشريك 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

ي سف  زنقة    6 اإلجأماعي  مقرها 

  00 0  -  2 ابن تاشفين، املحل رقم 

إرادة   :  3 نت جة  ملغرب  الر0اط 

الشريك ال ح د.

زنقة    6   حدد مقر الأصف ة ب 

 -  2 املحل رقم  ي سف ابن تاشفين، 

0 00  الر0اط املغرب. 
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  عين:

بقالي   عن انه(ا)  سناء  الس د(ة) 

2ر شقة   حي املنتزه ح ي م 0 00  

الر0اط املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

يناير  بأاريخ  2  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 110482.

802I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAISON SNOW

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تع ين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب

MAISON SNOW شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 0.000 .

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

02 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة الس د(ة) تعراب 

ي سف كمسير آخر

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    0 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 127418.

Iر80

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 MARRAKECH GOLDEN
REAL ESTATE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

ت س ع نشاط الشركة 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH GOLDEN REAL

ESTATE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي ساحة 
الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.
ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ل  ز  202   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
شراء  0 ع  منح االمأ از  الأجارة 
 الشحن  الأمث ل  االسأيراد 
 الأصدير لجم ع املنأجات الحرف ة.

الأجارة اإللكتر ن ة  املب عات عبر 
اإلنترنت..

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم   275 .
804I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RAHIL TRANSPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
RAHIL TRANSPORT شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : د ار 

شع ف بلعك د الب ر 204 - 40000 
مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر5902.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ماي  202  في     املؤرخ 
ذات  شركة   RAHIL TRANSPORT
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 
شع ف بلعك د الب ر 204 - 40000 
النعدام  نت جة  املغرب  مراكش 

النشاط.
  عين:

الس د(ة) ي سف زهير   عن انه(ا) 
س دي عباد رقم 44 40000 مراكش 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ساحة  ماي  202  في  بأاريخ    
اقامة  الحسن  م الي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27558 .

805I

ACCOUNTAX MAROC

SPEED BUILD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté رème étage, , 0
 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SPEED BUILD شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 
5، - 20280 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
508709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 SPEED : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUILD
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ت   املغرب  داخل  س اء   ، الشركة 

خارجه، إلى :
 - الق ام بجم ع ارشغا3 املخألفة 
  بجم ع الدراسات الأقن ة للهندسة.
- املساهمة بشتى ال سائل   تحت 
شركة  ت   مقا لة  تي  في  صفة  تي 
ت   مباشرة  عالقة  له  نشاطا  تزا 3 
غير مباشرة بالهدف االجأماعي  ذلك 
عن طريق تأسيس شركات جديدة ت  
املساهمة فيها ت  تس يرها ت  االكأأاب 

ت  عن طريق شركات محاصة، 
 -   بصفة عامة كل عمل ة تجارية، 
عقارية  ت   منق لة  مال ة،  صناع ة، 
لها عالقة بالهدف االجأماعي للشركة 

ت  كف لة بأط ير نشاطها. .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 5، 

- 20280 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
0رر حصة   : الس د تزري حسن 

بق مة 00  درهم للحصة .
0رر   : عصام  الس د  سب 3 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
40ر   : محسن  الع دي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د تزري حسن عن انه(ا) د ار 
ا الد  جماعة فم ا دي،  تيت ب ج ، 

مبارك 006ر2 بني مال3 املغرب.
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عن انه(ا)  الس د  سب 3 عصام 
تجزئة الن ر  0، الجزء  ، رقم ر0، 
بني  006ر2  مبارك  ا الد  ا دي،  فم 

مال3 املغرب.
الس د الع دي محسن عن انه(ا) 
ا دي،  جماعة فم  تيت ب ج ،  د ار 
ا الد مبارك 006ر2 بني مال3 املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د تزري حسن عن انه(ا) د ار 
ا الد  جماعة فم ا دي،  تيت ب ج ، 

مبارك 006ر2 بني مال3 املغرب
عن انه(ا)  الس د  سب 3 عصام 
تجزئة الن ر  0، الجزء  ، رقم ر0، 
بني  006ر2  مبارك  ا الد  ا دي،  فم 

مال3 املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم -.
806I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AFRICA PEDRA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
AFRICA PEDRA شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 FABRIZIO (ة)  الس د  تف يت 
COLOMBINI 900 حصة اجأماع ة 
من تصل 000.  حصة لفائدة الس د 
بأاريخ   NICOLA COLOMBINI (ة) 

26 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12800.
807I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AFRICA PEDRA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
AFRICA PEDRA شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
26 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   COLOMBINI NICOLA

 ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12800.
808I

conseils sarl

 COMPTOIR ZAKIAT
NEGOCE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة   مكأب 
رقم 9  طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 COMPTOIR ZAKIAT NEGOCE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 
العزيزة شارع اململكة العر0 ة 

السع دية الطابق ر رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPTOIR ZAKIAT NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : االسأيراد   

الأصدير  الأجارة على العم م.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

العر0 ة  اململكة  شارع  العزيزة 
السع دية الطابق ر رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد سع د ش ح  : 00  

حصة بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ش ح   سع د  محمد  الس د 

عن انه(ا) اقامة العزيزة شارع اململكة 

الثالث  الطابق  السع دية  العر0 ة 
رقم 20 90000 طنجة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ش ح   سع د  محمد  الس د 

عن انه(ا) شارع جما3 الدين افغاني 

عمارة ر0 ع   الطابق شقة 6 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246560.

809I

CYH

STE ANTWERPEN IMMO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 STE ANTWERPEN IMMO

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 ROUTE عن ان مقرها اإلجأماعي 
 EL JAMIA LOTS BELLAOUI LOT

 2EME ETAGE OUJDA-N 528
60000 OUJDA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8211ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANTWERPEN IMMO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
 ROUTE  : عن ان املقر االجأماعي 
 EL JAMIA LOTS BELLAOUI LOT
 N 528-2EME ETAGE OUJDA

.60000 OUJDA MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د مصطفى ال الي عن انه(ا) 

 جدة 60000  جدة املغرب.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الس د مصطفى ال الي عن انه(ا) 
 جدة OUJDA 60000 املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2ر4ر.

8 0I

Arithmetic Compta 

نور الدين دو كومينيكاسيون 
 NOURDDINE DE(

)COMMUNICATION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
7   شارع م الي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكأب رقم 4 ، 14000، 
القن طرة املغرب

ن ر الدين د  ك م ن كاس  ن 
 NOURDDINE DE(

COMMUNICATION) شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 7   شارع 

م الي عبد العزيز مكأب رقم 7 - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6267 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
ك م ن كاس  ن  د   الدين  ن ر 
 NOURDDINE DE(

.(COMMUNICATION

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النداء/الأك ين   االستشارة/االشهار 

عن طريق االنترنيت.
   7  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع م الي عبد العزيز مكأب رقم 

7 - 14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ن ر الدين الط د الحسني 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ن ر الدين الط د الحسني 
ف ال   7 راس الطرف زنقة  عن انه(ا) 

رقم  2 150ر9 مرت ل املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ن ر الدين الط د الحسني 
ف ال   7 راس الطرف زنقة  عن انه(ا) 

رقم  2 150ر9 مرت ل املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تحت   - بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

رقم -.
8  I

ECOCOMPTA

UNITRAMAS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 86ر
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

UNITRAMAS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي حي الفأح ر 
زنقة   رقم  5 عين الشق - 20470 

الدارالب ضاء املغرب.
ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.66245

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 بنايات ،منعش عقاري.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794886.

8 2I

ECOCOMPTA

LC INCENDIE
إعالن مأعدد القرارات

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 86ر
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

LC INCENDIE »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 57 
شارع جنين حي القدس البرن �سي - 

0 202 الدارالبضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
5011ر4.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 26 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على عقد تف يت الحصص 
الس د  ف ت  ح ت  اإلجأماع ة 
مصطفى عابد 500 حصة إجأماع ة 

للس د رش د الدهبي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  تح يل 
إلى شركة ذات  املسؤ ل ة املحد دة 
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

ال ح د
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
مصطفى  الس د  الس د  إسأقالة 

عابد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794887.

Iر81

AMDE

H2M CONSULTING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

H2M CONSULTING شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سم ة، إقامة شهرزاد ر، الطابق 

5،رقم 22، الدار الب ضاء، املغرب - 

40ر20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  0ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 H2M : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : نصائح في 

استرات ج ة تس ير الشركات  املال ة.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق  ر،  شهرزاد  إقامة  سم ة، 

 - املغرب  الدار الب ضاء،   ،22 5،رقم 

40ر20 الدار الب ضاء املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   250  : الس دة زينب منير 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة حرية مفه م : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  منير  زينب  الس دة 

عمارة ر26 شقة 7 حي الفأح ح ي م 

الر0اط 20000 الر0اط املغرب.

عن انه(ا)  مفه م  حرية  الس دة 
م  ح   54 رقم    5 عمارة  املشر ع 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مفه م  حرية  الس دة 
م  ح   54 رقم    5 عمارة  املشر ع 

الدارالب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 275ر79.

814I

MKONSULTING

LES DOMAINES TAHRAOUI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MKONSULTING

ر7 شارع تنفا زا ية   ممر«كل  

د  بر ف نس« شقة 202 الدار 

الب ضاء، 20250، الدار الب ضاء 

املغرب

 LES DOMAINES TAHRAOUI

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان ، طابق   شقة ر - 

20490 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

487979

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  يناير  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 LES  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMAINES TAHRAOUI

غرض الشركة بإيجاز : الزراعة.

26 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

 - ر  شقة  طابق     ، مرس السلطان 

20490 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محسن الطهرا ي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الطهرا ي  محسن  الس د 

عن انه(ا) زنقة الزهرا ي اب  القاسم 

عائشة  قطع  لد    8 رقم   4 زنقة 

60ر20 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الطهرا ي  محسن  الس د 

عن انه(ا) زنقة الزهرا ي اب  القاسم 

عائشة  قطع  لد    8 رقم   4 زنقة 

60ر20 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر0  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

فبراير  202 تحت رقم رر7ر76.

8 5I

THE OFFICE

VAAS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119   9

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

VAAS شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9   شارع 

عبدامل من الطابق 02 رقم 8  الدار 

الب ضاء 200000 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202  1ر 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.VAAS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املعل مات ة.

   9  : االجأماعي  املقر  عن ان 

رقم   02 الطابق  عبدامل من  شارع 

الدار   200000 الب ضاء  الدار    8

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د بنبلى هشام : 5.000 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د  دحي كريم : 5.000 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الس د بنبلى هشام : 5.000 بق مة 

00  درهم.

الس د  دحي كريم : 5.000 بق مة 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  هشام  بنبلى  الس د 

جنان كال ف رن ا عمارة يسرا 5 طابق 

ر شقة 6  عين الشق 200000 الدار 

الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  كريم  الس د  دحي 

حي  ر  شقة  ل ل ال  إقامة  قطاع  2 

الرياض 20000 الر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  هشام  بنبلى  الس د 

جنان كال ف رن ا عمارة يسرا 5 طابق 

ر شقة 6  عين الشق 200000 الدار 

الب ضاء املغرب

عن انه(ا)  كريم  الس د  دحي 

حي  ر  شقة  ل ل ال  إقامة  قطاع  2 

الرياض 20000 الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794084.

8 6I

THE OFFICE

 KITCHEN AND HOME

DESIGN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119   9

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

 KITCHEN AND HOME DESIGN

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي الدار 

الب ضاء املغرب 200000 الدار 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.276267
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2020 تكأ 0ر  في  0  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
 KITCHEN AND HOME DESIGN
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
الدار  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
الدار   200000 املغرب  الب ضاء 
الخسائر   : املغرب نت جة 3  الب ضاء 

املأكررة.
   9 ب  الأصف ة  مقر  حدد    
رقم   02 الطابق  عبدامل من  شارع 
الب ضاء  الدار   200000 املغرب    8

املغرب. 
  عين:

الفا�سي    ي نس  الس د(ة) 
زنقة  حمزة  ايت  ممر   27 عن انه(ا) 
املغرب  الر0اط   200000 قاسم  بير 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 757752.
8 7I

ائأمان ة حك م الرج اني ش.م.م ذات الشريك 

ال ح د

 ALLIANCE شركة
ASCENSEUR

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

ائأمان ة حك م الرج اني ش.م.م 
ذات الشريك ال ح د

شارع محمد الزرقط ني درب   رقم 
6  حي السالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 ALLIANCE ASCENSEUR شركة
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 20 
عمارة 7ر شارع الحسن الثاني م.ج 

مكناس - 50000 مكاس املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.48027

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 02 غشت  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الحسن  شارع  7ر  عمارة   20 »رقم 

مكاس   50000  - الثاني م.ج مكناس 

الحم ديين  »شارع  إلى  املغرب« 

 50000  - ب.م.ع مكناس   294 رقم 

مكناس املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 2رر4.

8 8I

FIDUCOJ

STE ASSIL BM
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE ASSIL BM »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي 

النهضة رقم ر0 مكرر - - جرادة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر514ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 20 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

 تع د ملك تها 
ً
- ب ع 0رر سهما مايلي: 

للس د بن سامح عبد القادرالحامل 

فهر2524  رقم  ال طن ة  للبطاقة 

لصالح الس د م �سى ب عزة الحامل 

فه21046    رقم  ال طن ة  للبطاقة 

 لصالح الس د جل لي عبد 
ً
40ر سهما

العالي الحامل للبطاقة ال طن ة رقم 

فه24524.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القان ني  الشكل  تغ ير   -

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى  ال ح د 

محد دة 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

-اضافة الس د م �سي ب عزة الحامل 

فه21046  رقم  ال طن ة  للبطاقة 

الحامل  العالي  عبد  جل لي   الس د 

فه24524  رقم  ال طن ة  للبطاقة 

مسيرين جدد للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغ ير الشكل القان ني من شركة ذات 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  إلى  ال ح د 

محد دة 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

كالأالي:  الشركة  رتسما3  تقس م 

-الس د بن سامح عبد القادر 000رر 

ب عزة000رر  م �سى  -الس د  درهم 

العالي  عبد  جل لي  الس د   - درهم 

4000ر درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

تقس م الحصص االجأماع ة  مايلي: 

كالأالي: الس د بن سامح عبد القادر 

-الس د  اجأماع ة  حصة  0رر 

م �سى ب عزة0رر حصة اجأماع ة - 

الس د جل لي عبد العالي 40ر حصة 

اجأماع ة

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

عبد  بن سامح  الس د  تع ين  مايلي: 

القادر   الس د م �سى ب عزة   الس د 

جل لي عبد العالي كمسيرين للشركة 

ملدة غير محد دة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 450ر.

8 9I

ز 0ير ب تغماس

STE LUGIRIA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ز 0ير ب تغماس

اكن 3 املركز تازة ، 5050ر، تازة 

املغرب

 STE LUGIRIA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 49 تجزئة 

الفأح اكن 3 تازة - 5000ر تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUGIRIA IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري -االشغا3 املخألفة .

عن ان املقر االجأماعي : 49 تجزئة 

تازة  5000ر   - تازة  اكن 3  الفأح 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الهمس محمد : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة الهمس ران ة : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  محمد  الهمس  الس د 

تازة  اكن 3  الفأح  تجزئة   276 رقم 

5000ر تازة املغرب.
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عن انه(ا)  ران ة  الهمس  الس دة 
تازة  اكن 3   296 رقم  الفأح  تجزئة 

5000ر تازة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  الهمس  الس د 
تازة  اكن 3  الفأح  تجزئة   276 رقم 

5000ر تازة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 1ر5.

820I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LES TRESORS TROPICAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م الي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأ ي، 40000، مراكش املغرب
 LES TRESORS TROPICAUX

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الحرية شارع م الي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 0.000 .
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 08 ي ل  ز  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»ساحة الحرية شارع م الي الحسن 
اقامة البردعي عمارة ب الشقة رقم 
إلى   » 0.000 مراكش   40000  -  2
»ساحة الحرية شارع م الي الحسن 
اقامة البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 

- 40000 مراكش 0.000 «.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 70ر127.

82 I

COFISCOM

AYAHOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 600رر، BERKANE
MAROC

AYAHOU TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر4 
زنقة 7 الشطر   حي السعادة - 

00رر6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AYAHOU TRAVAUX
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غاب ية 
اشغا3  ا   البناء  اشغا3  مقا 3 

مخألفة.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - حي السعادة  الشطر     7 زنقة  ر4 

00رر6 بركان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الحسين  ع اد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الحسين  ع اد  الس د 

س دي  ال فاق  حي    0 زنقة    0
سل مان 00رر6 بركان املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الحسين  ع اد  الس د 
س دي  ال فاق  حي    0 زنقة    0

سل مان 00رر6 بركان املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم ر120.
822I

EL OUARRAD AZIZ

STE HANONA LILYA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt ر Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
50000، meknes maroc

STE HANONA LILYA شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة4 

ف شقة 27 غ/النخ ل طابق ر م.ج 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
45987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   20 8 شتنبر   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HANONA LILYA
تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شقق مفر شة.
اقامة4   : االجأماعي  املقر  عن ان 
م.ج  ر  27 غ/النخ ل طابق  ف شقة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : رزاق  حنان  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  رزاق  حنان  الس دة 
ر1  جه عر س مكناس  رقم  زنقة5 

meknes 50000 املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رزاق  حنان  الس دة 
ر1  جه عر س مكناس  رقم  زنقة5 

meknes 50000 املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

8 20 تحت رقم 604ر.

Iر82

BELGA CONSULTING

AL KINDUS GROUP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc

AL KINDUS GROUP شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7ر زنقة 

إدريس اركبر شقة رقم 6 الطابق 

ر حسان الر0اط - 0000  الر0اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 5508 
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 AL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KINDUS GROUP

الأدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

املنهي  الدر س املسائ ة الخاصة؛

الأدريب  الأدريس عن بعد  عبر 

اإلنترنت

(د رات الأدريس،  مركز الأدريب 

لالمأحانات  املباريات،  الأحضير 

الأعل م،  الأدريب)؛ .
زنقة  7ر   : عن ان املقر االجأماعي 

الطابق   6 رقم  شقة  اركبر  إدريس 

الر0اط    0000  - الر0اط  حسان  ر 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : العماري  سهى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة سهى العماري عن انه(ا) 
08 زنقة تيت هاني شارع ت الد سع د 

الر0اط    0 70 الر0اط  الس ي�سي 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة سهى العماري عن انه(ا) 
08 زنقة تيت هاني شارع ت الد سع د 

الر0اط    0 70 الر0اط  الس ي�سي 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 8022  .

824I

BELGA CONSULTING

DENCAMED
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
DENCAMED شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 5  شارع 

اربطا3 شقة رقم 4 - 0090  
الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 55079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DENCAMED
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 تصدير  شراء  0 ع  ت زيع املنأجات 
ارسنان  االستهالك ة  تجهزة 

 املعدات الطب ة.
معدات  ترك ب  ص انة  ترك ب 
طب ارسنان  ارجهزة الطب ة  كذلك 
املأعلقة  املسألزمات  السلع  جم ع 

بغرض الشركة.
5  شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
اربطا3 شقة رقم 4 - 0090  الر0اط 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : هللا  بنعبد  ياسين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس د عمر الشاهد 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ياسين بنعبد هللا عن انه(ا) 
حي ال فاء عمارة م شقة 2 الطائرات 

80 0  الر0اط املغرب.
عن انه(ا)  الشاهد  عمر  الس د 
جنان  إقامة    6 شقة  0ر  عمارة 
  02 0 النهضة حي النهضة   إضافي 

الر0اط املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ياسين بنعبد هللا عن انه(ا) 
حي ال فاء عمارة م شقة 2 الطائرات 

80 0  الر0اط املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم  802  .
825I

ت غ در ك سلأين

MAROCANADA مارو كندا
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ت غ در ك سلأين
 BD DRISS EL HARTI CITE 846
 DJAMAA 844 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

 MAROCANADA مار  كندا
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
بريما ت فيس رقم 05  الطابق 

ر الشقة 6  زا ية زنقة مصطفى 
ملعاني   زنقة    يناير - 20522 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 828 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
مار    : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAROCANADA كندا
إستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
  تصدير امل اد الغدائ ة   املالبس   

اآلالت   املعدات الصناع ة.
إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ر  الطابق    05 رقم  ت فيس  بريما 
مصطفى  زنقة  زا ية    6 الشقة 
ملعاني   زنقة    يناير - 20522 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  رش د  راشدي  الس د 
 BOIS BRIAND J7G2AO QC
.10500 BOIS BRIAND CANADA

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

 RACHDI RACHID الس د 
 BOIS BRIAND J7G2AO (ا)عن انه
 QC 10500 BOIS BRIAND

CANASA
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 14ر795.

826I

AL-RAJAE PLUS

الرجاء بلوس
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

AL-RAJAE PLUS
 résidence rokaia mag 0ر rue
 ibn toumaet tanger résidence

 rokaia mag 0ر rue ibn toumaet
 tanger، 90000، tanger

marocain
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الرجاء بل س شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة رق ة 

مكازين ر0 شارع ابن ت مرت طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

الرجاء   : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

بل س.

ت فير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة  خدمات  من  كل  لزيناىها 

 االسأقبا3  االرشاد  الحراسة 

 املنا لة  ال ساطة.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ت مرت  ابن  شارع  ر0  مكازين  رق ة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 Rachad Rouchdi الس د 

 HAY BNI MAKADA عن انه(ا) 

 LKDIMA NR 290000 56ر

.Tanger Maroc

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 Rachad Rouchdiٌ الس د 

 HAY BNI MAKADA عن انه(ا) 

 LKDIMA NR 290000 56ر

.Tanger Maroc

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 4رر8.

827I

FIDUNIVERSEL

جلتك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR رر

 CASABLANCA، 2000ر،

CASABLANCA MAROC

جلأك شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان طابق   رقم ر - 

20700 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : جلأك.

تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر0اء.

26 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
 - ر  رقم  طابق    السلطان  مرس 

20700 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الحر  فد ى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة فد ى الحر : 000  بق مة 
00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الحر  فد ى  الس دة 
السالم  عبد  بن  ادريس  زنقة   25
70ر20  املعاريف  شقة7   4 طابق 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة فد ى الحر عن انه(ا) 25 
زنقة ادريس بن عبد السالم طابق 4 

شقة7 70ر20 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79520.
828I

مكأب املحاسبة اطاك م

 STE SUD EST GRAND
BAZARD

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاك م
زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
 STE SUD EST GRAND BAZARD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

اسأ ال ل ملعب - 52600 تنجداد 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
05ر15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.SUD EST GRAND BAZARD

بازار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املفا ضة.  الأقل دية.  ارصناف 

االستراد  الأصدير..
قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تنجداد   52600  - ملعب  اسأ ال ل 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة ايت عدي عائشة : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عائشة  عدي  ايت  الس دة 
ملعب  اسأ ال ل  قصر  عن انه(ا) 

52600 تنجداد املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عائشة  عدي  ايت  الس دة 
ملعب  اسأ ال ل  قصر  عن انه(ا) 

52600 تنجداد املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم  5 2.

829I

مكأب املحاسبة اطاك م

STE BAMATY TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

مكأب املحاسبة اطاك م
زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE BAMATY TRAVAUX شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
تمرد لت فركلة العل ا - 52600 

تنجداد املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.  20 
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  تكأ 0ر  202   20 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
مبلغ   STE BAMATY TRAVAUX
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
تمرد لت  قصر  اإلجأماعي  مقرها 
فركلة العل ا - 52600 تنجداد املغرب 

نت جة 3 : تلقائي.
قصر  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 52600  - العل ا  فركلة  تمرد لت 

تنجداد املغرب . 
  عين:

معسلى    خالد  الس د(ة) 
 52600 السات  قصر  عن انه(ا) 
تنجداد املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 5ر4.
0Iر8

مكأب املحاسبة اطاك م

STE HAWAWI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

مكأب املحاسبة اطاك م
زنقة ر6 رقم ر تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE HAWAWI شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
بناصر فركلة العل ا - 52600 تنجداد 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.856 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر شتنبر  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 STE HAWAWI ال ح د  الشريك 
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
بناصر فركلة العل ا - 52600 تنجداد 

املغرب نت جة 3 : تلقائي.
  حدد مقر الأصف ة ب قصر ايت 
بناصر فركلة العل ا - 52600 تنجداد 

املغرب. 
  عين:

الناصري    هللا  عبد  الس د(ة) 
  76 رقم  الخر0ات  زنقة  عن انه(ا) 
(ة)  تنجداد املغرب كمصفي   52600

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 6ر4.

1Iر8

CASA COMPTES

LIPO MEDICAL MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 2090ر،
CASABLANCA MAROC

LIPO MEDICAL MAROC شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 202، 
شارع عبد امل من الطابق السفلي 
رقم 5 - 60ر20 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15ر517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 LIPO  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.MEDICAL MAROC

- اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 تصدير  ت زيع املنأجات الصح ة.

- اسأيراد  تصدير  ت زيع  ص انة 

اآلالت  االجهزة الطب ة.

اسأيراد  تصدير  ت زيع   -

الأجم ل  منأجات  مسأحضرات 

الشخص ة  الك اشف  النظافة 

الطب ة  املكمالت الغذائ ة.

مسأحضرات  تصن ع  ت زيع   -

النظافة  الأجم ل  منأجات 

الشخص ة.

لصناعة  ت ل ة  م اد  اسأيراد   -

مسأحضرات الأجم ل

ال ثائق  كافة  تصم م  إنأاج   -

لهذه  اإلعالن ة  التر يج   ارد ات 

املنأجات.

الأدريبات  الند ات  تنظ م   -

الشركة  تقديم  بهدف  املأعلقة 

املش رة التس يق ة  اإلدارية.

- دراسة  تنف ذ املشاريع املأعلقة 

بهدف الشركة.

- هدايا الشركة..

 ،202  : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع عبد امل من الطابق السفلي رقم 

5 - 60ر20 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

بنب 0كر  الزهراء  فاطمة  الس دة 

درهم    00 بق مة  حصة   500:

للحصة .

500 حصة   : الس د سامي سفار 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

بنب 0كر  الزهراء  فاطمة  الس دة 
 2 6 زنقة ر س  ن الطابق  عن انه(ا) 

 00000 املستشف ات  حي   5 الشقة 

الدار الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  سفار  سامي  الس د 

ت نس 00000 ت نس ت نس.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بنب 0كر  الزهراء  فاطمة  الس دة 
 2 6 زنقة ر س  ن الطابق  عن انه(ا) 

 00000 املستشف ات  حي   5 الشقة 

الدار الب ضاء املغرب

عن انه(ا)  سفار  سامي  الس د 

ت نس 00000 ت نس ت نس

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794292.

2Iر8

شركة حسابات فاس

BIBISMAROC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب

BIBISMAROC شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم ر2 

شارع محم د العقاد املأجر رقم ر 

فاس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

697 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BIBISMAROC
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غرض الشركة بإيجاز : ب ع مالبس 
ارطفا3   الرضع بالأقس ط

ارطفا3  تكسس ارات   ب ع 
  الرضع.

ر2  رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
ر  رقم  املأجر  العقاد  محم د  شارع 

فاس - 0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د نب ل عل ش : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د نب ل عل ش عن انه(ا) رقم 
ر2 شارع محم د العقاد املأجر رقم ر 

فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د نب ل عل ش عن انه(ا) رقم 
ر2 شارع محم د العقاد املأجر رقم ر 

فاس 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر5ر4.
Iرر8

omnium management

AMUSIONG CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

fes maroc ،0100ر
AMUSIONG CAR شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي هبة 

ر27  اد فاس-فاس - 0000ر فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
697 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMUSIONG CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق..
حي هبة   : عن ان املقر االجأماعي 
فاس  0000ر   - ر27  اد فاس-فاس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د تنس جاي اندل�سي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
اندل�سي  جاي  تنس  الس د 
5   اد فاس  رقم   8 زنقة  عن انه(ا) 

فاس 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
اندل�سي  جاي  هللا  عبد  الس د 
5   اد فاس  رقم   8 زنقة  عن انه(ا) 

فاس 0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 52ر4.
4Iر8

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 JAOUAHIR TEXTILE SARL
AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،
46000، SAFI MAROC

 JAOUAHIR TEXTILE SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الع ايطة 
ا الد اكنا  الطابق السفلي بني مال3 

- 000ر2 بني مال3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JAOUAHIR TEXTILE SARL AU
-اعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخ اطة ا  الأصم م .
-ب ع املالبس الجاهزة.

-الأجارة..
عن ان املقر االجأماعي : الع ايطة 
ا الد اكنا  الطابق السفلي بني مال3 - 

000ر2 بني مال3 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : العلمي  ج اهر  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة ج اهر العلمي عن انه(ا) 
الع ايطة ا الد اكنا ا الد امبارك بني 

مال3 000ر2 بني مال3 املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة ج اهر العلمي عن انه(ا) 
الع ايطة ا الد اكنا ا الد امبارك بني 

مال3 000ر2 بني مال3 املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 1014.

5Iر8

STE CROWN CONSULTING SARL

STE NETGARVERTS SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 2000ر،

ALHOCEIMA MAROC
STE NETGARVERTS SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثاني شارع تل ين - 2000ر 
الحس مة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

5ر29.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 غشت  202 تم تع ين 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الغلبز ري تنس كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 669.

6Iر8

Fidex Conseil

مروك ترنسميسيون كوغوا و 
غوملا

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

Fidex Conseil
 BD MOHAMED VI RES °14

 ANNASER GH 11 N ، 2000ر،
CASABLANCA MAROC

مر ك ترنسميس  ن ك غ ا   غ ملا 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي حي م الي 

عبد هللا زنقة 289 رقم 2 عين الشق 

الدار الب ضاء 02 - ر2015 الدار 

الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

857ر6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  99    29

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

مر ك   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

ترنسميس  ن ك غ ا   غ ملا .

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 الأصدير.

عن ان املقر االجأماعي : حي م الي 

عبد هللا زنقة 289 رقم 2 عين الشق 

الدار  ر2015   -  02 الب ضاء  الدار 

الب ضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50  : فالح  محمد  الس د 

بق مة 5.000 درهم للحصة .

الس د مفه م عبدهللا : 50 حصة 

بق مة 5.000 درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  فالح  محمد  الس د 

بل ك 6 رقم 184 ق ج الدار الب ضاء 

ر2015 الدار الب ضاء املغرب .

مفه م عبدهللا عن انه(ا)  الس د 

8  زنقة سأين سترات الدار الب ضاء 

20700 الدار الب ضاء املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  فالح  محمد  الس د 

بل ك 6 رقم 184 ق ج الدار الب ضاء 

ر2015 الدار الب ضاء املغرب 

مفه م عبدهللا عن انه(ا)  الس د 

8  زنقة سأين سترات الدار الب ضاء 

20700 الدار الب ضاء املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 6164ر1.

7Iر8

STE CROWN CONSULTING SARL

STE NETGARVERTS SARL

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 2000ر،

ALHOCEIMA MAROC

STE NETGARVERTS SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي شارع 

تل ين الطابق الثاني - 2000ر 

الحس مة .

تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

5ر29.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 24 غشت  202 تم تح يل 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 669.

8Iر8

STE CROWN CONSULTING SARL

STE NETGARVERTS SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 2000ر،

ALHOCEIMA MAROC
STE NETGARVERTS SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
تل ين الطابق الثاني - 2000ر 

الحس مة املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5ر29.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 غشت  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»شارع تل ين الطابق الثاني - 2000ر 
إلى »املحل الكائن  الحس مة املغرب« 
  8 الشقة  ر0  عمارة   2 ب جناح ب 
E عمارة 18-ر - 2000ر  بادس بل ك 

الحس مة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 669.

9Iر8

FITICOF

TODO PACK
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نب لة ، 

0000ر، فاس املغرب
TODO PACK شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري 4 الطابق السفلي تجزئة 
املحمدية ز اغة - 0000ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6975 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 TODO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.PACK

غرض الشركة بإيجاز : - ب ع جم ع 

الأعبئة  الأغل ف  معدات  تن اع 

للم اد الغذائ ة  الأجم ل

- اسأيراد   تصدير .

محل   : االجأماعي  املقر  عن ان 

تجزئة  السفلي  الطابق   4 تجاري 

فاس  0000ر   - ز اغة  املحمدية 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما3 الشركة: 000.000.  

درهم، مقسم كالأالي:

ب لغدان  الحم د  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة   5.500  :

للحصة .

 : ب لغدان  الدين  خير  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .700

للحصة .

 700  : ب لغدان  ملك  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 700  : الس دة هبة هللا ب لغدان 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 700  : ب لغدان  عبلة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 700  : سعدي  لط فة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د املغرب عن انه(ا)  5 زنقة 

بن عبد  املازني شارع عال3  ابراه م 

هللا 0000ر فاس املغرب.
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ب لغدان  الدين  خير  الس د 
املازني  ابراه م  زنقة  عن انه(ا)  5 
شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب.
الس دة ملك ب لغدان عن انه(ا) 
زنقة ابراه م املازني شارع عال3   5 

بن عبد هللا 0000ر فاس املغرب.
ب لغدان  هللا  هبة  الس دة 
املازني  ابراه م  زنقة  عن انه(ا)  5 
شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب.
الس دة عبلة ب لغدان عن انه(ا) 
زنقة ابراه م املازني شارع عال3   5 

بن عبد هللا 0000ر فاس املغرب.
الس دة لط فة سعدي عن انه(ا) 
زنقة ابراه م املازني شارع عال3   5 

بن عبد هللا 0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ب لغدان  الحم د  عبد  الس د 
املازني  ابراه م  زنقة  عن انه(ا)  5 
شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب
ب لغدان  الدين  خير  الس د 
املازني  ابراه م  زنقة  عن انه(ا)  5 
شارع عال3 بن عبد هللا 0000ر فاس 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 87/2021ر4.
840I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

مكتبة القلم الذهبي
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM
CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR
 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC
مكأبة القلم الذهبي شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 

227، محل رقم ر، معم رة حسين، 
سال الجديدة - 00    سال الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4555ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
مكأبة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

القلم الذهبي.
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املكأب ة  الل ازم  املدرس ة    الل ازم 

بالأقس ط.
الصحف  ب ع  مكأبة،   راقة، 

 جم ع عمل ات الطباعة  النسخ..
عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
معم رة  ر،  رقم  محل   ،227 رقم 
00    سال   - حسين، سال الجديدة 

الجديدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة اله ارية الفر حي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الفر حي  اله ارية  الس دة 
الناصري  تحمد  شارع  عن انه(ا) 
اقامة 2 رقم 2 سال الجديدة 00    

سال الجديدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الفر حي  اله ارية  الس دة 
الناصري  تحمد  شارع  عن انه(ا) 
اقامة 2 رقم 2 سال الجديدة 00    

سال الجديدة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 0ر74ر.
841I

conseils sarl

RACE AUTO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة   مكأب 
رقم 9  طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
RACE AUTO شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 6  تجزئة 
طارق عين الح اني الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  9899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   14
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RACE  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.AUTO
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات.
عن ان املقر االجأماعي : 6  تجزئة 
طارق عين الح اني الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د العربي العمراني : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د صف ان ب زيان : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د العربي العمراني عن انه(ا) 
شارع م الي رش د تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب.
الس د صف ان ب زيان عن انه(ا) 
رقم    طارق  تجزئة  الح اني  عين 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د العربي العمراني عن انه(ا) 
شارع م الي رش د تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب
الس د صف ان ب زيان عن انه(ا) 
رقم    طارق  تجزئة  الح اني  عين 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم رر2458.

842I

JURISMAG SARL

مختبر املنتجات الصيدلية 
لشمال افريقيا »البروفان – 

« LAPROPHAN
إعالن مأعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

مخأبر املنأجات الص دل ة لشما3 
 LAPROPHAN – افريق ا »البر فان

» »شركة املساهمة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 8 ، شارع 
إيم ل ز ال - - الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.16499
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  0  شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  السكيري  ي نس  الس د  عز3 
عام  مدير  مسؤ 3  كص دلي  مهامه 

منأدب 
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبل ل كص دلي  الس د محمد  تع ين 

مسؤ 3 مدير عام منأدب 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: 000

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795075.

Iر84

JURIS INVEST PARTNERS

 MENARA TRANSPORT ET

LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 

الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب

 MENARA TRANSPORT ET

LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي رر تجزئة 

ازلي الحي ا لصناعي - 20240 

مراكش املغرب.

ت س ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7407

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

باضافة  الشركة  نشاط  ت س ع 

نقل البضائع لفائدة الغير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 128194.

844I

fiduazizi

TRANSPORT BENCHARGUI
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7000، 

الع  ن املغرب

 TRANSPORT BENCHARGUI

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 

يعق ب املنص ر الحي االداري عمارة 

ح دار رقم 8ر الع  ن - 70000 

الع  ن املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر4رر1.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 08 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

ينص  الذي  ر-1-2:  رقم  قرار 

حصة من   2500 ب ع   1- على مايلي: 

طرف الس د ب 0كر الديش الى الس د 

الشكل  تح يل   2- الديش.  عبد هللا 

دات  شركة  من  للشركة  القان ني 

دات  شركة  الى  محد دة  مسؤ ل ة 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  احد. -ر 

تع ين الس د عبد هللا الديش كمسير 

 ح  د للشركة مع الأ ق ع ال ح د له 

في جم ع العمل ات املال ة   املصرف ة 

  االدارية.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

الذي  16-07-06-ر0:  رقم  بند 

ينص على مايلي: -1 ب ع 2500 حصة 

الى  الديش  ب 0كر  الس د  طرف  من 

تح يل   2- الديش.  عبد هللا  الس د 

القان ني للشركة من شركة  الشكل 

شركة  الى  محد دة  مسؤ ل ة  دات 

بشريك  محد دة  مسؤ ل ة  دات 

هللا  عبد  الس د  تع ين  -ر   احد. 

مع  للشركة  كمسير  ح  د  الديش 

الأ ق ع ال ح د له في جم ع العمل ات 

املال ة   املصرف ة   االدارية.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
06 تكأ 0ر  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 114/2021ر.
845I

CABINET RAMI EXPERTISE

NFISSI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 0000ر ، 0ر،
Fés, Maroc

NFISSI IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

0ر الطابق 5 عمارة رقم 7 اقامة 
ل 0 ة شارع عال3 بن عبد هللا فاس - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6970 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 NFISSI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : *مستثمر 

عقاري 
املأن عة    ارعما3  في  *مقا 3   

اإلنشاءات 
*تاجر.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
رقم 0ر الطابق 5 عمارة رقم 7 اقامة 
ل 0 ة شارع عال3 بن عبد هللا فاس - 

0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : حسن  انفي�سي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  حسن  انفي�سي  الس د 

طريق  النخ ل  رياض  تجزئة   77

ايم زار فاس 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  حسن  انفي�سي  الس د 

طريق  النخ ل  رياض  تجزئة   77

ايم زار فاس 0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 26ر4.

846I

ISOFLUIDE

ISOFLUIDE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ISOFLUIDE

 AV- MERNISSA N°54 LOT

 MOUNIA MHANNECH 02 ،

TETOUAN MAROC ،0ر0ر9

ISOFLUIDE شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق   - 

040ر9 تط ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

01ر0ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ISOFLUIDE
ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
  دراسة تجهزة الس ائل   الحرارة   

تجهزة الأك  ف.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - الطابق    تب ك زنقة خ بر رقم 6ر 

040ر9 تط ان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : السخايري  تحمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : امزا ري  بدرالدين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د تحمد السخايري عن انه(ا) 
شارع تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق 

  040ر9 تط ان املغرب.
امزا ري  بدرالدين  الس د 
 65 رقم  البط لة  شارع  عن انه(ا) 

040ر9 تط ان املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د تحمد السخايري عن انه(ا) 
شارع تب ك زنقة خ بر رقم 6ر الطابق 

  040ر9 تط ان املغرب
امزا ري  بدرالدين  الس د 
 65 رقم  البط لة  شارع  عن انه(ا) 

040ر9 تط ان املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم -.
847I

FIDUCIAIRE

شركة الفطرديف
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 1ر RUE DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC

شركة الفطرديف شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي مرآب رقم 
4 بل ك   ال رش املغربي م ش ف - 

25000 خريبكة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
7ر56.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املصطفى  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   50 الفاض ل 
(ة)  حصة لفائدة الس د   500 تصل 
شتنبر    8 بأاريخ  رغ ب  الحسين 

.202 
املصطفى  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   50 الفاض ل 
(ة)  حصة لفائدة الس د   500 تصل 
شتنبر    8 بأاريخ  الفاض ل  محمد 

.202 
حمر   هن ة  (ة)  الس د  تف يت 
250 حصة اجأماع ة من تصل 250 
الحسين  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

رغ ب بأاريخ 8  شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 06 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 476.
848I

A2FINANCES

DREAM DENT
إعالن مأعدد القرارات

A2FINANCES
 ILOT 2 LOT 72 ZONE

 FRANCHE D›EXPORTATION
 DE TANGER ، 90090، TANGER

MAROC
DREAM DENT »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 5  شارع 
اربطا3 شقة 8 الر0اط - - الر0اط 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.124727

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  املؤرخ في  0 شتنبر  202 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
ب ع ارسهم  االعتراف  امل افقة على 
ي نس  الس د  طرف  من  اململ كة 
إلى  ب خراق  مج د  الس د  صادق    
 BEST MANAGEMENT الشركة 

SERVICES Sarl
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ي نس  الس د  إسأقالة  على  امل فقة 
صادق    الس د مج د ب خراق من 
 DREAM لشركة  كمسيرين  صفتهم 
DENT   تسم ة   ترش ح الس دة امل 
 DREAM لشركة  كمسيرة  امكربس 

DENT
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 BEST MANAGEMENT الشركة   -
املسؤ ل ة  ذات  شركة   SERVICES
تعريف امل حد اللشركات  املحد دة، 
سجل   ،002102495000042 رقم 
تعريفها   ،89697 رقم  الأجاري 
ساهمت   25297042 رقم  الضريبي 
 - مغربي.  درهم   80000 بمبلغ  نقدا 
املزداد  ب خراق  امل لى  عبد  الس د 
الحامل    970 فبراير   14 بأاريخ 
رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 
ب 0انة  إقامأه  محل   ،L80824ر
ر1  رقم  اما3  ف ال  النخ ل  تجزئة 
طنجة، جنسيأه مغر0 ة، ساهم نقدا 

بمبلغ 20000 درهم مغربي
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
  00000 ه   الشركة  ما3  رتس 
  000 الى  مقسم  مغربي  درهم 
درهم    00 من  إجأماع ة  حصة 
مغربي مدف عة بالكامل   مخصصة 
بما يتناسب مع مساهمات  اللشركاء 
 BEST الشركة   -  : كالأالي  منهم  كل 
MANAGEMENT SERVICES شركة 
مساهمة  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 
80000 درهم مغربي مايعادله  بمبلغ 
- الس د عبد  800 حصة إجأماع ة. 
 20000 امل لى ب خراق مساهم بمبلغ 
حصة   200 مايعادله  مغربي  درهم 

إجأماع ة.

بند رقم ر1: الذي ينص على مايلي: 

الشركة مسيرة من طرف الس دة امل 

ن نبر  0ر  بأاريخ  املزدادة  امكربس 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة   ، 977

محل   ،C606456 رقم  ال طن ة 

إقامتها ب 0انة تجزئة النخ ل رقم ر1 

ف ال امل طنجة بصفة مسيرة  ح دة 

ملدة غير محددة. تصرح املسيرة بأنها 

مشيرة إلى عدم   ، تقبل هذا الأع ين 

جانبها  من  حظر  ت   تعارض   ج د 

فإن  الأع ين.  0الأالي  هذا  يمنع  قد 

الشركة سأدار فقط من قبل الس دة 

قدر  بأكبر  تأمأع  التي  امكربس  امل 

الشركة  ل ظائفها.  الصالح ات  من 

ملزمة لجم ع ارعما3 املأعلقة بها من 

خال3 الأ ق ع ال ح د للمسيرة امل 

امكربس.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 7965  .

849I

aice compta

IAHM IMMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa ر bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

IAHM IMMO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

كلم ما اقامة ل  ل فغ رقم االقامة 

ر65 الطابق 4 الشقة    - 20040 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 IAHM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.IMMO
اقأناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباني  جم ع   تأجير  0 ع  تشغ ل 

 اررا�سي املبن ة  املبن ة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
االقامة  رقم  ل فغ  ل   اقامة  كلم ما 
 20040  - الشقة      4 الطابق  ر65 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 HALADJIAN : 500 الشركة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 BEKS INVEST : 500 الشركة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)   HALADJIAN الشركة 
5ر1 املنطقة الصناع ة جن ب غرب 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب.
الشركة BEKS INVEST عن انه(ا) 
5ر1 املنطقة الصناع ة جن ب غرب 

املحمدية 0 288 املحمدية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الخدير  بن  اسماع ل  الس د 
ر  رقم  فل ريدا  تجزئة  عن انه(ا) 
الب ضاء  الدار   20 50 كال ف رن ا 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794829.
850I

eurest compta sarl

BOOST CARRIERE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 0000ر،

FES MAROC

BOOST CARRIERE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 2 

عمارة 2 رقم 40 شارع الشفشا ني 

فاس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOOST CARRIERE

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
2 عمارة 2 رقم 40 شارع الشفشا ني 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الس د محمد اب سماح 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد اب سماح عن انه(ا) 

م الي  ر ا�سي  سبع  هللا  عين  مركز 

يعق ب فاس 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد اب سماح عن انه(ا) 

م الي  ر ا�سي  سبع  هللا  عين  مركز 

يعق ب فاس 0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4427.
85 I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

إسر غراي سرفاص بروتكسيون
إعالن مأعدد القرارات

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 288ر11, ،0ر
Mohammedia Maroc

إسر غراي سرفاص بر تكس  ن 
»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

ذات الشريك ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: املجمع 
الصناعي الجرف االصفر الشطر 
اال 3 ، البقعة 24 جماعة م الي 

عبد هللا ، الجديدة. املجمع الصناعي 
الجرف االصفر الشطر اال 3 ، 

البقعة 24 جماعة م الي عبد هللا ، 
الجديدة. - الجديدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.5247

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 26 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
يعلن الشريك ال ح د عن اسأقالة 
 Franck الجنس ة  الفرن�سي  الس د 
لج از  الحامل     Hervé VALLS
السفر رقم 64ر15CK28من منصبه 
.  تدخل هذه االسأقالة إلى  كمسير 
هذا  تاريخ  من  ابأداء  الأنف ذ  حيز 

القرار.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
يعلن الشريك ال ح د عن اسأقالة 
 Franck الجنس ة  الفرن�سي  الس د 
لج از  الحامل     Hervé VALLS
السفر رقم 64ر15CK28من منصبه 
.  تدخل هذه االسأقالة إلى  كمسير 
هذا  تاريخ  من  ابأداء  الأنف ذ  حيز 

القرار.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 07 شتنبر 

 202 تحت رقم   269.

852I

Gescompte

STE : B-SHINE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

Gescompte

 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE : B-SHINE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 46، 

شارع الزرقط ني الطابق ر رقم 6 - 

20050 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51806

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE :  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. B-SHINE

اإلسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 الأصدير.

عن ان املقر االجأماعي : 46، شارع 

الزرقط ني الطابق ر رقم 6 - 20050 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رتسما3  مبلغ 
00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

 : بنشقر ن  ب 0كر  الس د 
  00 بق مة  حصة    00.000,00

درهم للحصة . 
  .000  : بنشقر ن  ب 0كر  الس د 

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ب 0كر بنشقر ن عن انه(ا) 
86 زنقة دجلة 20050 الدار الب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ب 0كر بنشقر ن عن انه(ا) 
86 زنقة دجلة 20050 الدار الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
Iر85

AUDIT HOUSE ت ديت ها س

 GROUPE SCOLAIRE HENRI
ROUSSEAU PRIVE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

AUDIT HOUSE ت ديت ها س
تجزئة الك لين 2 عمارة ل مات ن  ن 
الطابق 2 املكأب 6 س دي معر ف، 

50 20، الب ضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE HENRI
ROUSSEAU PRIVE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

تماني حي الكنانات - 26000 سطات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
رر67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 
باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GROUPE SCOLAIRE HENRI

.ROUSSEAU PRIVE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

الأعل م الخص �سي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
26000 سطات  تماني حي الكنانات - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
اللط ف  عبد  الف اللي  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
اللط ف  عبد  الف اللي  الس د 
زا ية زنقة ل ري    زنقة   6 عن انه(ا) 
دي ر س ن  3 ال ازيس 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
اللط ف  عبد  الف اللي  الس د 
زا ية زنقة ل ري    زنقة   6 عن انه(ا) 
دي ر س ن  3 ال ازيس 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بسطات بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 411.
854I

AB RED1 COMPTA

 MATÉRIELS GAMING
MAROC

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

 MATÉRIELS GAMING MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

برشل نة ، رقم 1ر علي باي طنجة - 
90070 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
99ر120

  5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.MATÉRIELS GAMING MAROC

فضاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تلعاب  شراء  0 ع  اسأيراد  كاميرات 

 جم ع منأجات الكمب  تر.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - ، رقم 1ر علي باي طنجة  برشل نة 

90070 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د حذيفة حس ني : رر حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة .
الس د محمد رضا ال عزيزي : رر 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة .
حصة  4ر   : منير حس ني  الس د 

بق مة 000.  درهم للحصة .
 

الس د حذيفة حس ني : رر بق مة 
000.  درهم.

الس د محمد رضا ال عزيزي : رر 
بق مة 000.  درهم.

بق مة  4ر   : الس د منير حس ني 
000.  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د حذيفة حس ني عن انه(ا) 
شارع برشل نة رقم 1ر طنجة 90070 

طنجة املغرب.

ال عزيزي  رضا  محمد  الس د 
 6 7 رقم  عن انه(ا) حي الأ ن�سي زنقة 

مكرر طنجة 90070 طنجة املغرب.
عن انه(ا)  حس ني  منير  الس د 
شارع برشل نة رقم 1ر طنجة 90070 

طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  حس ني  منير  الس د 
شارع برشل نة رقم 1ر طنجة 90070 

طنجة املغرب
ال عزيزي  رضا  محمد  الس د 
 6 7 رقم  عن انه(ا) حي الأ ن�سي زنقة 

مكرر طنجة 90070 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8ر85.

855I

sofoget

william pro
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
william pro شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

ر5 زنقة سعد زغل 3 محل2 - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
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عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.william pro
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
تشغا3 عامة   تعما3 بناء.

عن ان املقر االجأماعي : القن طرة 
ر5 زنقة سعد زغل 3 محل2 - 14000 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د اجباد عزيز : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
 

الس د اجباد عزيز : 000  بق مة 
00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عزيز  اجباد  الس د 
القن طرة   14000 القن طرةاملغرب 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عزيز  اجباد  الس د 
القن طرة   14000 القن طرةاملغرب 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88524.
856I

Cabinet RGUIG & Associés

ORTHO MEA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

Cabinet RGUIG & Associés
9  ، شارع عبد امل من ، رقم 29 
، 20000، الدار الب ضاء اململكة 

املغر0 ة
ORTHO MEA شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
سم ة ، اقامة شهرزاد ر ، رقم 

22 - 20000 الدار الب ضاء اململكة 
املغر0 ة..
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.465187

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
08 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   ORTHO MEA
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اقامة   ، سم ة  شارع  اإلجأماعي 
الدار   20000  -  22 ، رقم  ر  شهرزاد 
 : نت جة 3  اململكة املغر0 ة.  الب ضاء 

 قف النشاط.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
رقم   ، ر  شهرزاد  اقامة   ، سم ة 
اململكة  الدار الب ضاء   20000  -  22

املغر0 ة. 
  عين:

كيران    بن  رجاء  الس د(ة) 
عن انه(ا) 29 شارع علي بن حرازم حي 
اململكة  الدار الب ضاء   20000 ل 0يز 

املغر0 ة. كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 467ر79.
857I

FOUZMEDIA

 STE CONSALRI
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE CONSALRI

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة ت2 
املغرب العربي   بئر الرامي - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
85ر62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONSALRI CONSTRUCTION
مقا 3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألشغا3 املخألفة  تشغا3 البناء.
عن ان املقر االجأماعي : تجزئة ت2 
بئر الرامي - 14000  املغرب العربي   

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  رحا3  عماري  الس د 
 14000 الحدادة  تجزئة   406 الرقم 

القن طرة املغرب.
الس د الصالحي محمد عن انه(ا) 
د ار زهانة 14000 القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رحا3  عماري  الس د 
 14000 الحدادة  تجزئة   406 الرقم 

القن طرة املغرب
الس د الصالحي محمد عن انه(ا) 

د ار زهانة 14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم -.
858I

FIDUCOJ

STE YAJEL
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE YAJEL »شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: حي 

السمارة، حا�سي بال3 - - جرادة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.29807
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
باضافة:  الشركة  نشاط  -ت س ع 

املأاجرة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بازالة: ) الشركة  هدف  -تقل ص 
صناع ة  إلصالحات  مسأغل  رشة 
2) مقا 3 في تنظ ف  اجهات املحالت 

 املخازن  الشقق. 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
ت   تعما3  مقا 3   - الشركة:  هدف 
نقل  مقا 3   - مخألفة  إنشاءات 
-االسأيراد  عمل  البضائع  طاقم 
باآلالت  املحجر  -مشغل   الأصدير 

امل كان ك ة -لحام -املأاجرة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 451ر.
859I

Aïd comptable

STE KAOUANE TRAV
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc ر num 120

Taza، 5000ر، Taza Maroc
STE KAOUANE TRAV شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ك ان 

ب حل  تازة - 5000ر تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. KAOUANE TRAV
االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 
التشجير - االشغا3 املخألفة ا  البناء.
عن ان املقر االجأماعي : د ار ك ان 

ب حل  تازة - 5000ر تازة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : مصطفى  املتركاتي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : عأمان  املتركاتي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
مصطفى  املتركاتي  الس د 
تازة  ب حل   ك ان  د ار  عن انه(ا) 

5000ر تازة املغرب.
الس د املتركاتي عأمان عن انه(ا) 
تازة  5000ر  تازة  ب حل   ك ان  د ار 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
مصطفى  املتركاتي  الس د 
تازة  ب حل   ك ان  د ار  عن انه(ا) 

5000ر تازة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 540.
860I

LE LEGALISTE

OLED MAROC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

OLED MAROC شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 75 ،شارع 
تنفا، زا ية زنقة كل س دي بر فانس 
،الطابق 9 ، الشقة ب 8 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 OLED  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : شراء، ب ع 
املنأجات  ت زيع  تصدير،  اسأيراد، 

 املعدات الكهر0ائ ة.
الق ام بأعما3 ترك ب الأجهيزات 
كاميرات  املك فات،  الكهر0ائ ة، 
املراقبة  ارنظمة الكهر0ائ ة في جم ع 

املباني.
ب ع جم ع ل ازم اإلضاءة،  ترك ب 

تنظمة السالمة الكهر0ائ ة.
الداخلي  الديك ر  تعما3 

 الخارجي..
عن ان املقر االجأماعي : 75 ،شارع 
تنفا، زا ية زنقة كل س دي بر فانس 
 20000  -  8 الشقة ب   ،  9 ،الطابق 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة رجاء ل دي : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة رجاء ل دي عن انه(ا) - - - 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

 -  - ل دي عن انه(ا)  الس دة رجاء 

- -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794717.

86 I

Advance Center

KARAMA BUSINESS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

KARAMA BUSINESS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ف ال 9ك4 

زنقة النجد حي الرياض الر0اط - 

00 0  الر0اط املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 06 تكأ 0ر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

زنقة النجد حي الرياض  9ك4  »ف ال 

إلى  الر0اط املغرب«    0 00  - الر0اط 

»تجزئة ال فاق   عمارة 9ر11 تمارة 

- 2000  تمارة املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 8096  .

862I

محاسبات البير ني

بالي غزالة
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

حل شركة

محاسبات البير ني

كأب ة 2 شارع الحسن الثاني رقم 

8  جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

بالي غزالة شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 8 درب 

الفران باب تيالن مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

981ر8.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في ر2 غشت  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

مبلغ  غزالة  بالي  ال ح د  الشريك 

درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

الفران  8 درب  اإلجأماعي  مقرها 

- 40000 مراكش  باب تيالن مراكش 

املغرب نت جة 3 : نهاية التس ير الحر.

8 درب    حدد مقر الأصف ة ب 

 40000  - الفران باب تيالن مراكش 

مراكش املغرب. 

  عين:

 MICHEL LOUIS الس د(ة) 

TORRICE   عن انه(ا) ر زنقة اإلمام 

 40000 مراكش  الشأ ي  الحي  علي 

مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    6 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27590 .

Iر86



20841 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

STE HTCPRO SARL

TN TOP CLEANING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
TN TOP CLEANING شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي بساتين 
2 رقم 2  الع ايدة - 000   سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4561ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TN  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOP CLEANING
غرض الشركة بإيجاز : - الأنظ ف 

بالجاف  الغس ل.
م اد  منأجات  في  الأجارة   -

الضغط  الغس ل.
- نصائح إدارية..

بساتين   : االجأماعي  املقر  عن ان 
سال     000  - الع ايدة    2 رقم   2

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : بهل ان  ج اد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  بهل ان  ج اد  الس د 
  7 شقة   29 تجزئة ياسم نة عمارة 

تابريكت 000   سال املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بهل ان  ج اد  الس د 
  7 شقة   29 تجزئة ياسم نة عمارة 

تابريكت 000   سال املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 979.
864I

STE HTCPRO SARL

 CREATIVE PERCEPTION
CENTER

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

 CREATIVE PERCEPTION
CENTER شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة  اد 

املخازن  صالح الدين مكأب رقم 2 - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CREATIVE PERCEPTION  :

.CENTER
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات إدارية

- تنظ م اللقاءات.
زنقة  اد   : عن ان املقر االجأماعي 

املخازن  صالح الدين مكأب رقم 2 - 

14000 القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 200  : البعناني  شامة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 200  : ال ركلي  عبداإلله  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة  فاء ال ركلي : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 200  : ال ركلي  الس د اسماع ل 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د تي ب ال ركلي : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة شامة البعناني عن انه(ا) 

 14000 ر7ر  حي املنزه قطاع ت رقم 

القن طرة املغرب.

ال ركلي  عبداإلله  الس د 

عن انه(ا) حي املنزه قطاع ت رقم ر7ر 

14000 القن طرة املغرب.

عن انه(ا)  ال ركلي  الس دة  فاء 

 14000 ر7ر  حي املنزه قطاع ت رقم 

القن طرة املغرب.

ال ركلي  اسماع ل  الس د 

عن انه(ا) حي املنزه قطاع ت رقم ر7ر 

14000 القن طرة املغرب.

عن انه(ا)  ال ركلي  تي ب  الس د 

 14000 ر7ر  حي املنزه قطاع ت رقم 

القن طرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ال ركلي  اسماع ل  الس د 

عن انه(ا) حي املنزه قطاع ت رقم ر7ر 

14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 5ر885.

865I

2A CONSEIL

URBAN REAL ESTATE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 2 8ررEME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

URBAN REAL ESTATE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ا بالنك 
م 9 

ْ
مجم عات ج اش 2 إقامة َرق

م 241 الرحمة 
ْ
الطابق السفلي َرق

الدار الب ضاء - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7725

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.URBAN REAL ESTATE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من  كل  في  الق ام  ه   الشركة  من 
ت   بالن ابة عنها  إما  املغرب  الخارج 

ن ابة عن تطراف ثالثة:
 ال سطاء العقاري ن

  كالة عقارية
املساعدة  الدعم  تقديم   

الخدمات ك ك ل عقاري
 شراء  0 ع  تأجير جم ع العقارات 

 تداء كافة تعما3 الأط ير
 مدير عمارات ، تنظ ف ، حراسة 
، إنشاء  ص انة املساحات الخضراء 
، دراسة املشاريع العقارية ، املساعدة 

 الأنس ق مع املعارض العقارية ،
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 تعما3 مخألفة،
اررا�سي  لأقس م  نشاط  تي   

 الأط ير العقاري
 تط ير جم ع اررا�سي  املباني ،  ال 
س ما عن طريق البناء ، لحسابها ت  في 

ملك ة مشتركة
 شراء  0 ع جم ع ترا�سي البناء

املجمعات  جم ع  شراء  0 ع   
تأجير  ت   لب ع  املخصصة  العقارية 

ارعما3 الزراع ة.
 تي تقديم للخدمات ،

شراء  0 ع تي معدات كهر0ائ ة   
كمب  تر   إلكتر ن ة  تتمأة  تجهزة 

ذات صلة بارش اء املذك رة تعاله.
 الشراء  الب ع  الأصن ع  الأمث ل 
عام  بشكل   التس يق  املأاجرة 
لجم ع ارصناف  ارد ات  املعدات 
املنأجات  ارش اء  امل اد   جم ع 
ارن اع  جم ع  جم ع  من  امل اد  ت  
ارن اع املأعلقة بالكائن هنا - تعاله ...
الهندسة   ، تعما3 املقا 3 العام   
املخألفة  اإلنشاءات   ، املدن ة 
 ، الطرق   ، ، تعما3 الحفر   الأط ير 
 ، العز3 املائي   ، السباكة   ، ارنابيب 
الكهر0اء   ، الصرف الصحي   ، الطالء 
الخشب  على  النجارة   ، الطالء   ،
 ارملن  م  بشكل عام جم ع ارعما3 

العامة  الخاصة.
 خدمة الأنظ ف

 اسأيراد  تصدير  شراء تي م اد 
بالعمل ات  للق ام  الزمة  منأجات  ت  

املذك رة تعاله.
جم ع  شراء  0 ع  تس يق   

املنأجات  امل اد  املعدات.
من  شكل  بأي  مصلحة  تخذ   
ارعما3  ت   الشركات  في  ارشكا3 
سيأم  التي  ت   القائمة  املماثلة 

إنشاؤها.
تمث ل الشركات في املغرب ت  في   

الخارج.
املشاركة  فإن   ، تعم    بشكل 
املباشرة للشركة في جم ع املعامالت 
ت   املال ة  ت   الصناع ة  ت   الأجارية 
املأعلقة بشكل  العقارية  ت   املنق لة 
مباشر ت  غير مباشر ، كلً ا ت  جزئً ا ، 
ب احدة ت  تخرى من املعامالت املشار 

إليها تعاله  ذلك لتسه ل ت  تعزيز ت  
تط ير نشاط الشركة..

ا بالنك   : عن ان املقر االجأماعي 
 9 م 

ْ
َرق إقامة   2 اش  ج  مجم عات 

الرحمة   241 م 
ْ
َرق السفلي  الطابق 

الدار الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

الس دة سميرة ناجم : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : شامة  بن  العربي  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د العربي بن شامة عن انه(ا) 
9  ممر الس سن الطابق   الشقة 2 
حي راحة الدار الب ضاء 000 2 الدار 

الب ضاء املغرب .
عن انه(ا)  ناجم  سميرة  الس دة 
5 حي راحة  رر ممر الس سن الشقة 
000 2 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د العربي بن شامة عن انه(ا) 
9  ممر الس سن الطابق   الشقة 2 
حي راحة الدار الب ضاء 000 2 الدار 

الب ضاء املغرب
عن انه(ا)  ناجم  سميرة  الس دة 
5 حي راحة  رر ممر الس سن الشقة 
000 2 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794714.
866I

EUROMED COMPTA-SARL

BROTHERS N-B
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm
 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BROTHERS N-B شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الكأب ة رقم  -4 البديع امرشيش 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

9رر101.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 BROTHERS ال ح د  الشريك  ذات 
درهم    00.000 مبلغ رتسمالها   N-B
تجزئة  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
امرشيش  البديع   1-4 رقم  الكأب ة 
املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

نت جة 3 : ك ف د19-.
تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
امرشيش  البديع   1-4 رقم  الكأب ة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب. 
  عين:

الس د(ة) نه لة امالكى   عن انه(ا) 
 29 شقة   8 5 عمارة  املسيرة   
املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم  7   .
867I

A&O

DLIAA LOCATION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار الب ضاء املغرب

DLIAA LOCATION شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 41 مركب 
ب ردياكس ر5 شارع ب رد  . الدار 
الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
20681ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  تبريل  202   07 املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها   DLIAA LOCATION
مقرها  درهم  عن ان   50.000
ر5  مركب ب ردياكس   41 اإلجأماعي 
شارع ب رد  . الدار الب ضاء - 20000 
الدار الب ضاء املغرب نت جة 3 : انتهاء 

النشاط.
  حدد مقر الأصف ة ب 41 مركب 
الدار   . ب رد   شارع  ر5  ب ردياكس 
الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

الزته ن    حم د  الس د(ة) 
عن انه(ا) 6  شارع س دي محمد بن 
الب ضاء   20000 ،الب ضاء  عبد هللا 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم ر5ر787.

868I

AUDEC EXPERTISE

GLOBE MARINE
إعالن مأعدد القرارات

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ر
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
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GLOBE MARINE »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 4ر شارع 
حسن الصغير - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.52725

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0ر يناير 5 20

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: بم جب شر ط عقد مساهمة 
بأاريخ 0/1/2015ر في فاس ، ساهم 
محمد  هللا  عبد  بن  الش ني  الس د 
 SAIDA« شركة  تأسيس  في  فار ق 
قدره  رتسما3  ش.م.3.   »INVEST
درهم  مقره   1،620،000.00
شارع حسن الصغير  4ر  املسجل في 
الدار الب ضاء ، مسجل في السجل   ،
رقم  تحت  الب ضاء  للدار  الأجاري 
كان عقد املساهمة املذك ر   .52725
حسابات  مدقق  إلى  تقرير  م ض ع 
في  0/1/2015ر  بأاريخ  االشتراكات 

فاس.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديل تي بند
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794601.
869I

K2 METAL

K 2 METAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

K2 METAL
طريق 0   كلم 14800 عين حر دة 

، 0ر286، الدار الب ضاء املغرب
K 2 METAL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار0 كي 
طريق 0   كلم 14800 عين حر دة 

الدار الب ضاء - 0ر286 الدار 

الب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
459ر9.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2020 ي ل  ز   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) مصطفى ز 0 د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   2.250
(ة)  الس د  لفائدة  حصة  000.ر 
ي ن     09 بأاريخ  جطا�سي  ن الدين 

.2020
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2020 تحت رقم 741606.
870I

R & N IMP / EXP

R & N IMP / EXP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

R & N IMP / EXP
 RESIDENCE LINA APPT ر

 OUIAM OULFA HAY HASSANI
Casablanca 20200، 0 ,، الدار 

الب ضاء املغرب
R & N IMP / EXP شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي 

 RESIDENCE LINA APPT ر
 OUIAM OULFA HAY HASSAN

Casablanca - 20000 , الدار 
الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1051ر2.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  غشت  202   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 R & N IMP ذات الشريك ال ح د 
  00.000 رتسمالها  مبلغ   / EXP
اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
 RESIDENCE LINA APPT ر
 OUIAM OULFA HAY HASSAN ,

Casablanca - 20000 الدار الب ضاء 
: نشاط الشركة لم  املغرب نت جة 3 

يعمل .
ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 RESIDENCE LINA APPT ر
 OUIAM OULFA HAY HASSAN ,
Casablanca - 20200 الدار الب ضاء 

املغرب. 
  عين:

ام يني    مصطفى  الس د(ة) 
 RESIDENCE LINA APPT (ا)عن انه
OUIAM OULFA HAY HASSAN ر 
Casablanca 20200 , الدار الب ضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
 RESIDENCE  : بالأصف ة  املأعلقة 
 LINA APPT ر OUIAM OULFA

HAY HASSAN , Casablanca
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 89ر4ر.
87 I

EURO ACCOUNTING HOUSE

BLUE SEA CALL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

ème étage، 24000، EL JADIDAر 
MAROC

BLUE SEA CALL شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 
2  - شقة ر الطابق الثاني - شارع 
محمد السادس - 24000 الجديدة 

اململكة املغر0 ة
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 BLUE  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.SEA CALL

املش رة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 الأنف ذ في االتصا3 على تي ن ع من 

ال سائط

االستشارات اإلعالن ة  ادارتها

االستشارات اإلدارية.

عن ان املقر االجأماعي : عمارة رقم 

شارع   - الطابق الثاني  ر  شقة   -   2

الجديدة   24000  - السادس  محمد 

اململكة املغر0 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  00  : مام�سي  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

00  حصة   : الس د عصام خبازا 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة فاطمة مام�سي عن انه(ا) 
درب القريعة زنقة  2 رقم 0ر 20520 

الدار الب ضاء اململكة املغر0 ة.

عن انه(ا)  خبازا  عصام  الس د 

شارع محمد السادس إقامة النصر 

مجم عة سكن ة 2  الطابق الخامس 

الب ضاء  الدار   20520 7ر  شقة 

اململكة املغر0 ة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة فاطمة مام�سي عن انه(ا) 
درب القريعة زنقة  2 رقم 0ر 20520 

الدار الب ضاء اململكة املغر0 ة

عن انه(ا)  خبازا  عصام  الس د 

شارع محمد السادس إقامة النصر 

مجم عة سكن ة 2  الطابق الخامس 

الب ضاء  الدار   20520 7ر  شقة 

اململكة املغر0 ة
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 26994.
872I

CABINET IMFICONSEIL

 STE ADAM TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ر
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 STE ADAM TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7227

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.ADAM TRAVAUX ET SERVICES

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعما3   - البضائع  نقل   - للعقار 
مأن عة (الأخط ط  الهندسة املدن ة 

...) - تقديم الخدمات - الأجارة.
26 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - 20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د املصطفى م دن 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د املصطفى م دن عن انه(ا) 
 24000 د ار املقاقرة دائرة الح زية 

الجديدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د املصطفى م دن عن انه(ا) 
 24000 د ار املقاقرة دائرة الح زية 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.
Iر87

Atlas Valora Conseil

CAGP BUSINESS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
CAGP BUSINESS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم  ، 14 تجزئة الفرد س طريق 
مكناس - 54000 خن فرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4015
ر0  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم    979 شتنبر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 CAGP : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.BUSINESS
: تس يق    غرض الشركة بإيجاز 
الفالح ة    املعدات  ت زيع االالت   

الصناع ة.
عن ان املقر االجأماعي : محل رقم 
 ، 14 تجزئة الفرد س طريق مكناس 

- 54000 خن فرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الصين رش د : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د الصين حم د : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د الصين ف صل : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د الصين راغ ب : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
  00 الس د الصين عبد ال احد : 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د الصين نعمان : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
حصة   CAGP : 400 الشركة 

بق مة 400 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  رش د  الصين  الس د 
تجزئة   14 رقم  الثاني  الطابق 
 54000 مكناس  طريق  الفرد س 

خن فرة املغرب.
عن انه(ا)  حم د  الصين  الس د 
طريق  الفرد س  تجزئة   14 رقم 

مكناس 54000 خن فرة املغرب.
عن انه(ا)  ف صل  الصين  الس د 
طريق  الفرد س  تجزئة   14 رقم 

مكناس 54000 خن فرة املغرب.
عن انه(ا)  راغ ب  الصين  الس د 
 Square de la Charmoie 94800 8

Villejuif فرنسا.
ال احد  عبد  الصين  الس د 
 Rue traversière   7 عن انه(ا) 

2 750 باريس فرنسا.
عن انه(ا)  نعمان  الصين  الس د 
طريق  الفرد س  تجزئة   14 رقم 

مكناس 54000 خن فرة املغرب.
رقم  عن انه(ا)   CAGP الشركة 
مكناس  طريق  الفرد س  تجزئة   14

54000 خن فرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رش د  الصين  الس د 
تجزئة   14 رقم  الثاني  الطابق 
 54000 مكناس  طريق  الفرد س 

خن فرة املغرب
عن انه(ا)  حم د  الصين  الس د 
طريق  الفرد س  تجزئة   14 رقم 

مكناس 54000 خن فرة املغرب
عن انه(ا)  ف صل  الصين  الس د 
طريق  الفرد س  تجزئة   14 رقم 

مكناس 54000 خن فرة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
20 شتنبر  االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 

 202 تحت رقم 7رر.

874I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

 ATELIER KI CONCEPT
 ARCHITECTURE

URBANISME DESIGN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 210ر FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزه ر   

فاس، 0060ر، فاس املغرب
 ATELIER KI CONCEPT

 ARCHITECTURE URBANISME
DESIGN شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 2  زنقة 
القاهرة طريق عين الشقف - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ATELIER KI CONCEPT  :
 ARCHITECTURE URBANISME

.DESIGN
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية   املدن ة.
زنقة    2  : عن ان املقر االجأماعي 
القاهرة طريق عين الشقف - 0000ر 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د كما3 عراقي : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
  2 الس د كما3 عراقي عن انه(ا) 
الشقف  عين  طريق  القاهرة  زنقة 

0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
  2 الس د كما3 عراقي عن انه(ا) 
الشقف  عين  طريق  القاهرة  زنقة 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 88ر4.
875I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

STE CASBITAL / SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 2550ر،
OUED ZEM MAROC

STE CASBITAL / SARL AU شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 200 شارع 
محمد الخامس الطابق السفلي - 

50رر2  ادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 2  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CASBITAL / SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 
 مقا لة البناء 

الأفا ض.
 200  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع محمد الخامس الطابق السفلي 

- 50رر2  ادي زم املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الفلكي محمد : 00  حصة 

بق مة 900 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  الفلكي  الس د 
200 الطابق   شارع محمد الخامس 

50رر2  ادي زم املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  الفلكي  الس د 
200 الطابق   شارع محمد الخامس 

50رر2  ادي زم املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 0  شتنبر 

 202 تحت رقم 198/2021.

876I

MAGHREB CONSULTING

 BEL CONSEIL ET
 COURTAGE EN

ASSURANCE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

MAGHREB CONSULTING
 CASABLANCA CASABLANCA،
CASABLANCA ،20000 املغرب
 BEL CONSEIL ET COURTAGE
EN ASSURANCE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 47 شارع 
سانت ر ش - 00ر59 فالنس ان 

فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.2065677

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   20 9 تكأ 0ر  ر0  في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 BEL CONSEIL ET التسم ة 
   COURTAGE EN ASSURANCE
الكائن بالعن ان  20 شارع مصطفى 
 2eme Etage App 12 - املعاني 
20000 الدار الب ضاء املغرب   املسير 

من طرف الس د(ة) البدا ي شرف.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
ي ل  ز 2020 تحت رقم 2065677.

877I

fiding sarl

 NADA ندى شباش طراف
CHABACH TRAV

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 NADA ندى شباش طراف
CHABACH TRAV شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر في 
الطابق السفلي , رقم 6ر زنقة 5ر 
شارع   ت ال3 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
54419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
ندى   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 NADA CHABACH طراف  شباش 

.TRAV
االعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأن عة, البناء.
مأجر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
زنقة  6ر  رقم   , السفلي  الطابق  في 
 50000  - ت ال3 مكناس  5ر شارع   

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : شباش  ندى  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  شباش  ندى  الس دة 
ت ال3  لحر ش  6ر  رقم   4 شارع 

50000 مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  شباش  ندى  الس دة 
ت ال3  لحر ش  6ر  رقم   4 شارع 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 4408.
878I
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FIDUS  7

PROMO AMIS AL FAJR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUS  7

ر28’ شارع يعق ب املنص ر الطابق 

اال 3 رقم ر ، 20200، الدار 

الب ضاء املغرب

PROMO AMIS AL FAJR شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 56’ شارع 

م الي ي سف الطابق الثالث رقم 

14 - 20200 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

514049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    2

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMO AMIS AL FAJR

اعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأن عة ا  البناء .

عن ان املقر االجأماعي : 56’ شارع 

م الي ي سف الطابق الثالث رقم 14 

- 20200 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : سميرة  ملخاتري  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د الغ اتي رش د : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة ملخاتري سميرة عن انه(ا) 

كال ف رن ا  ر1  رقم  شامة  تجزئة 

20200 الدار الب ضاء املغرب.

عن انه(ا)  رش د  الغ اتي  الس دة 

ر’ محج محمد حبيب �سي ناصر انفا 

20200 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رش د  الغ اتي  الس د 

ر’ محج محمد حبيب �سي ناصر انفا 

20200 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 790706.

879I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE ZINOUN.TD SARL

A.U
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE ZINOUN.TD SARL A.U

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي شارع 

الحسن الأاني رقم  0 تجزئة 

ك سيناب - 14200 س دي سل مان 

املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.98 

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  شتنبر  202   20 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

للشركة  آخر  نشاط  إضافة   

.NEGOCE

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 07 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 00/2021ر.

880I

ARWA SUD SERVICES

ARWA SUD SERVICES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ARWA SUD SERVICES
 hay salam rue 964 n84

 agadir REZ DE CHAUSSEE
 A TIGHANIMINE DRARGA،

80000، AGADIR MAROC
arwa sud services شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 rez de عن ان مقرها اإلجأماعي 

 chaussee a tighanimine drarga
agadir - 80000 agadir maroc
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

48815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 arwa  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.sud services
 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 
 divers ou construction, travaux

.plomberie
 rez de  : االجأماعي  املقر  عن ان 
 chaussee a tighanimine drarga

.agadir - 80000 agadir maroc
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د jamal amhil : 100 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)   jamal amhil الس د 
 hay biranzarane bloc 12 rue 18
.tikiouine 80000 agadir maroc

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)   jamal amhil الس د 

 hay biranzarane bloc 12 rue 18

tikiouine 80000 agadir maroc

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    5 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 106442.

88 I

BELGAZI ALI

SOCIETE MARICEL
إعالن مأعدد القرارات

BELGAZI ALI

شارع امير م الي عبد هللا رقم رر 

- طبق   - رقم املكأب 6  طنجة، 

90000، طنجة املغرب

SOCIETE MARICEL »شركة 

املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: حي 

كال ف رن ا ف ال الحمراء اقامت 

السعادة زنقة احفير 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 00.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  09 شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تح يل رتس املا3 بالدرهم املغربي 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تصديق نقل املقر االءجأماعي 

بطنجة - حي كل ف رن ا - ف ال الحمراء 

قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح يل الشركة إلى الشركة مدن ة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

ال ح د  مراجع  املسؤ 3  اسأقالة 

الحسابات تع ين مدير  احد الس دة 

نازيك ب كماخ مغر0 ة ساكنة بطنجة 

- حي كل ف رن ا - ف ال الحمراء 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

6  من  6- - ر1    تعديل الفص 3 4 

النظام االءسل�سي.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2021/ر0.

882I

FIDUCOJ

 STE CHAUDRONNERIE
JERADA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

حل شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE CHAUDRONNERIE JERADA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 
زنقة 08 رقم 40 - 64550 جرادة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
2961ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 STE ال ح د  الشريك  ذات 
 CHAUDRONNERIE JERADA
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 
جرادة   64550  -  40 رقم   08 زنقة 
: صع 0ة ال ضع ة  املغرب نت جة 3 

االقأصادية الحال ة.
حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 64550  -  40 رقم   08 النهضة زنقة 

جرادة املغرب. 
  عين:

الدهبي محمد   الس د(ة) 
   عن انه(ا) حي ت الد س دي علي رقم 
جرادة املغرب كمصفي   64550 ت25 

(ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د  تبل غ  محل   املخابرة   

  ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 449ر.
Iر88

TARIK BOUABDELLAOUI

STE CAFE SAPI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE CAFE SAPI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 15ر 

طريق عين بني مطهر حي امللعب 
الشرفي - 60000  جدة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر214ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحق  عبد  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   500 خل فة 
تصل 000.  حصة لفائدة الس د (ة) 
ناجي خل فة بأاريخ 27 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 5ر4ر.
884I

CONSSEIL FISCAL REMALI

CONSERVES BIO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CONSERVES BIO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي كم 14 

طريق الر0اط دائرة عين عرمة س.ر 
ايت  ال3 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.28527

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«  »400.000.ر 
»000.000.  درهم« إلى »4.400.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 7رر4.

885I

LUCA CENTER

FAST LIFE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FAST LIFE IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 786 
مكأب رقم 2 املسار طريق تسفي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FAST  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.LIFE IMMOBILIER

:  كالة  بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارية.

عن ان املقر االجأماعي : رقم 786 
تسفي  طريق  املسار   2 رقم  مكأب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د كامل قنف د : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د كامل قنف د عن انه(ا) دبي 
االمارات العر0 ة املأحدة 88878 دبي 

االمارات العر0 ة املأحدة .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د كامل قنف د عن انه(ا) دبي 
االمارات العر0 ة املأحدة 88878 دبي 

االمارات العر0 ة املأحدة 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمراكش بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 25 28 .

886I

fam consulting

PANPRIAPE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

PANPRIAPE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
مسلم ل ط بكار الطابق الثالث 

الشقة رقم 14 باب دكالة مراكش - 
40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11911
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PANPRIAPE

جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات  تصم م  انشاء    انشطة 

الخضراء .

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الثالث  الطابق  بكار  ل ط  مسلم 

 - باب دكالة مراكش   14 الشقة رقم 

40000 مراكش املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

ماري س  ب لسأيس  الس د 

ك مل ت  شارع   84 عن انه(ا) 

فرنسا  م نتر ي  ل بيناي100ر9 

100ر9 م نتر ي فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ماري س  ب لسأيس  الس د 

ك مل ت  شارع   84 عن انه(ا) 

فرنسا  م نتر ي  ل بيناي100ر9 

100ر9 م نتر ي فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 0 288 .

887I

COMPTACOMPTE

NEWNORA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 9ر
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
14000 ،ر E BUR N، القن طرة 

املغرب
NEWNORA شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس عمارة  0  - 14000 
القن طرة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر972ر.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في  0 تكأ 0ر  202 تم تع ين 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الشريفي ف زية كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88587.
888I

ORSIA FINANCE. 

 CGHT CLUB SANGHO
MARRAAKECH

شركة املساهمة
تع ين تعضاء مجلس اإلدارة

 CGHT CLUB SANGHO 
MARRAKECH
شركة مساهمة 

الرتسما3 االجأماعي 000 494 درهم
املقر االجأماعي: منطقة رقم 5, فندق 

سانغ  »SANGHO« د ار ا الد 
بلعك د 

 احة س دي ابراه م, مراكش
رقم السجل الأجاري 2627ر

رقم الأعريف الضريبي 9ر2ر0650
رقم الأعريف امل حد للشركة 

ر00170829700006

تجديد تعضاء مجلس اإلدارة 
 تع ين رئيس مديرعام

بمقأ�سى الجمع ة العامة العادية 
مارس  202  0ر  بأاريخ  املنعقدة 
اتخذ مساهمي الشركة فندق سانغ  
الرتسما3  ذات  مساهمة  شركة 
مقرها  درهم  الكائن   494  000.00
فندق   ,5 رقم  منطقة  االجأماعي 
ا الد  د ار   »SANGHO« سانغ  

بلعك د 
 احة س دي ابراه م, مراكشبعد 
مالحظة انتهاء فترة عض ية مأصرفين 
مجلس اإلدارة قرارا يق�سي بأجديد 
من  ابأداء   ، اإلدارة  مجلس  تعضاء 
ر2 تبريل  202 ، ملدة ست سن ات، 
الذي  العادي  االجأماع  في  لأنأهي 
حسابات  تس ية  خال3  سينعقد 
السنة املنته ة في 0ر سبأمبر 2026

القرض العقاري   س احي   •
مأصرف، يمأله الس د ي نس الز 0ير 
إ  رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
سلمى  إقامة  الكائن09    267566
زنقة م طين    5 الشقة  ر0  الطابق 

معاريف
تكزناي  كما3  الس د   •
ك  رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
 05 الب ضاء  بالدار  الكائن  789ر 

تجزئة بعلبك عين دئاب
بن نة  دريس  إ  الس د   •
ص  رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
  6 الكائن بالدار الب ضاء  16686ر 
اليزيدي  محمد  زنقة  الحسن  إقامة 

رقم 08 منطقة املستشف ات
ميران  ي نس  الس د   •
ت  رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
الكائن بالر0اط 14 منطقة   702704
0  شارع النخ ل     2 بل ك ت رقم 

حي الرياض
الس دة منى حم د الحاملة   •
004ررر  ت  رقم  ال طن ة  للبطاقة 
زنقة   04 الب ضاء  بالدار  الكائنة 

تكن 3 الطابق 6 شقة 2 
قرمان  بشرى  الس دة   •
ت  رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحاملة 
زنقة   29 بالر0اط  الكائنة   70 000
 الد ب زيري شارع بير قاسم الس ي�سي

تعضاء  من  عض   كل  م افقة 
مجلس اإلدارة على املهام املخ لة له

بمقأ�سى اإلجأماع املنعقد بأاريخ 
0ر مارس  202 قرر املجلس اإلداري 
لشركة فندق سانغ  شركة مساهمة 
درهم  الرتسما4940003  ذات 
 الكائن مقرها االجأماعي منطقة رقم 
بلعك د  ا الد  د ار  سنك   فندق   ،5

 احة س دي ابراه م ،مراكش مايلي
كما3  الس د  بأع ين   •
ال طن ة  للبطاقة  الحامل  تكزناي 
رقم ك 789ر املزداد بأاريخ 06 ي ن   
950  بطنجة طنجة تص لة   الكائن 
بالدار الب ضاء 05 تاجزئة بعلبك عين 
 ملجلس اإلدارة ملدة  اليأه 

ً
دئاب رئيسا

النح   هذا  على  منحه  كمأصرف   
جم ع الصالح ات املنص ص عليها في 

القان ن
الس د  تجديد  الية   •
مل  الحا   ، املهدي  م الي  زاه دي 
من   ، للبطاقة ال طن ة ف ت 9666ر 
،  الكائن   1974 ن نبر   20 م ال د 
بأكادير فندق تركانة، تقاطع محمد 5 

كمدير عام لشركة فندق سانغ  
بكأابة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ي ل  ز  202  بأاريخ08  بمراكش 

تحت رقم 5ر1258.

889I

RAHHALI CONSEIL

MULTI TRANS MAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
MULTI TRANS MAR شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 1482 
العز زية، مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر7640.
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 فبراير 2020 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - مراكش  العز زية،   1482 »رقم 
»د ار  إلى  املغرب«  مراكش   40000
القايد حر0 ل    كلم، طريق اسفي، 

مراكش. - 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2020 تحت رقم 2692  .
890I

CABINET RAMI EXPERTISE

SHEEP & COW
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 0000ر ، 0ر،
Fés, Maroc

SHEEP & COW شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن م �سى 
الج اش الطابق الثاني فاس - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
67747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 SHEEP : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. & COW
علف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اربقار  العج 3.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
بن  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
م �سى الج اش الطابق الثاني فاس - 

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 200  : السع دي  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد السع دي عن انه(ا) 
2 زنقة مصم دة شارع ابن االثير فاس 

0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد السع دي عن انه(ا) 
2 زنقة مصم دة شارع ابن االثير فاس 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 0  ماي  202 

تحت رقم 2254.
89 I

CABINET RAMI EXPERTISE

SHAMYANG
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 0000ر ، 0ر،
Fés, Maroc

SHAMYANG شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن م �سى 
الج اش الطابق الثاني. فاس - 

0000ر فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
67927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  تبريل  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SHAMYANG
علف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاعز ت  ارغنام.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
بن  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
فاس  م �سى الج اش الطابق الثاني. 

- 0000ر فاس املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة سناء املغاري : 200 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  املغاري  سناء  الس دة 
فاس  زنقة مصم دة حي الفرح     4

0000ر فاس املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  املغاري  سناء  الس دة 
فاس  زنقة مصم دة حي الفرح     4

0000ر فاس املغرب 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ  2 ماي  202 

تحت رقم 2458.
892I

FINCOSA MARRAKECH

STE PATISSERIE YUM YUM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 80  بل ك B الطابق 

اال 3 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 STE PATISSERIE YUM YUM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 
الصفاء شارع عال3 الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
225ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   20 9 شتنبر  0ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) فاظمة العزا ي 
49 حصة اجأماع ة من تصل  اهدا 
م نة  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   49

الغمري بأاريخ 0ر شتنبر 9 20.
تف يت الس د (ة) فأ حة العزا ي 
52 حصة اجأماع ة من تصل  اهدا 
م نة  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   52

الغمري بأاريخ 0ر شتنبر 9 20.
تف يت الس د (ة) سع دة العزا ي 
52 حصة اجأماع ة من تصل  اهدا 
م نة  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   52

الغمري بأاريخ 04 ن نبر 9 20.
تف يت الس د (ة) الط ب العزا ي 
اهدا 104 حصة اجأماع ة من تصل 
اما3  (ة)  حصة لفائدة الس د   104
العزا ي اهدا بأاريخ 0ر شتنبر 9 20.
العزا ي  علي  (ة)  الس د  تف يت 
اهدا 104 حصة اجأماع ة من تصل 
104 حصة لفائدة الس د (ة) فاطمة 
  0 بأاريخ  اهدا  العزا ي  الزهراء 

تكأ 0ر 9 20.
تف يت الس د (ة) ي سف العزا ي 
من  اجأماع ة  حصة   104 اهدا 
(ة)  حصة لفائدة الس د   104 تصل 
هناء العزا ي اهدا بأاريخ  0 تكأ 0ر 

.20 9
عبد  باسأا  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من   500 الرحمان 
(ة)  حصة لفائدة الس د   500 تصل 
محمد العزا ي اهدا بأاريخ 07 ي ن   

.20 2
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     25 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 125424.
Iر89
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International Juris Consulting

 PRESTIGE LUXURY

HOLDING OFFSHORE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Prestige Luxury Holding

Offshore شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر18 شارع 

 لي العهد، محل رقم 27 - 90000 

طنجة اململكة املغر0 ة.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر26ر5.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

5  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

Rosari Max كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8486.

894I

IKONE CONSEIL

MIDPARC 16
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

IKONE CONSEIL

5،زنقة تسعد بن زرارة ، 00 20، 

الدار الب ضاء املغرب

MIDPARC 16 شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الحرة في الن اصر، تجزئة رقم 

ر2-24 ، الن اصر . - 20200 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة

 محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 2065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202    9
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MIDPARC 16
-جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمل ات شراء   ب ع اررا�سي؛
-جم ع عمل ات البناء، الأخط ط، 
املباني  تس يق  ت   الأأجير  الأجهيز، 
عامة  بصفة  للشركات    الصناع ة 
بالعقارات  املأعلقة  ارنشطة  جم ع 

الصناع ة.
املنطقة   : عن ان املقر االجأماعي 
الحرة في الن اصر، تجزئة رقم 24-ر2 
الدارالب ضاء   20200  -  . الن اصر   ،

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
  00  : ش.م  م دبارك  الشركة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الشركة م دبارك ش.م عن انه(ا) 
 20200 الن اصر  في  الحرة  املنطقة 

الدارالب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
حسني  عارف  محمد  الس د 
تجزئة  بني  راين  زنقة  عن انه(ا) 
  0 70 الس ي�سي  م ريس  كل سان 

الر0اط املغرب
الس د محمد بنبراه م ارندل�سي 
زنقة ك لف تادج رة ف ال  عن انه(ا) 
الدار   20 80 بنبراه م عين الذئاب 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ل  ز  202 تحت رقم 2065 5.

895I

RAHHALI CONSEIL

PALM HEART
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

PALM HEART شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي حدائق 

النخ ل س دي يحيى ، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر8500.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  ي ن    202    7 املؤرخ في 

ف ال  »كراء  من  الشركة  نشاط 

 ) مفر شة   تنظ م ارحداث العامة 

الزفاف  غيرها)«  حفالت  الند ات، 

في  مقا 3  عقاري،  »منعش  إلى 

مخألف تشغا3 البناء«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل  ز    5 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 126146.

896I

MOORE CASABLANCA

الطغنا مغوك
إعالن مأعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

الطغنا مغ ك »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: زنقة ل  
تيس ان إقامة فا3 فل غي حي بالط  

الدار الب ضاء - - الدار الب ضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر680رر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 ي ل  ز  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: تجديد تف يض مسير ملدة غير 

محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  :  بند 
مايلي: تجديد تف يض مسير ملدة غير 

محد دة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 227 79.
897I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

SNACK CHEZ HAMID
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

SNACK CHEZ HAMID شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
ج رج ساند عمارة كل  3 فا3 
فل ري - 20400 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
87999ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
9  غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 SNACK CHEZ ال ح د  الشريك 
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  00.000 رتسمالها  مبلغ   HAMID
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
ج رج ساند عمارة كل  3 فا3 فل ري 
- 20400 الدار الب ضاء املغرب نت جة 

3 : حل الشركة.
زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
ج رج ساند عمارة كل  3 فا3 فل ري 

- 20400 الدار الب ضاء املغرب. 
  عين:

فلخر ف    حم د  الس د(ة) 
عن انه(ا) الدار الب ضاء 20400 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 675 79.
898I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

TRAITEUR BEAUSEJOUR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

TRAITEUR BEAUSEJOUR شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة تيأان 
  ج رج ساند كل  3 فا3 - 20400 

الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
رر167ر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  غشت  202    9 في  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 TRAITEUR ال ح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   BEAUSEJOUR
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي زنقة تيأان   ج رج ساند 

الدار الب ضاء   20400  - كل  3 فا3 
املغرب نت جة 3 : حل الشركة

زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 - فا3  كل  3  ساند  ج رج  تيأان   

20400 الدار الب ضاء املغرب. 
  عين:

فلخر ف    حم د  الس د(ة) 
عن انه(ا) الدار الب ضاء 20400 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 791674.
899I

AMGHAR MOHAMED

AGRI LAYTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،
SEFROU MAROC

AGRI LAYTH شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

القا�سي ع اض ملقاسم - 1000ر 
صفر  املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
089ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ماي  202   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مديحة  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من   250 الكنأاري 
تصل 000.  حصة لفائدة الس د (ة) 
سع د تهب ش بأاريخ 05 ماي  202.

مديحة  (ة)  الس د  تف يت 
حصة اجأماع ة من   250 الكنأاري 
الس د  لفائدة  حصة    .000 تصل 
ماي   05 ياسين الشنأ ف بأاريخ  (ة) 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   26 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 522/2021.
900I

AMGHAR MOHAMED

AGRI LAYTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،
SEFROU MAROC

AGRI LAYTH شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

القا�سي ع اض ملقاسم - 1000ر 
صفر  املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

089ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم  ماي  202   05 في  املؤرخ 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الشنأ ف ياسين كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   26 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 522/2021.
90 I

AMGHAR MOHAMED

AGRI LAYTH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،
SEFROU MAROC

AGRI LAYTH شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

  عن ان مقرها االجأماعي زنقة 
القا�سي ع اض ملقاسم املغرب - 

1000ر صفر  .

تح يل الشكل القان ني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

089ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تح يل  ماي  202   05 املؤرخ في 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   26 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 522.

902I

CABINET RSF SARL

ASFAR CHAMAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

FES MAROC ،0000ر

ASFAR CHAMAL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

اال 3 رقم 7 شارع نابلس طريق 

ايم زار - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69057

ر2  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2020 شتنبر 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 ASFAR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. CHAMAL
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الركاب بجم ع  سائل النقل املمكنة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
طريق  نابلس  شارع   7 رقم  اال 3 

ايم زار - 0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : نب ل  الحسين  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  نب ل  الحسين  الس د 
سرغ نة  الخاتم  عين  د ار 
فاس  0000ر  ايم زارمرم شة فاس 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  نب ل  الحسين  الس د 
سرغ نة  الخاتم  عين  د ار 
فاس  0000ر  ايم زارمرم شة فاس 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 672ر.
Iر90

JURIS INVEST PARTNERS

QR14
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
QR14 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية شارع 

يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 
مجم عة 5 اقامة ماز ريل الطابق 
الثاني الدار الب ضاء 70 20 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

725ر51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   28

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.QR14 : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جم ع  جبات الطعام.
زا ية   : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 

الطابق  ماز ريل  اقامة   5 مجم عة 

الدار   20 70 الب ضاء  الدار  الثاني 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 TENOR الشركة 

حصة   RESTAURATION : 990

بق مة 00  درهم للحصة .

  0  : الس د محمد فريد بنسع د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 TENOR الشركة 

 8 عن انه(ا)   RESTAURATION
الدار   20 70 نع مة  م خائ ل  زنقة 

الب ضاء املغرب.

بنسع د  فريد  محمد  الس د 
عن انه(ا) 28 زنقة اب  الحسن املريني 

انفا 0رر20 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بنسع د  فريد  محمد  الس د 

 CIN A200رر20 856ر عن انه(ا) 

الدار الب ضاء املغرب

الس د جما3 حمد ش عن انه(ا) 

الدار   CIN A52920170 ر7ر

الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  9 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 790407.

904I

BRITEL CONSULTING

بريطل كونسلتينغ 

ش٠ذ٠م٠م٠ش٠و

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

BRITEL CONSULTING

 AVENUE YOUSSEF IBN

 TACHFINE ET RUE RACHID

 REDA IMM. COTE D›OR

 ،1ETAGE N°14 TANGER، 90000

طنجة املغرب

بريطل ك نسلأينغ 

ش٠ذ٠م٠م٠ش٠  شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

ي سف ابن تاشفين  شارع ر�سى 

٠عمارة ك ت د ر الطابق اال 3 شقة 

رقم 14 - 90000 طنجة املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 07679

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 26 غشت  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

تاشفين  شارع  ابن  ي سف  »شارع 

ر�سى ٠عمارة ك ت د ر الطابق اال 3 

شقة رقم 14 - 90000 طنجة املغرب« 

شارع عال3 بن عبد هللا عمارة   « إلى 

شالة مركز املكأب الطابق الرابع رقم 

24 - 90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    0 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245884.

905I

IKONE CONSEIL

 BENOIT PESCHEL
CASABLANCA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

IKONE CONSEIL
5،زنقة تسعد بن زرارة ، 00 20، 

الدار الب ضاء املغرب
 BENOIT PESCHEL

CASABLANCA شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 04ر, 

شارع إبراه م الر داني إقامة الشفا 
الطابق 5،الشقة رقم 0  املعاريف - 

80ر20 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 2769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   09
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 BENOIT PESCHEL  : تسم تها 

.CASABLANCA
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمات  الأدريب في مجا3 الحالقة 

 الأجم ل
تس يق ماركات املنأجات املأعلقة 

بالحالقة  الأجم ل.
04ر,   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع إبراه م الر داني إقامة الشفا 
0  املعاريف -  5،الشقة رقم  الطابق 

80ر20 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 Benoit Raymond André الس د
  00 بق مة  حصة   Peschel : 100

درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 Benoit Raymond André الس د
 58Rue Ernest عن انه(ا)   Peschel

Bloch 1207 جن ف س يسرا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 Benoit Raymond André الس د
 58Rue Ernest عن انه(ا)   Peschel

Bloch 1207 جن ف س يسرا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 2769 5.
906I

STE FIDUCONFIANCE

 UNIVERS DE VISITE
TECHNIQUE

إعالن مأعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 0000ر،

FES MAROC
 UNIVERS DE VISITE

TECHNIQUE »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 814 
املنطقة الصناع ة س دي ابراه م 
تجزئة هند رقم ر فاس - 0000ر 

فاس املغرب .
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.18745

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 2  ي ل  ز  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
 000,  00 من  الشركة  راسما3  رفع 
 7 17ر   000,  00 الى  درهم   2  020

درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ,  00 من  الشركة  راسما3  خفض 

 020  000, درهم الى00   7 17ر   000
4 درهم 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

ينص على  الذي   :9  8 رقم  بند 
 00 الشركة من  رفع راسما3  مايلي: 
,000 020 2 درهم الى 00 ,000 17ر 
7 درهم خفض راسما3 الشركة من 
 000,  00 درهم الى   7 17ر   000,  00

020 4 درهم 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز    5 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 497/021ر.
907I

IKONE CONSEIL

ART DECO NUMBER ONE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

IKONE CONSEIL
5،زنقة تسعد بن زرارة ، 00 20، 

الدار الب ضاء املغرب
 ART DECO NUMBER ONE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  2،زنقة 
تب  عبد هللا نافع إقامة بن عمر 

الطابق 4، الشقة رقم 0  املعاريف - 
00 20 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 2765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   29
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 ART  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DECO NUMBER ONE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الديك رالأجهيزات  الأجديد 

الداخلي  الخارجي
(ترك ب  مجهزة  مكاتب  تجهيزات 

الهاتف،ارنترنيت.....).

:  2،زنقة  عن ان املقر االجأماعي 
عمر  بن  إقامة  نافع  هللا  عبد  تب  
الطابق 4، الشقة رقم 0  املعاريف - 

00 20 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
 500  : اال شاحي  ر�سى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس دة هند بنغالم 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ر�سى اال شاحي عن انه(ا) 
حي السالم االزهر م س 02 عمارة 1ر2 
الدار الب ضاء   20220 0  االلفة  ش 

املغرب.
عن انه(ا)  بنغالم  هند  الس دة 
 20060 ك نطي  فرانش  زنقة   ،2 

الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بنغالم  هند  الس دة 
 20060 ك نطي  فرانش  زنقة   ،2 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 2765 5.
908I

JURIS INVEST PARTNERS

QR13
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
رQR1 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية شارع 

يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 
مجم عة 5 اقامة ماز ريل الطابق 
الثاني الدار الب ضاء 20200 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

رر7ر51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   28

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

.QR1اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ر

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جم ع  جبات الطعام .
زا ية   : االجأماعي  املقر  عن ان 

شارع يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 

الطابق  ماز ريل  اقامة   5 مجم عة 

الدار   20200 الب ضاء  الدار  الثاني 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 TENOR الشركة 

حصة   RESTAURATION : 990

بق مة 00  درهم للحصة .

  0  : الس د محمد فريد بنسع د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

 TENOR الشركة 

 8 عن انه(ا)   RESTAURATION
الدار   20200 نع مة  م خائ ل  زنقة 

الب ضاء املغرب.

بنسع د  فريد  محمد  الس د 
عن انه(ا) 28 زنقة اب  الحسن املريني 

انفا 70 20 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بنسع د  فريد  محمد  الس د 

 CIN A2020200 856ر عن انه(ا) 

الدار الب ضاء املغرب.
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الس د جما3 حمد ش عن انه(ا) 
الدار   CIN A52920170 ر7ر

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر2  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 790411.
909I

JURIS INVEST PARTNERS

GEN Y EDUCATION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
GEN Y EDUCATION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر6 شارع 
م الي ي سف Adriana اقامة - 
70 20 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

91467ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  غشت  202   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«    00.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع دي ن الشركة املحددة املقدار   

املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 790060.
9 0I

STE INVESTISSEMENT RACHID SARL

 INVESTISSEMENT شركة
RACHID

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

 STE INVESTISSEMENT RACHID
SARL

 MAGASIN N° 4 DOUAR OULED

TAYEB ، 0000ر، FES MAROC
 INVESTISSEMENT شركة

RACHID شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي املحل 
الأجاري رقم 4 بد ار ا الد الط ب - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر6916
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   05
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. INVESTISSEMENT RACHID
املقا 3   -  : غرض الشركة بإيجاز 

في اشغا3 مخألفة ا  بناءات.
صباغة  في  مقا 3  مسأغل   -

عمارات.
- تد ات من الفخار ا من الجبس 
ا  من االسمنت ...الخ من اجل البناء 
التزيين ا  الل حات   ال افظات...الخ.

املحل   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - بد ار ا الد الط ب   4 الأجاري رقم 

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : الس د رش د مل 3 

بق مة 00  درهم للحصة .
500 حصة   : الس د شف ق مل 3 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  مل 3  رش د  الس د 
بشارع محمد الخامس اقامة 6  رقم 
7  سال الجديدة 00    سال املغرب.
عن انه(ا)  مل 3  شف ق  الس د 
0000ر  د ارا الد حم  ا الد الط ب 

فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  مل 3  رش د  الس د 
بشارع محمد الخامس اقامة 6  رقم 
7  سال الجديدة 00    سال املغرب
عن انه(ا)  مل 3  شف ق  الس د 
0000ر  د ارا الد حم  ا الد الط ب 

فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت    9 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 770ر.

9  I

JURIS INVEST PARTNERS

 CABINET D›ASSURANCES 
 MAGHREBINES
 INTERMÉDIAIRE
D›ASSURANCES

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
 CABINET D›ASSURANCES 

 MAGHREBINES intermédiaire
d›assurances »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 22 شارع 

م الي ي سف - 70 20 الدار 
الب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

6727ر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 ي ن    202
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القان ن:  مقأض ات  مع  للشركة 

تح ين النظام االسا�سي
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 660ر79.

9 2I

JURIS INVEST PARTNERS

QR14
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 

الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب

QR14 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي زا ية شارع 

يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 

مجم عة 5 اقامة ماز ريل - 70 20 

الدار الب ضاء املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

725ر51.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202  ر2  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الأجارية  املراكز  تجهيز  بناء   

ا   لفائدتها  تس يرها  السأغاللها   

لفائدة الغير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 940ر79.

Iر91

carrelage marbre travaux

 LES HUILERIES DE MOULAY

EL HAJ EL MASLOUHI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير تسم ة الشركة

carrelage marbre travaux

 QI marrakech quartier,28ر

 industriel، 40100، marrakech

maroc

 LES HUILERIES DE MOULAY EL

HAJ EL MASLOUHI شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
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 عن ان مقرها االجأماعي محج 
س دي املخأار عمالة شيشا ة - 

41152 شيشا ة املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 1رر 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2014 فبراير    2 في  املؤرخ 
 LES« من  الشركة  تسم ة  تغ ير 
 HUILERIES DE MOULAY EL HAJ
 DOMAINE« إلى   »EL MASLOUHI

. »AGRICOLE ALIA
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ     بامنأان ت  االبأدائ ة 

ي ل  ز 5 20 تحت رقم 154.

914I

RAHHALI CONSEIL

SALOUA NOUR IMPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
 SALOUA NOUR IMPORT

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
2 2  س ك ما  ، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.2 82 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  ي ن    202    7 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
 SALOUA NOUR ال ح د  الشريك 
  00.000 رتسمالها  مبلغ   IMPORT
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
 40000 - 2 2  س ك ما  ، مراكش 
عدم   :  3 نت جة  املغرب  مراكش 

تحق ق ارر0اح املرج ة.
رقم  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
 40000 - 2 2  س ك ما  ، مراكش 

مراكش املغرب. 

  عين:

الس د(ة) محمد مقس   عن انه(ا) 

 40000 مراكش   ،2 8 رقم  املسار 

مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز    5 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 27 26 .

9 5I

JURIS INVEST PARTNERS

QR12
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

ت س ع نشاط الشركة 

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 

الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب

QR12 شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي زا ية شارع 

يعق ب املنص ر  زنقة سقراط 

مجم عة 5 اقامة ماز ريل الطابق 

الثاني - 70 20 الدار الب ضاء 

املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.425207

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  غشت  202  ر2  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االجأماعي  النشاط  ت س ع 

باضافة بناء   تجهيز املراكز الأجارية 

ا   لفائدتها  تس يرها  السنغاللها   

لفائدة الغير

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794098.

9 6I

JURIS INVEST PARTNERS

جين الفا كبيطال
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة الأ ف ق س دي معر ف الدار 
الب ضاء، 20270، الدار الب ضاء 

املغرب
جين الفا كب طا3 شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر6 

شارع م الي ي سف الطابق الثاني 
ADRIANA اقامة - 70 20 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

09ر517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
جين   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الفا كب طا3 .
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تس ير االص 3 الأجارية .
ر6   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الثاني  الطابق  ي سف  م الي  شارع 
الدار   20 70  - اقامة   ADRIANA

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الرحماني  عبد  التهامي  الس د 
00  درهم  80 حصة بق مة   : الغرفي 

للحصة .
 20  : الس د عبد الناصر الض ف 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الرحماني  عبد  التهامي  الس د 

زنقة  0ر5  عن انه(ا)  الغرفي 
م نطانسين  . . فرنسا.

الض ف  الناصر  عبد  الس د 
محف ظ  نج ب  زنقة    0 عن انه(ا) 

انفا . الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الرحماني  عبد  التهامي  الس د 
 .  CIN B481745 عن انه(ا)  الغرفي 

الدار الب ضاء املغرب
الض ف  الناصر  عبد  الس د 
الدار   .  CIN B2772 عن انه(ا) 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794206.

9 7I

FINCOSA MARRAKECH

KASBAVERO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 80  بل ك B الطابق 

اال 3 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

KASBAVERO شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس 55 عمارة جكار 

شقة رقم رر جليز - 40000 مراكش 
املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 07767
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 7  شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
عمارة   55 الخامس  محمد  »شارع 
 40000  - جليز  رر  جكار شقة رقم 
»تجزئة س دي  إلى  املغرب«  مراكش 
عباد رقم 41ر مكأب رقم   - 40000 

مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 2 279 .

9 8I

STE AGEFICO SARL

LONAZRA INDUSTRY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع عمر الخ ام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
LONAZRA INDUSTRY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي شراقة 

تغنا  ب خالف الأجزئة 9600 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
65ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LONAZRA INDUSTRY
تعما3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املعدن ة.
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شراقة تغنا  ب خالف الأجزئة 9600 

- 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 80  : الحجي  ن رالدين  الس د 

حصة بق مة 000.  درهم للحصة .
0  حصة   : الس د تحمد سع  د 

بق مة 000.  درهم للحصة .
حصة    0  : سع  د  زهير  الس د 

بق مة 000.  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ن رالدين الحجي عن انه(ا) 
ر6  رقم   8 الطابق  ابضالص  اقامة 
 90000 افغاني  الدين  جما3  زنقة 

طنجة املغرب.
عن انه(ا)  سع  د  تحمد  الس د 
حي ب حساين زنقة 9  رقم 5 90000 

طنجة املغرب.
الس د زهير سع  د عن انه(ا) حي 
 90000  20 رقم    9 ب حساين زنقة 

طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ن رالدين الحجي عن انه(ا) 
ر6  رقم   8 الطابق  ابضالص  اقامة 
 90000 افغاني  الدين  جما3  زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 96ر246.
9 9I

O.I.FI.COM sarlau

 PHARMACIE EL BAHJA
SALÉ sarlau

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau
ديار ر، عمارة 9، شقة 4، لغرابل ة ، 

060  ، سال املغرب
 PHARMACIE EL BAHJA SALÉ

sarlau شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5، شارع 
الصحراء، مسجد القدس، قطاع 5، 

حي السالم - 0ر110 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4525ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تبريل  202    0
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 PHARMACIE EL BAHJA SALÉ

.sarlau
غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

5، شارع   : عن ان املقر االجأماعي 
الصحراء، مسجد القدس، قطاع 5، 

حي السالم - 0ر110 سال املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 2.500.000 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الكرزيطي  فاطمة  الس دة 
درهم    00 بق مة  حصة   25.000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الكرزيطي  فاطمة  الس دة 
عن انه(ا) رقم  0 شارع  ادي الذهب 
تجزئة بته فن الهره رة 12040 تمارة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الكرزيطي  فاطمة  الس دة 
عن انه(ا) رقم  0 شارع  ادي الذهب 
تجزئة بته فن الهره رة 12040 تمارة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 7474ر.
920I

imilya service

اميليا سرفيس 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة من 

شريك  ح د
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

imilya service
 RUE MOHAMED SMIHA 77
CASA ، 20400، CASA MAROC

ام ل ا سرفيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة من شريك  ح د شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 77 زنقة 

محمد سم حة الطابق 8، الدار 

الب ضاء، املغرب - 24000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

514829

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   05

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

ام ل ا   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

مسؤ ل ة  ذات  شركة  سرفيس 

محد دة من شريك  ح د.

تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جم ع ارحداث العامة ت  الخاصة ت  

العر ض  الحفالت  مثل  الجمع ية 

امل س ق ة  الحفالت  املؤتمرات 

 الند ات ...

املأاجرة  ح ازة  تأجير  تباد3 

 0 ع تي م اد  معدات تأعلق بنشاط 

الشركة.
زنقة   77  : عن ان املقر االجأماعي 

الدار   ،8 الطابق  سم حة  محمد 

الدار   24000  - املغرب  الب ضاء، 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ب سل م  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ب سل م  الس د محمد 

عمارة 7،رقم 4 ح م الب ضاء 20570 

الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
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عن انه(ا)  ب سل م  الس د محمد 
عمارة 7،رقم 4 ح م الب ضاء 20570 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ر0  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 5ر7915.
92 I

HAPPYSOULMAGAZINE

HAPPYSOULMAGAZINE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

HAPPYSOULMAGAZINE
املنظر الجم ل شارع عال3 الفا�سي 
الزنقة 50 ب رقم   الطابق الثاني 
رقم ر طنجة ، 90070، طنجة 

املغرب
HAPPYSOULMAGAZINE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي املنظر 

الجم ل شارع عال3 الفا�سي الزنقة 
50 ب رقم   الطابق الثاني رقم ر 

طنجة - 90070 طنجة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5ر1175.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :
علي  محمد  (ة)  الس د  تف يت 
من  اجأماع ة  حصة   50 الحراق 
(ة)  الس د  لفائدة  حصة   50 تصل 
 فاء املكا ي بأاريخ 02 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  0ر  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8567.
922I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

FAPLAM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
CASABLANCA MAROC ،00ر20

FAPLAM شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية محج 
اللة ال اق ت   زنقة العرعار عمارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 7  

- 0ر208 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7827
 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FAPLAM
مأاجرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناعة ت زيع جم ع امل اد البالست ك.
عن ان املقر االجأماعي : زا ية محج 
اللة ال اق ت   زنقة العرعار عمارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 7  - 

0ر208 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الرحمان  عبد  القاسمي  الس د 
500 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
 500  : سع د  القاسمي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الرحمان  عبد  القاسمي  الس د 
 2 الحدا ية   20 زنقة   8 عن انه(ا) 

0ر208 الدار الب ضاء املغرب.
الس د القاسمي سع د عن انه(ا) 
8 زنقة 26 االندلس ة 6 0ر208 الدار 

الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  القاسمي  الس د 
 2 الحدا ية   20 زنقة   8 عن انه(ا) 

0ر208 الدار الب ضاء املغرب

الس د القاسمي سع د عن انه(ا) 
8 زنقة 26 االندلس ة 6 0ر208 الدار 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر74982.

Iر92

CAFIGEC

DARNY TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 9ر rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
DARNY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 زنقة 
مرس السلطان الشقة ر الطابق   
الدار الب ضاء 00 20 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 75 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DARNY TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : - تعما3 ت  

تشي د مأن عة
- دهان املباني.

زنقة   26  : عن ان املقر االجأماعي 
الطابق    ر  مرس السلطان الشقة 
00 20 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د درزي لحبيب : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د الن ام رحا3 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  لحبيب  درزي  الس د 

الح امي   14 رقم  زنقة    د  بل ك 

 20 00 الكل طة ب سك رة الن اصر 

الدار الب ضاء املغرب.

الس د الن ام رحا3 عن انه(ا) حي 

2  الرقم 14  02 الزنقة  الفأح بل ك 

بن  فق ه   20 00 بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  لحبيب  درزي  الس د 

الح امي   14 رقم  زنقة    د  بل ك 

 20 00 الكل طة ب سك رة الن اصر 

الدار الب ضاء املغرب

الس د الن ام رحا3 عن انه(ا) حي 

2  الرقم 14  02 الزنقة  الفأح بل ك 

بن  فق ه   20 00 بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794405.

924I

املحاسبة

TRANS SINOUH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم  2 

الطابق الثالث ، 6200، الناظ ر 

املغرب

TRANS SINOUH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
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 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
م سك  رقم 04 الطابق الثاني 
العمارة رقم 04 العري الش خ - 

62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.SINOUH
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
م سك  رقم 04 الطابق الثاني العمارة 
 62000  - الش خ  العري   04 رقم 

الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : محمد  سين ح  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  000  : محمد  سين ح  الس د 

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  محمد  سين ح  الس د 
الرشاد  تجزئة   4 بل ك   588 رقم 

بنصفار 1000ر صفر  املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  سين ح  الس د 
الرشاد  تجزئة   4 بل ك   588 رقم 

بنصفار 1000ر صفر  املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم ر97ر.
925I

cabinet nabil el azouzi

BSOLAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
BSOLAR شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1 شارع 
تحمد املجاتي اقامة ارلـب الطابق 

اال 3 رقم 8 املعاريف ، الدار 
الب ضاء - 00 20 الدار الب ضاء 

املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
84765ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202  ر1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
اريك  التر  ر3  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000
000.  حصة لفائدة الس د (ة) جرينر 
شتنبر  ر1  بأاريخ  سار3  ه لدينغ 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794475.
926I

STE FIDUCONFIANCE

NOMEXT.TRAV
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 0000ر،

FES MAROC

NOMEXT.TRAV شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 5ر 
، بل ك ب، ال فاق، طريق عين 
السمن، فاس. - 0000ر فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
699رر.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 
ذات مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
NOMEXT. ال ح د  الشريك  ذات 
  00.000,00 رتسمالها  مبلغ   TRAV
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
طريق عين  ال فاق،  بل ك ب،   ، 5ر 
السمن، فاس. - 0000ر فاس املغرب 
نت جة 3 : ت قف النشاط االقأصادي 

للشركة .
  حدد مقر الأصف ة ب رقم 5ر ، 
بل ك ب، ال فاق، طريق عين السمن، 

فاس. - 0000ر فاس املغرب. 
  عين:

الن ايتي    محمد  الس د(ة) 
ب،  بل ك   ، 5ر  رقم   : عن انه(ا) 
فاس  0000ر  فاس  ز اغة،  ال فاق، 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
رقم   : بالأصف ة  املأعلقة  ال ثائق 
طريق عين  ال فاق،  بل ك ب،   ، 5ر 

السمن، فاس.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4255/021.
927I

BELDI STREET

بلدي ستريت
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BELDI STREET
شارع م الي إسماع ل اقامة م الي 
إسماع ل الطابق الخامس رقم 9  

شارع م الي إسماع ل اقامة م الي 

إسماع ل الطابق الخامس رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

بلدي ستريت شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي اسماع ل اقامة م الي 

اسماع ل الطابق الخامس رقم 9  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر4ر120

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

بلدي   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ستريت .

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  من  كل  في  ه   الشركة  من 

 الخارج

-اسأيراد  تصدير منأجات الحرف 

ال د ية

-الخدمات الرقم ة

-الشراء  الب ع بالأقس ط

 عم ًما جم ع العمل ات التي قد 

غير  ت   مباشر  بشكل  مرتبطة  تك ن 

ت   تعاله  املذك رة  بارنشطة  مباشر 

من املحأمل تن تعزز تط ير الشركة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

م الي  اقامة  اسماع ل  م الي 

اسماع ل الطابق الخامس رقم 9  - 

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبدالصمد اب  فراس : 99 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
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   : الدري�سي  ابتسام  الس دة 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

فراس  اب   الصمد  عبد  الس د 
 N°14 CLOS DES ROSES (ا)عن انه

UCKANGE 57000 فرنسا.
الدري�سي  ابتسام  الس دة 
اقامة  مراكش  شارع  عن انه(ا) 
الخنساء الطابق 4 الشقة 5  90000 

طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
فراس  اب   الصمد  عبد  الس د 
 N°14 CLOS DES ROSES (ا)عن انه

UCKANGE 57000 فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 85ر246.
928I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE DISTRIJOB SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
َر1 زنقة ، عبد الكريم بن جل ن 

مكاتب تشرف، مكأب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،فاس ، 0000ر

SOCIETE DISTRIJOB SARL شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار  الد 
معالة جماعة عين الشقف سجأ 

فاس - 6122ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69745
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    7
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE DISTRIJOB SARL

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تصدير-تاجر حل يات بالجملة.

: د ار  الد  عن ان املقر االجأماعي 

سجأ  الشقف  عين  جماعة  معالة 

فاس - 6122ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 400  : الدين  عز  منظري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د منظري ج اد : 450 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 : الس دة ابن س دة القر�سي منى 

50  حصة بق مة 00  درهم للحصة 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د منظري عز الدين عن انه(ا) 

  2 شارع عال3 بن عبد هللا شقة   6

0000ر  فاس   6 الطابق  اقامة كنزة 

فاس املغرب.

عن انه(ا)  ج اد  منظري  الس د 

الس سان  زنقة   2 املهدي  اقامة 

0000ر  ايم زار  طريق  الطابق   

فاس املغرب.

منى  القر�سي  س دة  ابن  الس دة 

زنقة   2 املهدي  اقامة  عن انه(ا) 

2طريق  الشقة  الس سان الطابق   

ايم زار 0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ج اد  منظري  الس د 

الس سان  زنقة   2 املهدي  اقامة 

0000ر  ايم زار  طريق  الطابق   

فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 84ر4.

929I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 Pièces Auto Moto BF-LINE
ب يس ا ط  م ط  ب ف- لين

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع ي سف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

Pièces Auto Moto BF-LINE ب يس 
ا ط  م ط  ب ف- لين شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 

bd.royaume arabie saoudite.
 res . al azizia رeme etage n° 20

TANGER 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Pièces : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
ا ط   ب يس   Auto Moto BF-LINE

م ط  ب ف- لين.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الس ارات 
اسأيراد   الأصدير .

 : االجأماعي  املقر  عن ان 
bd.royaume arabie saoudite.
 res . al azizia رeme etage n° 20

TANGER 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   55  : البري  الس د شف ق 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د سلمان فارس املجا ي : 45 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  البري  شف ق  الس د 
شارع الحسن الثاني، رقم ر14 اقامة 
 90000 مرشان   20 رقم  املعمرة 

طنجة املغرب.
املجا ي  فارس  سلمان  الس د 
عن انه(ا) عين الح اني ر صة   رقم 

50 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  البري  شف ق  الس د 
شارع الحسن الثاني، رقم ر14 اقامة 
 90000 مرشان   20 رقم  املعمرة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246565.
0Iر9

AM CONSULTING

PI TRADING SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE ر RIAD
 RAHA LISSASFA ، 2022ر،

CASABLANCA MAROC
PI TRADING SARL AU شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة ر،الطابق 

ار 3 - 20490 الدار الب ضاء 
املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.457927
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 20 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الشقة  السلطان،  مرس  ,زنقة   26«
الدار   20490  - ار 3  ر،الطابق 
»س دي م من  إلى  املغرب«  الب ضاء 
2 عمارة  الشطر Bر شالة  سكأ ر ر 
25 - 20400 الدار الب ضاء املغرب«.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794987.

1Iر9

AM CONSULTING

INFINI TRADE S.A.R.L

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE ر RIAD

 RAHA LISSASFA ، 2022ر،

CASABLANCA MAROC

INFINI TRADE S.A.R.L شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر، زنقة 

تم  ط، حي املستشف ات، إقامة 

سك نة ر، - 60ر20 الدار الب ضاء 

املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

1925رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

إبراه م  (ة)  الس د  تف يت 

باريكاس 000.ر حصة اجأماع ة من 

الس د  لفائدة  حصة  000.ر  تصل 

7  شتنبر  (ة) املهدي باريكاس بأاريخ 

.202 

مصعب فائت  (ة)  تف يت الس د 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   7.000

(ة)  الس د  لفائدة  حصة   7.000

شتنبر    7 بأاريخ  باريكاس  املهدي 

.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794991.

2Iر9

AM CONSULTING

INFINI TRADE S.A.R.L
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE ر RIAD
 RAHA LISSASFA ، 2022ر،

CASABLANCA MAROC
INFINI TRADE S.A.R.L شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر ، زنقة 
تم  ط، حي املستشف ات، إقامة 
سك نة ر - 60ر20 الدار الب ضاء 

املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1925رر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
7  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

باريكاس املهدي كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794991.

Iرر9

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 ECOLE D’INGENIEUR EN
 GENIE DES SYSTEMES

INDUTRIELS CASABLANCA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقط ني 

الطابق الثاني، الرقم 2  400, شارع 
محمد الزرقط ني الطابق الثاني، 
الرقم 2 ، 20000، الدار الب ضاء 

MAROC
 ECOLE D’INGENIEUR EN GENIE

 DES SYSTEMES INDUTRIELS
CASABLANCA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 282 طريق 
ال ازيس - 20410 الدار الب ضاء 

اململكة املغر0 ة.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.146555

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تع ين  ي ن    202  0ر  املؤرخ في 
الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 
 THIVET FREDERIC JEAN PAUL

كمسير  ح د
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  0  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 0ر7948.
4Iر9

CABINET RSF SARL

 GRANDS HUILERIES DU
NORD

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

FES MAROC ،0000ر
 GRANDS HUILERIES DU NORD

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي فاس, 25 
شارع سبأة الحي الصناعي الدكارات 

- 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

697 9
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   05
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.GRANDS HUILERIES DU NORD
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزي ت  الده ن النبات ة.

عن ان املقر االجأماعي : فاس, 25 
شارع سبأة الحي الصناعي الدكارات - 

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
000.ر   : عب   االله  عبد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د ادريس عب  : 000.ر حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  عب   االله  عبد  الس د 
فاس  ايم زار  طريق  احد  تجزىة    

0000ر فاس املغرب.
  7 الس د ادريس عب  عن انه(ا) 
م ج فاس  ر  زنقة اللة ام نة الشقة 

0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عب   االله  عبد  الس د 
فاس  ايم زار  طريق  احد  تجزىة    

0000ر فاس املغرب
  7 الس د ادريس عب  عن انه(ا) 
م ج فاس  ر  زنقة اللة ام نة الشقة 

0000ر فاس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 54ر4.

5Iر9

gestion pluriel

FOGGIA TRANS
إعالن مأعدد القرارات

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 0  البرن �سي 
- الدار الب ضاء ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب
FOGGIA TRANS »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 

االمان ج.ش عمارة ر25 الشقة رقم 
 0 عين السبع الدار الب ضاء املغرب 

- 20450 الدار الب ضاء املغرب.
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»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

7ر216ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 1ر غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

كانت  التي  الحصص  جم ع  تح يل 

في ملك ة املسمى ق د ح اته محمد 

لعقد  (تبعا  حصة   700  : صدقي 

االراثة)   عزالدين صدقي : 00ر حصة 

  000  : الج هري  رض ان  لفائدة 

حصة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الج هري  رض ان  الس د  تع ين 

كمسير  ح د للشركة 

على  ينص  الذي  ر:  رقم  قرار 

مايلي: تغ ير الشكل القان ني للشركة 

دات  املسؤ ل ة  محد دة  شركة  الى 

الشريك ال ح د

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة القان ن االسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  في  محدد  الشركة  رتسما3 

الشريك  ملك ة  في  درهم    00.000

ال ح د الس د رض ان الج هري

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  في  محدد  الشركة  رتسما3 

  .000 الى  م زع  درهم    00.000

حصة اجأماع ة من 00  درهم لكل 

حصة كلها في ملك ة الشريك ال ح د 

الس د رض ان الج هري 

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: تع ين الس د رض ان الج هري 

كمسير  ح د للشركة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 968ر79.

6Iر9

إئأمان ات الدري ش

Société ISHAK VOYAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

إئأمان ات الدري ش

شارع عال3 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

Société ISHAK VOYAGE شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

االيداع   الأدبير رقم 272 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Société ISHAK VOYAGE

 Transport : غرض الشركة بإيجاز

 de marchandises pour le compte

d’autrui

 Transport de bagage

 accompagné et non

. accompagné

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 92000  -  272 االيداع   الأدبير رقم 

العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : حم د  ا عي�سى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ا عي�سى حم د  الس د 
حي الأقدم 15400 ت فلت املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الس دة الكن ني سلمى عن انه(ا) 
العرائش   92000  08 رقم  املنزه  حي 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1061/2021.
7Iر9

FIDACTIVE

RACHI BERRIS
إعالن مأعدد القرارات

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 2 4& رéme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

RACHI BERRIS »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: مركز 
خميس ايت عميرة اشأ كة ايت باها 
RACHI BERRIES 87052 ب  كرى 

املغرب .
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
879ر1.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في ر1 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
نشاط  -1إضافة  رقم  قرار 
على  ينص  الذي   : للشركة  اجأماي 
مايلي: -إضافة نشاط »نقل البضائع 
إلى م ض ع الشركة  لحساب الغير« 
املغربي   ، عمر  إيفار  الس د   تع ين 
الجنس ة ، املق م بحي الزيأ ن بل ك 
اكادير,رقم  ت ك  ين  5ر  ا  رقم  ف 
 JK2رقم596ر ال طن ة  البطاقة 
بصفأه مسؤ 3 نشاط نقل البضائع 

لحساب الغير .
السنة  تعديل   2- رقم  قرار 
االجأماع ة للشركة : الذي ينص على 
االجأماع ة  السنة  تعديل   - مايلي: 

تبدت  التي  املال ة  السنة  إلى  للشركة 
في ار 3 من سبأمبرN  تنأهي في 1ر 

.N + 1 تغسطس
النظام  تحديث  -ر  رقم  قرار 
على  ينص  الذي  للشركة:  ارسا�سي 
من   5 ر    -تعديل البند رقم  مايلي: 

النظام االسا�سي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  ر:  رقم  بند 
مايلي: -إضافة نشاط »نقل البضائع 

لحساب الغير« إلى م ض ع الشركة 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعديل السنة االجأماع ة للشركة   -
إلى السنة املال ة التي تبدت في ار 3 من 
 N تنأهي في 1ر تغسطس  N سبأمبر

.+ 1
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  االبأدائ ة بانزكان بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 2050.
8Iر9

» MACHINAK « ماشيناك

ماشيناك
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

» MACHINAK « ماشيناك
0  زنقة الحرية الطابق ر الشقة 
5، الدار الب ضاء ، 20 20، الدار 

الب ضاء املغرب
ماشيناك شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 
الحرية الطابق ر الشقة 5، الدار 
الب ضاء - 20 20 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
514989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  ر2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ماشيناك.
ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكن ل ج ة  الل ازم  املعدات   شراء 

املكأب ة
- اسأيراد  تصدير
- تقديم الخدمات.

زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 
الدار   ،5 الشقة  ر  الطابق  الحرية 
الب ضاء  الدار   20 20  - الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : احراطن  تحمد  الس د 
حصة بق مة 00.000  درهم للحصة 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  احراطن  تحمد  الس د 
20000 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  احراطن  تحمد  الس د 
20000 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79164.
9Iر9

ADILMAHJOUBI

SALON MISS FES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 24 AV 24
 HASSAN II، 0000ر، FES

MAROC
SALON MISS FES شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : شارع 
عبدالكريم بنجل ن فضاء مرينا رقم 

ر - 0000ر فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر22ر5.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  ي ل  ز  202   08 في  املؤرخ 
حل SALON MISS FES شركة ذات 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 
  00.000 رتسمالها  مبلغ  ال ح د 
درهم  عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
مرينا  فضاء  بنجل ن  عبدالكريم 
- 0000ر فاس املغرب نت جة  ر  رقم 

لظر ف مادية.
  عين:

الس د(ة) شادية برادة   عن انه(ا) 
عمارة 0  شقة ر2 شارع اللة تسماء 
(ة)  كمصفي  املغرب  فاس  0000ر 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
شارع  ي ل  ز  202  في   08 بأاريخ 
الطابق  مرينا  بنجل ن  الكريم  عبد 
فاس  0000ر   - فاس  رقم  اال 3 

املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 9  ماي  202 

تحت رقم 2421/2021.
940I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

OMAR AL YOSSR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 0000ر، FES MAROC
OMAR AL YOSSR شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم  9 حي 

النرجس  ، عين ت جطات الحاجب - 

00  5 الحاجب اململكة املغر0 ة

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

95ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 OMAR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.AL YOSSR

ارشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

الأجارة   - البناء  تشغا3  املخألفة   

بصفة عامة - الأصدير   اإلستراد.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ت جطات  عين  النرجس  ،  حي   9 

الحاجب اململكة   5  00  - الحاجب 

املغر0 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الحناش  عمر  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  الحناش  عمر  الس د 
رقم 2 زنقة عبدالجل ل القباج تجزئة 

الحج ي فاس 0000ر فاس اململكة 

املغر0 ة.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الحناش  عمر  الس د 
رقم 2 زنقة عبدالجل ل القباج تجزئة 

الحج ي فاس 0000ر فاس اململكة 

املغر0 ة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 67ر4.

941I

ف صل الخط ب   شركا ه

SKINOR SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ف صل الخط ب   شركا ه
مكأب ف صل الخط ب 47 ت إقامة 
إيريس الطابق ارر�سي محج محمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب
SKINOR SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 
ابن ت مرت الطابق الثاني طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.246469

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   20 9 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القاديري  دينا  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
000.  حصة لفائدة الس د (ة) حاتم 

الز جاري بأاريخ 20 غشت 9 20.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2ر85.

942I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

VININVEST
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقط ني 

الطابق الثاني، الرقم 2  400, شارع 
محمد الزرقط ني الطابق الثاني، 
الرقم 2 ، 20000، الدار الب ضاء 

MAROC
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VININVEST شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د مين 
ز ينه محافظة الحاجب - 50000 

مكناس اململكة املغر0 ة.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.22967

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CVDL تف يت الس د (ة) الشركة
1.720ر1 حصة اجأماع ة من تصل 
(ة)  الس د  لفائدة  حصة  1.720ر1 
الشركة VINIMAR بأاريخ 26 غشت 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 77ر4.
Iر94

BOUGHALEB ET ASSOCIES

GRIGER DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقط ني 

الطابق الثاني، الرقم 2  400, شارع 
محمد الزرقط ني الطابق الثاني، 
الرقم 2 ، 20000، الدار الب ضاء 

MAROC
GRIGER DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي د مين 
ز ينه محافظة الحاجب د مين 
ز ينه محافظة الحاجب 50000 

مكناس اململكة املغر0 ة.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
5رر24.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CVDL تف يت الس د (ة) الشركة
تصل  من  اجأماع ة  حصة    .980
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .980

الشركة VINIMAR بأاريخ 26 غشت 
.202 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 76ر4.
944I

ال كالة العامة للخدمات

B-N PUB
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ال كالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 100ر9، الفن دق 

املغرب
B-N PUB شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

م الي اسماع ل 14 عمارة م الي 
اسماع ل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 B-N  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PUB
التس يق   : غرض الشركة بإيجاز 

الشبكي.
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
م الي  عمارة   14 اسماع ل  م الي 
 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسماع ل 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 200  : بنم �سى  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 400  : نمسا ي  مريم  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : بنم �سى  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 200  : بنم �سى  ام مة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد بنم �سى عن انه(ا) 
 90000  85 حي تجزئة الخير ر رقم 

طنجة املغرب.
الس دة مريم نمسا ي عن انه(ا) 
 90000 قطعة  8   ر  تجزئة الخير 

طنجة املغرب.
الس د ي سف بنم �سى عن انه(ا) 
حي تجزئة الخير ر شارع 4 رقم  8  

90000 طنجة املغرب.
الس دة ام مة بنم �سى عن انه(ا) 
 8 رقم   4 شارع  ر  الخير  تجزئة 

الجيراري 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محمد بنم �سى عن انه(ا) 
 90000  85 حي تجزئة الخير ر رقم 

طنجة املغرب
الس دة مريم نمسا ي عن انه(ا) 
 90000 قطعة  8   ر  تجزئة الخير 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر  ر2  بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر7ر8.
945I

AMGHAR MOHAMED

FIRAS INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،
SEFROU MAROC

FIRAS INDUSTRIEL شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي مسأ دع 
رقم  0 تجزتة فرح رقم 04 شارع 

الزرقطني - 1000ر صفر  املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2829

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202    6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نس م ب غر م  (ة)  تف يت الس د 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000

شتنبر    6 بأاريخ  ب ط ب  محمد 

.202 

نس م ب غر م  (ة)  تف يت الس د 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

000.  حصة لفائدة الس د (ة) تحمد 

شل �سي بأاريخ 6  شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 405/2021.

946I

AMGHAR MOHAMED

FIRAS INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،

SEFROU MAROC

FIRAS INDUSTRIEL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مسأ دع 
رقم  0 تجزتة فرح رقم 04 شارع 

الزرقطني - 1000ر صفر  املغرب .

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2829

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

6  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

محمد  ب ط ب  تحمد    شل �سي 

كمسير آخر.
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تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 405/2021.
947I

AMGHAR MOHAMED

FIRAS INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل الشكل القان ني للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 1000ر،
SEFROU MAROC

FIRAS INDUSTRIEL شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
  عن ان مقرها االجأماعي مسأ دع 
رقم  0 تجزتة فرح رقم 04 شارع 

الزرقطني - 1000ر صفر  .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.2829

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 6  شتنبر  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 405/2021.
948I

J M LE FER SARL 

J M LE FER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

J M LE FER SARL
 N°05, IMM BELLDONE BD :
 ABDELLAH BEN YASSINE
 7EME ETG, BUREAU N°08,

 CASABLANCA 5 IMM
 BELLDONE BD ABDELAH
 BEN YASSINE 7EME ETAGE

 N°8 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

J M LE FER شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 عمارة 

بلد ن شارع عبد هللا بن ياسين 

طابق7 ، مكأب رقم 08 الدار 

الب ضاء - 20200 الدار الب ضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

82917ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل  ي ن    202   04 املؤرخ في 

 J املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

  0.000 رتسمالها  مبلغ   M LE FER

 5 اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 

عمارة بلد ن شارع عبد هللا بن ياسين 

طابق7 ، مكأب رقم 08 الدار الب ضاء 

- 20200 الدار الب ضاء املغرب نت جة 

3 : الخسارة.

5 عمارة    حدد مقر الأصف ة ب 

ياسين  بن  هللا  عبد  شارع  بلد ن 

طابق7 ، مكأب رقم 08 الدار الب ضاء 

- 20200 الدار الب ضاء املغرب. 

  عين:

عجمي    صالح  الس د(ة) 

عن انه(ا) رر شارع سارية بن ز ن م 

الدار   ، ر  شقة   2 اليسر  إقامة 

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء. 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 

عمارة بلد ن   5  : املأعلقة بالأصف ة 

 ، ياسين طابق7  بن  شارع عبد هللا 

مكأب رقم 08 الدار الب ضاء

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794576.

949I

ste cofiguer sarl

 STE BOUAMOUD HOUARI
TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nر
guercif ، 5100ر، guercif maroc
 STE BOUAMOUD HOUARI
TRANS SARL AU شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي النكد 
جرس ف - 5100ر جرس ف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

 EN : رقم الأق  د في السجل الأجاري
COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    8
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 BOUAMOUD HOUARI TRANS

.SARL AU
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الد لي  ال طني 

الغير
الري  مشريع  دراسة  انجاز   -

بالأنق ط.
عن ان املقر االجأماعي : حي النكد 
جرس ف - 5100ر جرس ف املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 
00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ب عم د  هشام  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ب عم د  هشام  الس د 

حي النكد 5100ر جرس ف املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ب عم د  هشام  الس د 

حي النكد 5100ر جرس ف املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1167/2021.

950I

BELGAZI ALI

VERBUNG
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BELGAZI ALI

شارع امير م الي عبد هللا رقم رر 

- طبق   - رقم املكأب 6  طنجة، 

90000، طنجة املغرب

VERBUNG شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

ب 0انة مجمع ه ثم ف ال رقم 28 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 205 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VERBUNG

-الق ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبكات  تخص  التي  بارنشطة 

اإلعالن  ال سطاء  اإلعالن   كاالت 

 ، الرقمي  اإلعالن  خدمات   مقدمي 

 فًقا للتشريعات املعم 3 بها في مجا3 

اإلعالن.
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تقديم  في  بأنشطة  -الق ام 

،  تمث ل  اإلعالن ة  الخدمات 

اإلعالنات  اسأغاللها ،  اإلعالن على 

شبكة اإلنترنت ،  مب عات اإلعالنات 

،  التس يق عبر اإلنترنت ،

 ، الأابع  ،  التس يق  التس يق 

 ، اإللكتر ني  البريد  عبر   التس يق 

في  بما   ، اإللكتر ن ة  الأجارة   تداء 

ذلك تي نشاط إعالن عن ُبعد ،  تي 

تقن ة للتر يج له ت  تط يره.

في  املشاركات  تمث ل  ح ازة   -

جم ع الشركات التي تم إنشاؤها ت  

التي سيأم إنشاؤها  امأالك تسهم ت  

تسهم في شركات ذات غرض مؤس�سي 

مماثل ت  مأطابق..

طريق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 -  28 رقم  ف ال  ه ثم  مجمع  ب 0انة 

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 450  : السامل ن  ه ثم  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

50ر حصة   : الس د امين الأاب ة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 200  : املحمدي  ن فل  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

السامل ن عن انه(ا)  الس د ه ثم 

 28 رقم  ه ثم  مجمع  ب 0انة  حي 

90000 طنجة املغرب.

عن انه(ا)  الأاب ة  امين  الس د 

شارع حاج محمد ل اح دي ك   6ر 

مسشفى 60 20 اسفي املغرب.

املحمدي عن انه(ا)  ن فل  الس د 

املغرب  اكادير  زنقة  مراكش  شارع 

العربي رقم 45 90000 طنجة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

املحمدي عن انه(ا)  ن فل  الس د 

املغرب  اكادير  زنقة  مراكش  شارع 

العربي رقم 45 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر24660.
95 I

SIGNIFY MAROC

SIGNIFY MAROC
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

SIGNIFY MAROC
برج كريسأا3  ، الطابق 5، شارع 
س دي محمد بن عبد هللا، مارينا ، 

Casablanca Maroc ،2000ر
SIGNIFY MAROC شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : برج 

كريسأا3  ، الطابق 5، شارع س دي 
محمد بن عبد هللا، مارينا - 0ر200 

الدار الب ضاء املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1021ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
29 ي ل  ز  202 تم تع ين  املؤرخ في 
عب   مسير جديد للشركة الس د(ة) 

انيسة كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  6 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 792850.
952I

STE FICOPRO

MEK PRO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
MEK PRO شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 205 
س مأجر رقم 04 تجزئة  فاء  -2 - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

67ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 MEK  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.PRO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عن ان املقر االجأماعي : رقم 205 

 -  1-2 تجزئة  فاء   04 س مأجر رقم 

50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : العالي  الس د كم ني عبد 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس د كم ني عبد اللط ف : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

العالي  عبد  كم ني  الس د 

ايت  ر2  ديار املدينة ف ال  عن انه(ا) 

مكناس   50000 عرمة  عين   ال3 

املغرب.

اللط ف  عبد  كم ني  الس د 

ايت  ر2  ديار املدينة ف ال  عن انه(ا) 

 ال3 50000 مكناس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

العالي  عبد  كم ني  الس د 

ايت  ر2  ديار املدينة ف ال  عن انه(ا) 

مكناس   50000 عرمة  عين   ال3 

املغرب

اللط ف  عبد  كم ني  الس د 

ايت  ر2  ديار املدينة ف ال  عن انه(ا) 

 ال3 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم ر2ر4.

Iر95

مكأب الأ ث ق العصري بمراكش االسأاذ جما3 

محدا

متجر النور
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

الطب ع  ن)

عقد تس ير حر رصل تجاري
مأجر الن ر 

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
الس د(ة)  تعطى  شتنبر  202   28
للبطاقة  (ة)  الحامل  اغري  محمد 
املسجل   B15992ر رقم  ال طن ة 
باملحكمة   56454 الأجاري  بالسجل 
الأجارية بمراكش حق التس ير الحر 
لألصل الأجاري الكائن ب املسيرة   
 40000  -  26 رقم   2 ت عمل ة س س 
محمد  للس د(ة)  املغرب  مراكش 
ال طن ة  للبطاقة  (ة)  الحامل  ناجح 
رقم Y226645 ملدة 5 سنة تبأدئ من 
28 شتنبر  202   تنأهي في 28 شتنبر 
 9.000 شهري  مبلغ  مقابل   2026

درهم.

954I

c prof

CF AFAQ PRIVE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

c prof
 secteur 5 hay salam rue el hajab
n 240 sale ، 11000، sale maroc

CF AFAQ PRIVE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 22 
الطابق اال 3 املركز الأجاري الحمد 
سال الجديدة سال - 000   سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

105رر
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  يناير  202   25
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 CF  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFAQ PRIVE
الأك ين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأمر  الدعم املدر�سي.
 22 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
الطابق اال 3 املركز الأجاري الحمد 
سال     000  - سال  الجديدة  سال 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 -

بق مة   500  : الس د مراد اعريبة 
00  درهم.

 500  : كريمة  العبدي  الس دة 
بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  اعريبة  مراد  الس د 
سال  شقة      Kعمارة مر ة  إقامة 

الجديدة سال 000   سال املغرب.
الس دة العبدي كريمة عن انه(ا) 
سال  شقة      Kعمارة مر ة  إقامة 

الجديدة سال 000   سال املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  اعريبة  مراد  الس د 
سال  شقة      Kعمارة مر ة  إقامة 

الجديدة سال 000   سال املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بسال بأاريخ - تحت رقم -.
955I

verymedia

VERYMEDIA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

verymedia

 HOUMET LMOUARID DARB
 ALARSA N°2ر TAMSLOUHET

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech maroc

VERYMEDIA شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ح مة 
امل اريد درب العرصة رقم ر2 

تمصل حت - 40000 مراكش مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VERYMEDIA
التس يق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
ح مة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ر2  رقم  العرصة  درب  امل اريد 
تمصل حت - 40000 مراكش مغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:- 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محسن العريش عن انه(ا) 
 40000 اسكج ر    2 رقم  حمزة   

مراكش مغرب.
عن انه(ا)  الح ان  تحمد  الس د 
ح مة امل اريد درب العرصة رقم ر2 

تمصل حت 40000 مراكش مغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د محسن العريش عن انه(ا) 
 40000 اسكج ر    2 رقم  حمزة   

مراكش مغرب
عن انه(ا)  الح ان  تحمد  الس د 
ح مة امل اريد درب العرصة رقم ر2 

تمصل حت 40000 مراكش مغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   08 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 50569414.
956I

COFANAD SARL

جونز درينك
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 9ر

NADOR MAROC
ج نز درينك شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 

عاريض قرب مدرسة االنبعاث - 
62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2289 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
ج نز   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

درينك .
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منأجات  الغذائ ة,  املنأ جات 

النظافة   م اد البناء.
العمل ات  كل  إجمال ة  بصفة    
العقارية   غير  الصناع ة,  الأجارية, 
عالقة  لها  التي  املال ة  العقارية   
بم ض ع  مباشرة  غير  مباشرة   

الشركة قصد تط يرها..
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - االنبعاث  مدرسة  قرب  عاريض 

62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

990 حصة   : الس د العماري علي 
بق مة 00  درهم للحصة .

  0  : ر�سى  احماد ش  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  علي  العماري  الس د 
 62000 سل ان  الكشاض ة  0  حي 

الناظ ر املغرب.
الس د احماد ش ر�سى عن انه(ا) 
0ر  رقم   98 حي ت الد لحسن الزنقة 

62000 الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  علي  العماري  الس د 
 62000 سل ان  الكشاض ة  0  حي 

الناظ ر املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 4019.

957I

sabahinfo

PATROX DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 4000ر، el
kelaa des sraghna maroc

PATROX DE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي البهجة 
رقم ب قلعة السراغنة - 000ر4 

قلعة السراغنة املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.959

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  غشت  202   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
  5.000« تي من  درهم«   945.000«
عن  درهم«   960.000« إلى  درهم« 
إدماج احأ اطي ت  تر0اح ت    : طريق 

عال ات إصدار في رتس املا3.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بقلعة السراغنة بأاريخ 04 
تكأ 0ر  202 تحت رقم 8/2021ر4.
958I

C E INVEST MAROC 

BRICO FLACH
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D رème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BRICO FLACH شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع    
يناير مركز اربراج العمارة د الطابق 
ر رقم    - 40000 مراكش املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر11486.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 5  شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»شارع    يناير مركز اربراج العمارة 
د الطابق ر رقم    - 40000 مراكش 
 856 »تجزئة املسار رقم  إلى  املغرب« 
مراكش   40000  - اسفي  طريق 

املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 75   .
959I

مسأأمنة م  مني

AN PUB
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

مسأأمنة م  مني
رقم 4ر7 الطابق 2 شقة2 اقامة 

ي سف شارع م الي عبد هللا 
تا ريرت ، 65800، تا ريرت املغرب
AN PUB شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 41 
تجزئة  داد - 65800 تا ريرت 

املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.481

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تح يل  ماي  202   20 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 65800  - تجزئة  داد   41 »رقم 
تا ريرت املغرب« إلى »رقم 42 تجزئة 

 داد - 65800 تا ريرت املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بأا ريرت بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 58/2021ر.
960I

C E INVEST MAROC 

PERTIA INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D رème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PERTIA INTERNATIONAL شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
ر شقة رقم  طريق حن ني اقامة 
ال فاق اكدا3 - 0080  الر0اط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

154871
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PERTIA INTERNATIONAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال حدات  تصن ع،تخط ط، ترك ب 
املأنقلة.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اقامة  حن ني  رقم  طريق  شقة  ر 
الر0اط    0080  - اكدا3  ال فاق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الس د بن عبد هللا سعد الدين 
500 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
 : الكريم  عبد  اج ل كلي  الس د 
500 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الدين  بن عبد هللا سعد  الس د 
عن انه(ا) ك لف س تي مدخل مسك 
الشأ ي  الحي  بريست ج ا  9ر  رقم 

40000 مراكش املغرب.
الكريم  عبد  اج ل كلي  الس د 
4000ر  ترك ا  اسطنب 3  عن انه(ا) 

اسطنب 3 ترك ا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  فضلة  الس د 
 40000  529 حرف ا رقم   2 املسيرة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 60 9.
96 I

HORICOM

TECHISO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير تسم ة الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TECHISO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي رقم 4 
اإلسماع ل ة لع يجة باب بط  ي 

تجزئة الفجر  2 س - 50000 

مكناس املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر480

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم تغ ير  شتنبر  202  املؤرخ في  2 

تسم ة الشركة من »TECHISO« إلى 

. »SMART NETWORK NEGOCE«

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 4406.

962I

RIAD CONSULTANT

 ATLAS YMA DES شركة
TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 ATLAS YMA DES شركة

TRAVAUX DIVERS SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي م طن 

بعمارة 59 مكأب  0 شارع تامسنا 

ال فاق خريبكة 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   09

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

 ATLAS YMA DES TRAVAUX

.DIVERS SARL
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-اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخألفة

-منعش عقاري
-ب ع االرا�سي املجهزة.

م طن   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تامسنا  شارع  مكأب  0   59 بعمارة 
خريبكة   25000 خريبكة  ال فاق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   250  : ي سف  بن  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د بل قات محمد : 250 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
 : اللط ف  عبد  بل قات  الس د 
250 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
 250  : عاد3  العساني  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
 4 عن انه(ا)  ي سف  بن  الس د 
 25000 مكرر بل ك الف حي ال فاق 

خريبكة املغرب.
عن انه(ا)  محمد  بل قات  الس د 
 2 شارع املدن العر0 ة القدس   840

25000 خريبكة املغرب.
اللط ف  عبد  بل قات  الس د 
الدكالي  شع ب  زنقة    6 عن انه(ا) 

25000 خريبكة املغرب.
عن انه(ا)  عاد3  العساني  الس د 
خريبكة   25000 القدس  حي   8 6

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
 4 عن انه(ا)  ي سف  بن  الس د 
 25000 مكرر بل ك الف حي ال فاق 

خريبكة املغرب
عن انه(ا)  محمد  بل قات  الس د 
 2 شارع املدن العر0 ة القدس   840

25000 خريبكة خريبكة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 24 شتنبر 

 202 تحت رقم 444.
Iر96

STE BIKAF INDUSTRI

MEDYANOUR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير نشاط الشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 5202ر،
GOURRAMA MAROC

MEDYANOUR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي قصر 
ملعب تنجداد كلم مة الراش دية - 
52602 قصر ملعب تنجداد كلم مة 

الراش دية املغرب.
تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 2955

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  غشت  202   27 في  املؤرخ 
»ارشغا3  من  الشركة  نشاط  تغ ير 
الكم ة/  البناء/مساح  ت   املخألفة 
ضخ م اسير امل اه  الري الزراعي« إلى 
البناء/مساح  ت   املخألفة  »ارشغا3 

الكم ة/ الأجارة«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
شتنبر  202 تحت رقم 415/2021.

964I

HORICOM

TECHISO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TECHISO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي رقم 4 
اإلسماع ل ة لع يجة باب بط  ي 

تجزئة الفجر  2س - 50000 
مكناس املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

رر480.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت  شتنبر  202  في  2  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تشغا3 البناء املخألفة

تجارة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 4406.

965I

sabahinfo

SUPERETTE AOUINATI

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تغ ير نشاط الشركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 4000ر، el

kelaa des sraghna maroc

SUPERETTE AOUINATI شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي رقم 82ر 

لع ينة قلعة السراغنة - 000ر4 

قلعة السراغنة املغرب.

تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4267

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم تغ ير  شتنبر  202   20 املؤرخ في 

امل اد  »ب ع  من  الشركة  نشاط 

الغدائ ة بنصف الجملة

إلى  العامة«  الغدائ ة  امل اد  ب ع 

»ب ع امل اد الغدائ ة بنصف الجملة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بقلعة السراغنة بأاريخ 06 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 445/2021.

966I

ائأمان ة الراحة

الوفاء لتعمير
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ائأمان ة الراحة

48 شارع محمد الخامس تجزئة 

الصافي برش د برش د، 00 26، 

MAROC برش د

ال فاء لأعمير شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي  0  

شارع زهير بن ابي سلمى حي اليسر 2 

برش د 00 26 برش د املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2857

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   20 5 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تف يت الس د (ة) محمد املعأصم 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   200

مراد  (ة)  الس د  لفائدة  حصة   200

املعأصم بأاريخ 02 مارس 5 20.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تبريل    7 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

5 20 تحت رقم ر24.

967I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

ROUGIER CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

ROUGIER CAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي مجمع 

سكني حديقة تم الر0 ع   محل   
رقم 0ر1 حي الحسني - 20400 الدار 

الب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    7

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROUGIER CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات.

مجمع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

محل    الر0 ع    تم  حديقة  سكني 

رقم 0ر1 حي الحسني - 20400 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.000  : الس د ال اس اكش كش 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ال اس اكش كش عن انه(ا) 

الدار الب ضاء 20400 الدار الب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ال اس اكش كش عن انه(ا) 

الدار الب ضاء 20400 الدار الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ر0  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم -.

968I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 TAN-NOUR TRADING
طا- ن ر طرادين

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع ي سف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

TAN-NOUR TRADING طا- ن ر 
طرادين شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي محج 

اململكة العر0 ة السع دية ، اقامة 
العزيزية ، الطابق الثالت ، رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20509
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
TAN-  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 
NOUR TRADING طا- ن ر طرادين .
تس يق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنأجات املنزل ة  الغذائ ة ، تصدير 

  االسأيراد.
محج   : االجأماعي  املقر  عن ان 
اقامة   ، السع دية  العر0 ة  اململكة 
العزيزية ، الطابق الثالت ، رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
25 حصة   : الس د تحمد اب زاط 

بق مة 000.  درهم للحصة .
الس د رش د شض ض : 25 حصة 

بق مة 000.  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  اب زاط  تحمد  الس د 

حي ب 0انة 90000 طنجة املغرب.

الس د رش د شض ض عن انه(ا) 

د ار الحالت ب زم ر 44252 الص يرة 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  اب زاط  تحمد  الس د 

حي ب 0انة 90000 طنجة املغرب

الس د رش د شض ض عن انه(ا) 

د ار الحالت ب زم ر 44252 الص يرة 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246598.

969I

NICHAN PRESS

NICHAN PRESS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

NICHAN PRESS

 N 5 RUE FORTUNA AV BIR

 ANZARANE VN ، 50000،

MEKNÈS MAROC

NICHAN PRESS شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 5 

حي ف رتينا شارع بئر تنزران م. ج - 

50000 مكناس ملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. NICHAN PRESS

نشر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجرائد ال رق ة  اإللكتر ن ة.
 5 رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 - ج  حي ف رتينا شارع بئر تنزران م. 

50000 مكناس ملغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عماد ب جى : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
رقم  الس د عماد ب جى عن انه(ا) 

ج  حي ف رتينا شارع بئر تنزران م.   5

50000 مكناس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
رقم  الس د عماد ب جى عن انه(ا) 

ج  حي ف رتينا شارع بئر تنزران م.   5

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم ر440.

970I

SAMIR FIDUCIAIRE

SODIAMET
إعالن مأعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT ر,

،EME ETAGE, VN, ، 50000ر 

MEKNES MAROC

SODIAMET »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: رقم 47، 

سكأ ر  ، تجزئة قرطبة، س دي 

ب زكري - - مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.49451



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20870

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  08 شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
ينص  الذي  رقم  احد:  قرار 
نقل املفر االجأماعي من  على مايلي: 
الأالي:  العن ان  الى  القديم  العن ان 
شقة بقصبة هدراش، درب الجامع، 
الباب  السفلي،  الطابق  رقم  2، 

االيسر، مكناس
الذي ينص على  اثنان:  قرار رقم 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع  مايلي: 
من  لرفعه  درهم،   400000.00
 500000.00 الى  درهم    00000.00
حصة   4000 درهم   دلك باحداث 
00  درهم للحصة  اجأماع ة بق مة 

ال احدة
على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
مايلي: التشط ب على نشاط االنعاش 

العقاري 
الذي ينص على  قرار رقم تربعة: 
الرح م  عبد  الس د  تع ين  مايلي: 
بالنسبة  الصقلي مسير ثاني للشركة. 
يجب  البنك ة  املستندات  لال راق   
ت ق عها من طرف املسيرين معا اما في 
ما يخص باقي ال ثائق االدارية ت قع 

من طرف احد املسيرين
ينص  الذي  خمسة:  رقم  قرار 
ت س ع الهدف االجأماعي  على مايلي: 
الصرف  اشغا3  ليشمل:  للشركة 
جم ع  املخألفة،  االشغا3  الصحي، 

اشغا3 الهندسة املدن ة ........
ينص  الذي  سأة:  رقم  قرار 
القان ن  ص اغة  اعادة  مايلي:  على 

االسا�سي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 2 الهدف االجأماعي: الذي 
االجأماعي  الهدف  مايلي:  على  ينص 
للشركة : االشغا3 املخألفة   البناء، 

اشغا3 الصرف الصحي،......
الذي  املقر االجأماعي:   5 بند رقم 
 : االجأماعي  املقر  مايلي:  على  ينص 
شقة بقصبة هدراش، درب الجامع، 
الباب  السفلي،  الطابق  رقم  2، 

االيسر، مكناس
بند رقم 7 رتسما3 الشركة : الذي 

الشركة  رتسما3  مايلي:  على  ينص 
500000.00 درهم مقسمة الى 5000 
00  درهم  حصة اجأماع ة من فئة 

للحصة ال احدة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 84ر4.
97 I

MLM FINANCE

IZI CARS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

IZI CARS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
74 عمارة ملأ نة A تجزئة االزدهار 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 IZI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CARS
تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق.
عن ان املقر االجأماعي : محل رقم 
االزدهار  تجزئة   A ملأ نة  عمارة   74

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
صل حي  ا  الهادي  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
صل حي  ا  الهادي  عبد  الس د 
 50 س  النجد  اقامة    2 عن انه(ا) 

مبر كة 40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
صل حي  ا  الهادي  عبد  الس د 
 50 س  النجد  اقامة    2 عن انه(ا) 

مبر كة 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 6 288 .
972I

نازيك كاش

SONAZAK« SARL «
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

SONAZAK« SARL
MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب
» SONAZAK« SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : النع م 7 
النرجس ، رقم 9ر مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر095ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في  0 تكأ 0ر  202 تقرر حل 
ذات  شركة   SONAZAK« SARL  «
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    20.000
النرجس ،   7 النع م  اإلجأماعي 
مكناس   50000  - مكناس  9ر  رقم 
النهائي  اإلغالق   -3 نت جة  املغرب 
للأصف ة   إنهاء جم ع تنشطة شركة 

SONAZAK SARL

الس د  للمصفي  اإلبراء  إعطاء   -
 3 الحامل  ب يردن  عبدالرزاق 
ب.ت. . رقم دا3 س1428  الساكن 

برقم 9ر حي النع م 7 مكناس.
  عين:

الس د(ة) 0 0   عن انه(ا) 0 0 0 0 
كمصفي (ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ  0 تكأ 0ر  202  في 0 0 0 0 

.0
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 19ر.
Iر97

ف ف نديس مركز تعما3

CJ COMPANY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ف ف نديس مركز تعما3
 rue abou abbas jeraoui N  7
 5 quartier de la gare ، 2010ر،

CASABLANCA املغرب
CJ COMPANY شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2رر شارع 

ابراه م الر داني اقامة ريحان 
الطابق الخامس رقم  2 املعاريف 

الدار الب ضاء - 0رر20 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
512045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 CJ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPANY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TENANT UNE AGENCE DE

.COMMUNICATION
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2رر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع ابراه م الر داني اقامة ريحان 
املعاريف  رقم  2  الخامس  الطابق 
الدار الب ضاء - 0رر20 الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 700  : الس د عبد الجل ل شراقي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
: 00ر حصة  الس د محمد جناح 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
شراقي  الجل ل  عبد  الس د 
هللا  عبد  شارع  ر20  عن انه(ا) 
الدارالب ضاء  الفرح  حي  الصنهاجي 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  جناح  محمد  الس د 
حكم   زنقة 5  رقم 29 عين البرجة 
الدار الب ضاء   20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
شراقي  الجل ل  عبد  الس د 
عبدهللا  شارع  ر20  عن انه(ا) 
الدارالب ضاء  الفرح  حي  الصنهاجي 

20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
974I

LOGIFIN

IMK DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
IMK DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العر0 ة 
السع دية الطابق الثالث رقم 20 - 

90000 طنجة اململكة املغر0 ة
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 IMK  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DISTRIBUTION
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب  الخارج:
م اد  معدات  جم ع  ت زيع   . 
 ، كهر0اء   ، سباكة   ، (صح ة  البناء 

دهان ، تبل ط ... إلخ).
2. التر يج العقاري.

 ، الأجهيزات   ، البناء  تعما3  ر. 
بأن اعها  النجارة  تعما3   ، املعدات 
 ، الدهان   ، السباكة   ، الكهر0اء   ،
العز3   ، الصرف الصحي   ، الأبل ط 

املائي.
االسأيراد  الأصدير  الأجارة   .4

العامة
،  اسأغال3  الأمث ل الأجاري   .5
تية براءات اختراع ت  عالمات تجارية.

6. نقل البضائع
، جم ع العمل ات  7.  0 جه تعم 
املال ة  ت   الأجارية  ت   الصناع ة 
ت   النقل  ت   العقارية  ت   املنق لة  ت  
الل جست ات ت  االسأيراد ت  الأصدير 
ت   العم لة  ت   اإلدارة  ت   الأمث ل  ت  
ت   السمسرة املأعلقة بشكل مباشر 
التي  ت   الشركة  بغرض  مباشر  غير 
ت   ت س عها  تسهل  تن  املحأمل  من 

تط ير..
اقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
العر0 ة  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 السع دية الطابق الثالث رقم 

90000 طنجة اململكة املغر0 ة.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد ال اس املن ف : 500 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د محمد خالدي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
املن ف  ال اس  محمد  الس د 
عن انه(ا) شارع ي سف ابن تاشفين 
8ر  شقة   2 طابق  مرجان  اقامة 

90000 طنجة املغرب.
عن انه(ا)  خالدي  محمد  الس د 
ش  زنقة علي عبد الرزاق ط    1ر 
الب ضاء  الدار   20000 املعاريف    

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املن ف  ال اس  محمد  الس د 
عن انه(ا) شارع ي سف ابن تاشفين 
8ر  شقة   2 طابق  مرجان  اقامة 

90000 طنجة املغرب
عن انه(ا)  خالدي  محمد  الس د 
ش  زنقة علي عبد الرزاق ط    1ر 
الب ضاء  الدار   20000 املعاريف    

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر859.
975I

CABINET RSF SARL

SEFROU CEREALES
إعالن مأعدد القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

FES MAROC ،0000ر
SEFROU CEREALES »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: صفر  

رقم 70  شارع قا�سي ع اد مساي - 
0000ر صفر  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

47ر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
امل افقة على شريك جديد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل 500 سهم من الس د عبد الفأاح 

ب ط ب الى الس دة لبنى ب ط ب
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة الس د عبد الفأاح ب ط ب 

كمسير  ابراء ذمأه من  اليأه
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مسيرة  ب ط ب  لبنى  الس دة  تع ين 

جديدة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القان ن االسا�سي
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

مايلي: امل افقة على شريك جديد
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
الس د  من  سهم   500 نقل  مايلي: 
عبد الفأاح ب ط ب الى الس دة لبنى 

ب ط ب
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة الس د عبد الفأاح ب ط ب 

كمسير  ابراء ذمأه من  اليأه
على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 
ب ط ب  لبنى  الس دة  تع ين  مايلي: 

مسيرة جديدة 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تح ين القان ن االسا�سي
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   26 االبأدائ ة بصفر  بأاريخ 

 202 تحت رقم 77ر.
976I

CAF MAROC

BRAND OCTA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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BRAND OCTA شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة تحمد 
الريفي رقم  2 الطابق ار 3 شقة 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  0ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRAND OCTA
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما3.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق ار 3  تحمد الريفي رقم  2 
شقة رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50  : الس د طارق امل دني 
بق مة 00  درهم للحصة .

50 حصة   : الس د رش د بنكيران 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  امل دني  طارق  الس د 
 URBN BERMUDA BEACH 1
 PO1 Bر B ESTEPONA . MALAGA

.ESPAGNE
عن انه(ا)  بنكيران  رش د  الس د 
زنقة االمام القسطالني ع اتيسة رقم 

0  90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  امل دني  طارق  الس د 
 URBN BERMUDA BEACH 1
 PO1 Bر B ESTEPONA . MALAGA

ESPAGNE

عن انه(ا)  بنكيران  رش د  الس د 
زنقة االمام القسطالني ع اتيسة رقم 

0  90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246642.
977I

BOUDRIKA ABDALLAH

BOUDRIPRO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

BOUDRIKA ABDALLAH
 N°122 Boulevard Moulay

 Dris 1er Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

BOUDRIPRO شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9   شارع 
عبد امل من الطابق الرابع شقة رقم 
0ر الدار الب ضاء - 20042 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 5029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202  1ر 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUDRIPRO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
   9  : االجأماعي  املقر  عن ان 
شارع عبد امل من الطابق الرابع شقة 
رقم 0ر الدار الب ضاء - 20042 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 700  : هللا  عبد  ب دريقة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة  00ر   : ياسين  ن ة  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ب دريقة عبد هللا عن انه(ا) 

كال ف رن ا   5 رقم  ب فرلي  تجزئة 

الب ضاء  الدار   20 50 الب ضاء 

املغرب.

  2 عن انه(ا)  ياسين  ن ة  الس د 

زنقة اليزيدي محمد طابق سفلي ش 

الب ضاء  الدار  املستشف ات  حي  ر 

ر2050 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د ب دريقة عبد هللا عن انه(ا) 

كال ف رن ا   5 رقم  ب فرلي  تجزئة 

الب ضاء  الدار   20 50 الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79177.

978I

شركة حسابات فاس

RIAD DRISSIA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب

RIAD DRISSIA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 5  

رحاة الشمس الأحأ ة الطالعة 

الكبيرة فاس املدينة - 0000ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 RIAD  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.DRISSIA

غرض الشركة بإيجاز : منز3 جاهز 

للكراء   مطعم.

رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطالعة  الأحأ ة  الشمس  رحاة    5

فاس  0000ر   - الكبيرة فاس املدينة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الس دة الدريس ة الرفاعي 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الرفاعي  الدريس ة  الس دة 

الشمس  رحاة    5 رقم  عن انه(ا) 

الأحأ ة الطالعة الكبيرة فاس املدينة 

0000ر فاس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الرفاعي  الدريس ة  الس دة 

الشمس  رحاة    5 رقم  عن انه(ا) 

الأحأ ة الطالعة الكبيرة فاس املدينة 

0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 82ر4.

979I
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FINCOSA MARRAKECH

PATISSERIE YUM YUM
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 80  بل ك B الطابق 

اال 3 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

PATISSERIE YUM YUM شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الصفاء شارع عال3 الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

225ر4.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

9 20 تم تع ين  املؤرخ في 0ر شتنبر 

الس د(ة)  للشركة  جديد  مسير 

العزا ي اهدا محمد كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ن     25 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 125424.

980I

ائأمان ة ب عرفة

STE ANNAJAH LILHALIB
شركة الأضامن

تأسيس شركة

ائأمان ة ب عرفة
رقم49 زنقة الدار الب ضاء ب عرفة 

ب عرفة، 200 6، ب عرفة املغرب

STE ANNAJAH LILHALIB شركة 

الأضامن

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني تندراراة - 200 6 

تندرارة املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

949

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

ارسا�سي لشركة الأضامن باملميزات 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANNAJAH LILHALIB

انأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجبان   مشأقات الحل ب املخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 6 200  - تندراراة  الثاني  الحسن 

تندرارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  5.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة ب جراد فأ حة : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 50  : ال اق ت  لب ض  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 50  : مريم  ب دشيش  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة ب جراد فأ حة عن انه(ا) 
 6 200 الجبار  عبد  س دي  زنقة 

تندرارة املغرب.

الس دة لب ض ال اق ت عن انه(ا) 

 6 200 هللا  عبد  بن  عال3  شارع 

تندرارة املغرب.

الس دة ب دشيش مريم عن انه(ا) 

تندرارة   6 200 بلحسن  ا الد  د ار 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة ب جراد فأ حة عن انه(ا) 
 6 200 الجبار  عبد  س دي  زنقة 

تندرارة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بفج ج بأاريخ 

 202 تحت رقم 297.

98 I

CCJF

BEST MILK
إعالن مأعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

BEST MILK »شركة املساهمة«
 عن ان مقرها االجأماعي: زنقة 

اإلدري�سي، الحي الصناعي - - مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.22. 85
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0ر ي ن    202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الس د  املأصرفين:  تجديد  كالة 
 LAITIER الشركة  خل قي    ابراه م 
إلى  تي  سن ات   6 ملدة   INVEST SA
حين انعقاد الجمع العام املدع  للبث 

في حسابات سنة 2026
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الس د  جديدين:  مأصرفين  تع ين 
اللط ف  الس د عبد  ي نس    خالد 
حين  إلى  تي  سن ات   6 ملدة  عماري 
انعقاد الجمع العام املدع  للبث في 

حسابات سنة 2026
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
في  خل قي  ابراه م  الس د  تجديد 
مهامه كرئيس مدير عام ط لة  كالأه 

مأصرفا 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تجديد  كالة املأصرفين
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مأصرفين جديدين
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تجديد مهام رئيس مجلس االدارة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم  2729 .

982I

ADVALORIS 

NATOU SERVICES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION رETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

NATOU SERVICES شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0 شارع 

الحرية الطابق ر شقة 5 - 200000 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1رر518

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NATOU SERVICES

: • اسأيراد  غرض الشركة بإيجاز 

مسأحضرات   تصدير  شراء  0 ع 

الأجم ل.

جم ع  تصن ع  تح يل  تعبئة   •

الأجم ل  الزي ت  مسأحضرات 

العطرية.

مسأحضرات  جم ع  تجارة   •

الأجم ل.

0 شارع   : عن ان املقر االجأماعي 

 200000  -  5 الحرية الطابق ر شقة 

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 : كريسأل  تف ا  ك 0ينان  الس دة 
600 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
 : ماري  تدج ا  ك 0ينان  الس دة 
200 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
 : ت ل فر  ك ا�سي  ك 0نان  الس د 
200 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
كريسأل  تف ا  ك 0ينان  الس دة 
عن انه(ا) تب دجان 26ر99 تب دجان 

ساحل العاج.
ماري  تدج ا  ك 0ينان  الس دة 
عن انه(ا) تب دجان 26ر99 تب دجان 

ساحل العاج.
ت ل فر  ك ا�سي  ك 0نان  الس د 
عن انه(ا) تب دجان 26ر99 تب دجان 

ساحل العاج.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
كريسأل  تف ا  ك 0ينان  الس دة 
عن انه(ا) تب دجان 26ر99 تب دجان 

ساحل العاج
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 68ر795.
Iر98

ائأمان ة ب عرفة

STE TOCA TRAVAUX
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

ائأمان ة ب عرفة
رقم49 زنقة الدار الب ضاء ب عرفة 
ب عرفة، 200 6، ب عرفة املغرب

STE TOCA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 2  
زنقة ف ك ك - 200 6 ب عرفة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

947
 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOCA TRAVAUX
اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخألفة- االشغا3  البناء   
تجهيز  الفالحي    السأغال3  اشغا3 

االسأغالل ات الفالح ة.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ب عرفة   6 200  - ف ك ك  زنقة    2

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : محمد  بزة  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : ادريس  فرطاس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
  0 عن انه(ا)  محمد  بزة  الس د 
000 6  جدة  السعادة  حي   4 زنقة 

املغرب.
الس د فرطاس ادريس عن انه(ا) 
 6 000 السعادة  حي   6 زنقة  ر2 

 جدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
  0 عن انه(ا)  محمد  بزة  الس د 
000 6  جدة  السعادة  حي   4 زنقة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بفج ج بأاريخ 

 202 تحت رقم 296.
984I

ائأمان ة ب ان حنان

HAPPY NATURE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ائأمان ة ب ان حنان
عرصة ملعاش طريق املسأ دع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 
مراكش مراكش

HAPPY NATURE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي حي االزدهار تجزءة الصن 0ر 
املحل رقم ر5 س مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  907 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   06
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 HAPPY : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.NATURE
غرض الشركة بإيجاز : محل لب ع 

  ت زيع امل اد الغدائ ة.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
السفلي حي االزدهار تجزءة الصن 0ر 
 40000  - ر5 س مراكش  املحل رقم 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ارك ك  فرح  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ارك ك  فرح  الس دة 
الطابق  ر2  ا  الشرف عمارة  تجزءة 
مراكش  النخ ل  06ج هرة   الشقة 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ارك ك  فرح  الس دة 
الطابق  ر2  ا  الشرف عمارة  تجزءة 

مراكش  النخ ل  06ج هرة   الشقة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 67 28 .

985I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

SOCIETEAVENIR SUD
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

SOCIETEAVENIR SUD شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 

اهل س س الكف فات ا الدنايمة 

تار دانت - 50رر8 ا الد تايمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   08

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETEAVENIR SUD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.

د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

ا الدنايمة  الكف فات  س س  اهل 

تايمة  ا الد  50رر8   - تار دانت 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الغب ري اسماع ل : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

اسماع ل  الغب ري  الس د 

05ر  الشقة  د  عمارة  عن انه(ا) 

الحي املحمدي اكادير  اقامة الصفاء 

80000 اكادير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

اسماع ل  الغب ري  الس د 

05ر  الشقة  د  عمارة  عن انه(ا) 

الحي املحمدي اكادير  اقامة الصفاء 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  بأار دانت  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 879 .

986I

OLA PEINTURE

أوال بانتيغ ش٠م٠م
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

OLA PEINTURE

 N°77 RUE MOHAMED SMIHA

 8 EME ETAGE CASABLANCA ،

24000، CASABLANCA MAROC

ت ال بانت غ ش٠م٠م شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 77 زنقة 

محمد سم حة الطابق 8 الدار 

الب ضاء - 24000 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 08  

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202  ر0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

ت ال   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بانت غ ش٠م٠م.

غرض الشركة بإيجاز : شراء  0 ع 

منأجات الصباغة.

ترك ب  تشغ ل تي  حدة صناع ة 

لأصن ع  انأاج منأجات الصباغة.

االنشاءات  بجم عاعما3  الق ام 

 البناء العقاري.

جم ع  اسأيراد  تصدير  ت زيع 

إلنأاج  املنأجات  امل اد  الأجهيزات 

الصباغة.

 77  : االجأماعي  املقر  عن ان 
الدار   8 زنقة محمد سم حة الطابق 

الب ضاء  الدار   24000  - الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د لحبيب دكداك : 80 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   20  : الس د انس دكداك 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د لحبيب دكداك عن انه(ا) 

تجزئة كنزة رقم 7  مدي نة الب ضاء 

29490 مدي نة املغرب.

عن انه(ا)  دكداك  انس  الس د 

تجزئة كنزة رقم 7  مدي نة الب ضاء 

29490 مدي نة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د لحبيب دكداك عن انه(ا) 

تجزئة كنزة رقم 7  مدي نة الب ضاء 

29490 مدي نة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ي ن    202 تحت رقم 7ر7868.

987I

ADILMAHJOUBI

STE NAMORA TRAV
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

ADILMAHJOUBI

 AV HASSAN II 24 AV 24

 HASSAN II، 0000ر، FES

MAROC

STE NAMORA TRAV شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة ر 

عمارة  2 زنقة ابن حجرالب طا فاس 

فاس 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   06

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAMORA TRAV

: مقا 3 في  غرض الشركة بإيجاز 

ارشغا3 ااملخألفة ت  البناء.

ر  شقة   : عن ان املقر االجأماعي 
عمارة  2 زنقة ابن حجرالب طا فاس 

فاس 0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد العالي اجديرة : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

اجديرة  العالي  عبد  الس د 
زنقة  عمارة  2  ر  شقة  عن انه(ا) 
فاس  0000ر  ابن حجرالب طا فاس 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
اجديرة  العالي  عبد  الس د 
زنقة  عمارة  2  ر  شقة  عن انه(ا) 
فاس  0000ر  ابن حجرالب طا فاس 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 64ر4.
988I

SIMPLCOMPT CONSULTING

AY ARCHI STUDIO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عال3 الفا�سي عمارة 2  شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 40007، 

مراكش املغرب
AY ARCHI STUDIO شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة ج اد عمارة 
09  شقةر4 الطابق ر - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9 05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 AY  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARCHI STUDIO
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مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معماري.

عن ان املقر االجأماعي : شارع عبد 
اقامة ج اد عمارة  الخطابي  الكريم 
 40000  - ر  الطابق  شقةر4    09

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
  00  : اشباني  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ي سف اشباني عن انه(ا) 
  72 رقم  س دري   02 ص ك ما 

40000 مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ي سف اشباني عن انه(ا) 
  72 رقم  س دري   02 ص ك ما 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم  2820 .

989I

BELYO CONSULTING GROUPE

- BRI-BETON
 بري ب ط ن

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
BRI-BETON - بري ب ط ن شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�سي ايت ب خرزة ايت ا رير - 

42050 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  9057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
BRI-  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

BETON - بري ب ط ن.
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
؛  جم ع  البناء  م اد  جم ع   0 ع 
الصناع ة  الزراع ة  املسألزمات 

 لجم ع قطاعات النشاط
- تعما3 البناء  ارشغا3 العامة ،
- تعما3 البناء  الأط ير  الأأه ل،
الخرسانة  في  تعما3 اسأثنائ ة   -

املسلحة للمباني ،
في  الأعق د  مأ سطة  تعما3   -

الخرسانة املسلحة للبناء ،
البناء  في  الحال ة  ارعما3   -

الخرساني للمباني ،
- تعما3 تنظ ف الطرق  املعالجة 

الب ئ ة ،
- تعما3 الأنم ة الحضرية.

- املساعدة في مجاالت البناء.
- اسأيراد - تاجر تصدير.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - ا رير  ايت  ب خرزة  ايت  االر�سي 

42050 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د رض ان السع دي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
السع دي  رض ان  الس د 
ياسم نة  اقامة   58 رقم  عن انه(ا) 
خريبكة  السادس  محمد  شارع   0 

25000 خريبكة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

السع دي  رض ان  الس د 
ياسم نة  اقامة   58 رقم  عن انه(ا) 
خريبكة  السادس  محمد  شارع   0 

25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 128154.
990I

جاد معطى هللا
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

الطب ع  ن)
عقد تس ير حر رصل تجاري

جاد معطى هللا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
الس د(ة)  تعطى  يناير  202    5
للبطاقة  (ة)  زن 0ة بن ب زيد الحامل 
املسجل   E82952ر رقم  ال طن ة 
بالسجل الأجاري 94رر12 باملحكمة 
الأجارية بمراكش حق التس ير الحر 
لألصل الأجاري الكائن ب معطى هللا 
املغرب  مراكش   40000  -  788 رقم 
(ة)  الحامل  ع نابي  علي  للس د(ة) 
للبطاقة ال طن ة رقم PA95 27 ملدة 
يناير  202      5   سنة تبأدئ من 
تنأهي في 1ر دجنبر  202 مقابل مبلغ 

شهري 5.000 درهم.
99 I

MINBAR AL ISTICHARA

STE ICHI DE BATIMENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيردي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 60000،  جدة املغرب
STE ICHI DE BATIMENT شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 
اال 3 ر20 ظهر ملحلة طريق 24 - 

60000  جدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8217ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   22

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ICHI DE BATIMENT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 -  24 طريق  ملحلة  ظهر  ر20  اال 3 

60000  جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : احمد  عي�سى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  احمد  عي�سى  الس د 

  7 رقم  الر دانى  املحلة شارع  ظهر 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  احمد  عي�سى  الس د 

  7 رقم  الر دانى  املحلة شارع  ظهر 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 458ر.

992I
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FCF

KD2P
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FCF

 Rue Chevalier Bayard N 65

00رBelvédère ، 20، الدار الب ضاء 

املغرب

KD2P شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي صناعي 

حي م لي رش د زنقة 2 رقم 65 - 

20670 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

5ر1526.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   20 2 ن نبر   26 املؤرخ في 

محد دة  مسؤ ل ة  ذات  شركة 

مبلغ   KD2P ال ح د  الشريك  ذات 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي حي صناعي حي م لي 
رش د زنقة 2 رقم 65 - 20670 الدار 

الب ضاء املغرب نت جة 3 : شركة غير 

نشطة منذ عام 2007.

حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
صناعي حي م لي رش د زنقة 2 رقم 65 

- 20670 الدار الب ضاء املغرب. 

  عين:

   Philippe Patrick الس د(ة) 

 Res Orée du Parc Rte عن انه(ا) 

الب ضاء  الدار   Azzemour 20000

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير ر201 تحت رقم 514926.

Iر99

gest consultants

SHAKASO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

gest consultants
5  زنقة القا�سي إل اس املعاريف 

الدار الب ضاء، 00 20، الدار 
الب ضاء املغرب

SHAKASO شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 144 زنقة 
محمد اسم حة اقامة ج هرة محمد 
اسم حة طابق 6 رقم 5ر - 20 20 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 7927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   08
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SHAKASO
ارنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

ذات الصلة بالرياضة.
عن ان املقر االجأماعي : 144 زنقة 
محمد اسم حة اقامة ج هرة محمد 
 20 20  - 5ر  رقم   6 اسم حة طابق 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة ا ريلي ج ل ا مارتان : 400 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
00ر   : بلكاه ة  نزهة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
الس د محمد نب ل الصقلي : 00ر 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
مارتان  ج ل ا  ا ريلي  الس دة 

تا جطات  عين  شارع    0 عن انه(ا) 
طابق 5 شقة 9 0ر201 الدار الب ضاء 

املغرب.
عن انه(ا)  بلكاه ة  نزهة  الس دة 
8  اقانة ل ري دي بارك زا ية محمد 
عبد    زنقة ابن طف ل 00 20 الدار 

الب ضاء املغرب.
الصقلي  نب ل  محمد  الس د 
تا جطات  عين  شارع    0 عن انه(ا) 
طابق 5 شقة 9 0ر201 الدار الب ضاء 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بلكاه ة  نزهة  الس دة 
8  اقانة ل ري دي بارك زا ية محمد 
عبد    زنقة ابن طف ل 00 20 الدار 

الب ضاء املغرب
الصقلي  هاري  كاب  الس د 
 2 عمارة  سانسيت  اقامة  عن انه(ا) 
الدار   20  0 عين الدئاب  ر2  شقة 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 794979.
994I

CCJF

ZONE CONFORT
إعالن مأعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
ZONE CONFORT »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي:  27 ، 
شارع املقا مة،الحسن ة  ، زنقة 
7 ، العال ة - 0ر288 املحمدية 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
51ر.26.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  املؤرخ في  0 شتنبر  202 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
بحق  اجأماع ة  حصة   (240) هبة 
الرقبة من طرف الس د عبد الكريم 
محمد  الس د  ا الده  الى   ، تسين 
،الس د ي سف تسين،  الز 0ير تسين 
الس د الحاج حسن تسين   االنسة 

صفاء تسين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القان ني  الشكل  تغ ير 
ذات  املسؤ ل ة  محد دة  شركة 
الشريك ال ح د إلى شركة محد دة 

املسؤ ل ة
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القان ن ارسا�سي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

هبة حصص اجأماع ة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير الشكل القان ني للشركة
بند رقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القان ن االسا�سي
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 6ر20.

995I

GLOBE FIDUCIAIRE

GALA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير تسم ة الشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقط ني الطابق 9 رقم 
8  ، 00 20، الدار الب ضاء املغرب

GALA DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي  2 زنقة 
بالنك ط شقة ر1 بلفدير الدار 
الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
077ر51 
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ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  شتنبر  202   29 في  املؤرخ 
 GALA« من  الشركة  تسم ة  تغ ير 
 »BELVETEC« إلى »DISTRIBUTION
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795466.
996I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ZAYANE JARDINE FR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير م الي عبد هللا ، 
54000، خن فرة املغرب

ZAYANE JARDINE FR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 7  
رقم 4ر السيري - 54000 خن فرة 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر118.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«   2.500.000«
 2.700.000« إلى  درهم«   200.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع دي ن الشركة املحددة املقدار   

املسأحقة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 59ر.
997I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ZAYANE JARDINE FR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير م الي عبد هللا ، 
54000، خن فرة املغرب

ZAYANE JARDINE FR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 506 
مجم عة د حي السالم - 54000 

خن فرة املغرب .
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر118.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في  0 شتنبر  202 تم تح يل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - مجم عة د حي السالم   506« من 
»زنقة  إلى   « خن فرة املغرب   54000
7  رقم 4ر السيري - 54000 خن فرة 

املغرب ».
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 59ر.
998I

STE RAISON CONSEIL

STE ZALIJ DAHBI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

STE RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI VN FES ، 0000ر، FES

MAROC
STE ZALIJ DAHBI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 
الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 27 
بل ك 5 بالد الطاهريين الطابق 
السفلي،فاس - 0000ر فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر5055.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
5  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   STE ZALIJ DAHBI
مقرها  درهم  عن ان    00.000
بالد   5 بل ك   27 رقم  اإلجأماعي 
 - السفلي،فاس  الطابق  الطاهريين 
0000ر فاس املغرب نت جة 3 : انتهاء 

النشاط.

رقم  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
الطابق  الطاهريين  بالد   5 بل ك   27
السفلي،فاس - 0000ر فاس املغرب. 

  عين:
ح اني  الحك م  عبد  الس د(ة) 
تجزئة جاد  1رر  الدهبي   عن انه(ا) 
(ة)  تغات 0000ر فاس الم كمصفي 

للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
املخابرة   محل تبل غ العق د   ال ثائق 
 5 27 بل ك  املأعلقة بالأصف ة : رقم 
بالد الطاهريين الطابق السفلي،فاس
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 78ر4.
999I

GLOBE FIDUCIAIRE

GALA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
ت س ع نشاط الشركة 

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقط ني الطابق 9 رقم 
8  ، 00 20، الدار الب ضاء املغرب

GALA DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها االجأماعي  2 زنقة 
بالنك ط شقة ر1 بلفدير الدار 

الب ضاء. - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب.

ت س ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

077ر51.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202   29 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- الترك بات الكهر0ائ ة.

- جم ع ارعما3 الكهر0ائ ة العامة.
- ب ع  شراء املعدات الكهر0ائ ة.

شراء  0 ع  تس يق  تمث ل   -
جم ع املنأجات الغذائ ة الصناع ة 

الحرف ة..

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795466.

 000I

MEH EXPERTISE

DELSA TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبا3 خريبكة ، ر2502، خريبكة 

املغرب

DELSA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي محل 

(كراج ) رقم  7  حي القدس 2 - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

727 

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 DELSA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. TRAVAUX

تشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة ت  البناء - منعش عقاري .

محل   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 -  2 القدس  حي  رقم  7    ( (كراج 

25000 خريبكة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:



20879 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

  .000  : الخديجي سع د  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د الخديجي سع د عن انه(ا) 
الأقدم  حي  ب جد ر  زنقة    82

25000 خريبكة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د الخديجي سع د عن انه(ا) 
الأقدم  حي  ب جد ر  زنقة    82

25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ  0 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 456.
 00 I

STE RAISON CONSEIL

STE ENNAMAE METAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

STE RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI VN FES ، 0000ر، FES

MAROC
STE ENNAMAE METAL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : رقم ر19 
حي النماء بن س دة فاس - 0000ر 

فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6865ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
5  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   STE ENNAMAE METAL
مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 
درهم  عن ان    00.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي رقم ر19 حي النماء 
بن س دة فاس - 0000ر فاس املغرب 

نت جة النتهاء النشاط.
  عين:

سعدي    ي سف  الس د(ة) 
فرح  حي  الزه ر  حي   74 عن انه(ا) 
فاس املغرب كمصفي  0000ر  فاس 

(ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 5  شتنبر  202  في رقم ر19 

0000ر   - بن س دة فاس  حي النماء 

فاس املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4400.

 002I

GLOFID

DOLCE DIA

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

GLOFID

96  شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 00ر20، الدار 

الب ضاء املغرب

DOLCE DIA شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 255 شارع 

املقا مة محمدية - 0 288 املحمدية 

املغرب.

تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر2504.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  شتنبر  202   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحمان  عبد  (ة)  الس د  تف يت 

حصة اجأماع ة من   500 الأحايفي 

تصل 000.  حصة لفائدة الس د (ة) 

عاد3 الزاهد بأاريخ 27 شتنبر  202.

الشارف  ندى  (ة)  الس د  تف يت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

000.  حصة لفائدة الس د (ة) عاد3 

الزاهد بأاريخ 27 شتنبر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2068.

Iر100

GLOFID

DOLCE DIA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

GLOFID
96  شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 00ر20، الدار 
الب ضاء املغرب

DOLCE DIA شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 255 
شارع املقا مة املحمدية - 0 288 

املحمدية املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر2504.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
27 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) الزاهد 

عاد3 كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2068.
1004I

ORENJI

VIF STAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

ORENJI
2ر شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 000ر6، 
بركان املغرب

VIF STAR شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
بنخيران طريق E2 رقم 41  جدة - 

60000  جدة املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5759ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
20 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املسؤ ل ة  ذات  شركة   VIF STAR
  00.000 رتسمالها  مبلغ  املحد دة 

اإلجأماعي  مقرها  درهم  عن ان 
 41 رقم   E2 طريق  بنخيران  تجزئة 
60000  جدة املغرب نت جة   -  جدة 

رزمة ك ف د.
  عين:

شن كي    العالي  عبد  الس د(ة) 
حي املسيرة زنقة البساتين  عن انه(ا) 
بركان املغرب  بركان 00رر6   06 رقم 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
تجزئة  شتنبر  202  في   20 بأاريخ 
 - 41  جدة  رقم   E2 بنخيران طريق 

60000  جدة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 448ر.

 005I

مكأب املحاسبة

 STE PEPINIERE SUD EST **
SPSE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
5 زنقة عبد امل من بن علي ، 
52000، الرش دية املغرب

 STE PEPINIERE SUD EST*
SPSE * شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ا ف س 

املركز الرش دية - 52000 الرش دية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
17ر15/ 202

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE*  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

. PEPINIERE SUD EST * SPSE
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اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشأل

االسأغال3 الفالحي
تغل ف املنأجات الزراع ة.

ا ف س   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الرش دية   52000  - املركز الرش دية 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
 500  : املصطفى  املنجلي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : نج ة  بلغند ر  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
املصطفى  املنجلي  الس د 
رقم  2  الك اكبي  زنقة  عن انه(ا) 
اكادير   80000 اكادير  الداخلة  حي 

املغرب.
الس دة بلغند ر نج ة عن انه(ا) 
الداخلة  حي  الك اكبي رقم  2  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املصطفى  املنجلي  الس د 
زنقة الك اكبي رقم  2 حي  عن انه(ا) 
الداخلة اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202   06

2021/ر216.
 006I

FIDUCIAIRE MOUANI

آدام 3اش
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
آدام راش شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

55  تجزئة االرز - 54000 خن فرة 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

241ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
27 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ  راش  آدام  ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان   500.000 رتسمالها 
تجزئة    55 رقم  اإلجأماعي  مقرها 
االرز - 54000 خن فرة املغرب نت جة 

3 : حل مبكر للشركة .
  حدد مقر الأصف ة ب رقم 55  
تجزئة االرز - 54000 خن فرة املغرب. 

  عين:
الس د(ة) حم د امداح   عن انه(ا) 
رقم 55  تجزئة االرز 54000 خن فرة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 60ر.

 007I

الناظ ر للحسابات

GHASSI LOCATION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

الناظ ر للحسابات
شارع االمير س دي محمد الحي 
االداري س تي املحمدية بل ك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظ ر املغرب
GHASSI LOCATION شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي  هدانة 
بني انصار - 62000 الناظ ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202   25

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GHASSI LOCATION

-كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق.

حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 

62000 الناظ ر   هدانة بني انصار - 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

2.500 حصة   : الس د محمد زكة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د طارق فالح : 2.500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  زكة  محمد  الس د 

فرنسا 69000 ل  ن فرنسا.

حي  الس د طارق فالح عن انه(ا) 

 62000 انصار  بني  م �سى  س دي 

الناظ ر املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  زكة  محمد  الس د 

فرنسا 69000 ل  ن فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم 4027.

 008I

CCJF

 MARINJECT

باختصار 

MAROC INJECTION
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 MAROC باخأصار MARINJECT

INJECTION »شركة املساهمة«

 عن ان مقرها االجأماعي: بلدية حد 

س الم طريق املقاطعات 011ر، د ار 

 الد جامع - 00 26 برش د املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

77ر6.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  ي ن    202  0ر  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

الس د  املأصرفين:  تجديد  كالة 

الس د  املحمدي،  العل ي  محمد 

الس دة  املحمدي،  العل ي  ادريس 

 GEORGES الس د  ص ف ة العل ي، 

الشركة     JEAN AUDIFFREN

PAPNORD SARL ملدة 6 سن ات تي 

إلى حين انعقاد الجمع العام املدع  

للبث في حسابات سنة 2026. 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تجديد الس د محمد العل ي  مايلي: 

املحمدي في مهامه كرئيس مدير عام 

ط لة مدته كمأصرف

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تجديد  كالة املأصرفين

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تجديد مهام رئيس مجلس االدارة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   06 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 1018/2021.

 009I
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STE AUCOGEST SARL

FILACRO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 8660ر، INEZGANE

MAROC

FILACRO شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 06 حي 

الرياض شارع اال رج ان الدشيرة 

انزكان - 80000 انزكان املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 6975

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  0 تكأ 0ر  202 تقرر حل 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

مبلغ   FILACRO ال ح د  الشريك 
رتسمالها 00.000,00  درهم  عن ان 

مقرها اإلجأماعي رقم 06 حي الرياض 

انزكان  الدشيرة  اال رج ان  شارع 

 : نت جة 3  انزكان املغرب   80000  -

التي  اجهتها  الصع 0ات  العراق ل 

الشركة منذ الأأسيس.

 06   حدد مقر الأصف ة ب رقم 

حي الرياض شارع اال رج ان الدشيرة 

انزكان - 80000 انزكان املغرب. 

  عين:

عن انه(ا)  ابزر    عابد  الس د(ة) 
الرياض  حي  812ر  زنقة   06 رقم 

س دي فارس الدشيرة انزكان 80000 

انزكان املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 االبأدائ ة بانزكان بأاريخ 

 202 تحت رقم 2058.

 0 0I

expert comptable

RASSIL SHOP
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

RASSIL SHOP شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي لعري 
الش خ - زنقة 5  ( الص يرة ) - رقم 

4 - 62000 الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 0
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   05
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RASSIL : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.SHOP
-  س ط   : غرض الشركة بإيجاز 

الأجارة بالجملة..
عن ان املقر االجأماعي : حي لعري 
- رقم   ( الص يرة   )   5 زنقة   - الش خ 

4 - 62000 الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:- 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  املرابط  محمد  الس د 
حي لعري الش خ - زنقة 5  ( الص يرة 

) - رقم 4 62000 الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  املرابط  محمد  الس د 
حي لعري الش خ - زنقة 5  ( الص يرة 

) - رقم 4 62000 الناظ ر املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالناض ر  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4061.

 0  I

CCJF

 OMNIUM DE»
 DEVELOPPEMENT ET

 D›INVESTISSEMENT DU
SAHARA » ODINSA

تع ين مأصرفين

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 OMNIUM DE»
 DEVELOPPEMENT ET

 D›INVESTISSEMENT DU
SAHARA » ODINSA »شركة 

املساهمة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 5 2-

6 2، املنطقة الصناع ة الساحل، 
السالم إقل م  ادي الذهب لك يرة 

- 000ر7 الداخلة املغرب.
»تع ين مأصرفين«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.6827

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 2  ي ل  ز  202

خال3  مأصرفين  تع ين  تقرر 
السن ات املال ة الأال ة: 

202  -
2022 -

ارشخاص الطب ع  ن: 
اشرا  الحق  عبد  الس د(ة) 
مأصرف  الكائن  بصفأه(ا) 
  0 ف ال  االقامة  حي  ب:  عن انه(ا) 

000ر7 الداخلة املغرب
الس د(ة) امبارك اشرا بصفأه(ا) 
حي  ب:  عن انه(ا)  مأصرف  الكائن 
الداخلة  000ر7  26رر  ال حدة رقم 

املغرب
املمثل   ) االعأباري ن  ارشخاص 

الدائم): -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ     الدهب  ب ادي  االبأدائ ة 

 / رقم  202  تحت  غشت  202 

80ر1.

 0 2I

مكأب املحاسبة

STE SARA AGRITEC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة

5 زنقة عبد امل من بن علي ، 

52000، الرش دية املغرب

STE SARA AGRITEC شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 9ر زنقة 

محمد الق ري الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1ر15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARA AGRITEC

غرض الشركة بإيجاز : االسأغال3 

الفالحي.

زنقة  9ر   : عن ان املقر االجأماعي 

 52000  - الرش دية  الق ري  محمد 

الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رتسما3  مبلغ 
00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الحل م بلقايد : 000.  
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

بلقايد  الحل م  عبد  الس د 
الفالحة  تجزئة  رقم  9  عن انه(ا) 
 52000 الرش دية  السهب  ب اضة 

الرش دية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
بلقايد  الحل م  عبد  الس د 
الفالحة  تجزئة  رقم  9  عن انه(ا) 
 52000 الرش دية  السهب  ب اضة 

الرش دية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 55 2.

Iر101

املركز الجه ي لالستثمار لجهة الع  ن الساق ة 

الحمراء

KANBA YS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

املركز الجه ي لالستثمار لجهة 
الع  ن الساق ة الحمراء

صند ق البريد 2266 ، 70000، 
الع  ن املغرب

KANBA YS شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 465 
تجزئة 707 الع  ن - 70000 الع  ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

61ر8ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KANBA YS
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
اسأيراد   تصدير

بالجملة
تجارة ت ريد تجهزة الكمب  تر

ب ع للمعدات اإللكتر ن ة بشكل 
عام

تعما3 مخألفة .
عن ان املقر االجأماعي : رقم 465 
تجزئة 707 الع  ن - 70000 الع  ن 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 450  : الصديق  هدي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
450 حصة   : الس د ع اش يحيى 

بق مة 00  درهم للحصة .
 : الدا دي  صالح  محمد  الس د 
00  حصة بق مة 00  درهم للحصة 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الصديق  هدي  الس د 
ال حدة  0  حي    0 رقم   29 زنقة 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب.
عن انه(ا)  يحيى  ع اش  الس د 
شارع محمد الزرقط ني زنقة ر1 حي 
70000 الع  ن  م الي رش د الع  ن 

املغرب.
الدا دي  صالح  محمد  الس د 
الحك ن ة  الدا رة  ق ادة  عن انه(ا) 

طرفاية 00 70 طرفاية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الصديق  هدي  الس د 
ال حدة  0  حي    0 رقم   29 زنقة 

الع  ن 70000 الع  ن املغرب
عن انه(ا)  يحيى  ع اش  الس د 
شارع محمد الزرقط ني زنقة ر1 حي 
70000 الع  ن  م الي رش د الع  ن 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

05 تكأ 0ر  االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 108/21ر.

1014I

مكأب املحاسبة

STE CTGI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة

5 زنقة عبد امل من بن علي ، 

52000، الرش دية املغرب

STE CTGI شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 

الجديد الخنك - 52000 الرش دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

202 /14875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202  ر0 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CTGI

اشغا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الري بالأنق ط

اشغا3 مخألفة

قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الرش دية   52000  - الجديد الخنك 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:

الس د ابراه مي تمين : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

500 حصة   : الس د اي ب الزياني 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  تمين  ابراه مي  الس د 
 52000 االمل  تجزئة    0 رقم 

الرش دية املغرب.
عن انه(ا)  الزياني  اي ب  الس د 
 52000 االمل  تجزئة  ر2  الرقم 

الرش دية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  تمين  ابراه مي  الس د 
 52000 االمل  تجزئة    0 رقم 

الرش دية املغرب
عن انه(ا)  الزياني  اي ب  الس د 
 52000 االمل  تجزئة  ر2  الرقم 

الرش دية املغرب
تم اإليداع القان ني ب- بأاريخ  2 

ماي  202 تحت رقم 2021/ر70.
 0 5I

ste imtiyaz conseils sarl

SIGMATIN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
  زنقة العر0 ة السع دية الطابق 
اال 3 ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب
SIGMATIN شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة بن 

م �سئ الك اش الطابق الثاني فاس - 
0000ر فاس املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

119ر6.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 06 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»شارع عبد الكريم الخطابي اقامة بن 
فاس  الثاني  الطابق  الك اش  م �سئ 
»رقم  إلى  املغرب«  فاس  0000ر   -
باب  الثاني  الطابق  بناني  تجزئة    2
0000ر   - الس فر عين هار ن فاس 

فاس املغرب«.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4412.

 0 6I

MJ MANAGEMENT

مش درو
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTر 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
مش در  شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر شارع 
ابن ت مارت اقامة حكمت الطابق 

الثاني رقم 4 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر7665

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   20 6 ي ن      6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
مش   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

در .
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 تجارة ارخشاب.
شارع  ر   : عن ان املقر االجأماعي 
الطابق  حكمت  اقامة  ت مارت  ابن 
90000 طنجة   - الثاني رقم 4 طنجة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 000.000.  

درهم، مقسم كالأالي:
الس د مالكي عماد : 7.000 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس د علي حمامي : 000.ر حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

مالكي عماد   : الس د مالكي عماد 
7000 بق مة 00  درهم.

علي حمامي   : الس د علي حمامي 
000ر بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د مالكي عماد عن انه(ا)  5 
اقامة محطمة غاندي اقامة ازر  رقم 

5 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عن انه(ا)  حمامي  علي  الس د 
اقامة ي سف بن تاشفين اقامة    5
طنجة   48 رقم    0 م كسبة الطابق 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د مالكي عماد عن انه(ا)  5 
اقامة محطمة غاندي اقامة ازر  رقم 

5 طنجة 90000 طنجة املغرب
عن انه(ا)  حمامي  علي  الس د 
اقامة ي سف بن تاشفين اقامة    5
طنجة   48 رقم    0 م كسبة الطابق 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

6 20 تحت رقم -.
 0 7I

ste imtiyaz conseils sarl

SIGMATIN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
  زنقة العر0 ة السع دية الطابق 
اال 3 ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 0000ر، فاس املغرب
SIGMATIN شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 2  
تجزئة بناني الطابق الثاني باب 

الس فر عين هار ن فاس رقم 2  
تجزئة بناني الطابق الثاني باب 

الس فر عين هار ن فاس 0000ر 
فاس املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

119ر6.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت  شتنبر  202   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس الزاهد  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000
شتنبر   07 بأاريخ  الغريب  الحسين 

.202 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4412.
 0 8I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 NIZAR SECOURS ET
ASSISTANCE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

fes MAROC ،0000ر
 NIZAR SECOURS ET

ASSISTANCE شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املحل 
الأجاري الكائن برقم ر11 تجزئة 
الرياض عمارة 26 زنقة   قطعة 
8 شارع البحر االب ض املأ سط - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر6947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   25
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 NIZAR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. SECOURS ET ASSISTANCE
غرض الشركة بإيجاز : اإلسعاف.

املحل   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تجزئة  ر11  برقم  الكائن  الأجاري 
قطعة  زنقة     26 عمارة  الرياض 
 - املأ سط  االب ض  البحر  شارع   8

0000ر فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد بنان : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  بنان  محمد  الس د 
2 الشقة  ر11تجزئة الرياض الطابق 
5 طريق صفر  0000ر فاس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بنان  محمد  الس د 
2 الشقة  ر11تجزئة الرياض الطابق 
5 طريق صفر  0000ر فاس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    0 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4069.

 0 9I

مسأأمنة فيسكاك م

 LAFKAIHI VENDRE DE
VETEMENTS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

قفل الأصف ة

مسأأمنة فيسكاك م
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 50ر25، 

 ادي زم املغرب
 LAFKAIHI VENDRE DE

VETEMENTS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 1ر تجزئة 
ايك ز - 50ر25  ادي زم املغرب.

قفل الأصف ة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر108.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر  ي ل  ز  202   27 في  املؤرخ 
 LAFKAIHI VENDRE DE حل 
VETEMENTS شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د مبلغ 
درهم  عن ان    0.000 رتسمالها 
 - تجزئة ايك ز  1ر  مقرها اإلجأماعي 
50ر25  ادي زم املغرب نت جة لعدم 

تحق ق غرض الشركة.
  عين:

لفق هي    املحج ب  الس د(ة) 
50ر25  ايك ز  تجزئة  1ر  عن انه(ا) 
 ادي زم املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 06 تكأ 0ر  202  في 1ر تجزئة 

ايك ز - 50ر25  ادي زم املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 2021/ر20.
 020I

TREFIMAR SARL AU

TREFIMAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

TREFIMAR SARL AU
قطعة رقم 04ر املنطقة الصناع ة 

مجاط مكأاس ص.ب 7440 ، 
50080، مكأاس املغرب

TREFIMAR شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 04ر 
املنطقة الصناع ة مجاط صند ق 

البريد : 7440 50080 مكأاس 
املغرب.

رفع رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5007 
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  تكأ 0ر  202   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
من  تي  درهم«    .500.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   500.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 2ر44.

 02 I

STE AUCOGEST SARL

TOURJDAL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 8660ر، INEZGANE

MAROC

TOURJDAL شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ف ال 440 

اسايس تقس مة اماديل امس ان 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOURJDAL

غرض الشركة بإيجاز : نز3.

عن ان املقر االجأماعي : ف ال 440 

امس ان  اماديل  تقس مة  اسايس 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 260  : مبارك  ارجدا3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : هدى  ارجدا3  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة ارجدا3 ل لى : 20  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

20  حصة   : الس د ارجدا3 بدر 

بق مة 00  درهم للحصة .

 250  : نعمان  ارجدا3  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  مبارك  ارجدا3  الس د 

اكادير  ايل غ  تقس مة  2ر4  رقم 

80000 تكادير املغرب.

عن انه(ا)  هدى  ارجدا3  الس دة 

فا3  اقامة   205 عمارة  شقة  0 

 80000 ا مل ل حي املحمدي اكادير 

اكادير املغرب.

عن انه(ا)  ل لى  ارجدا3  الس دة 

اقامة ب تي سكن  ر1  عمارة   08 رقم 

اكادير   80000 اكادير  املحمدي  حي 

املغرب.

الس د ارجدا3 بدر عن انه(ا) ف ال 

77 شطر ر4 اب اب مراكش 40000 

مراكش املغرب.

عن انه(ا)  نعمان  ارجدا3  الس د 

حدائق  اقامة    9 عمارة   02 شقة 

 80000 اكادير  املحمدي  س س حي 

اكادير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  هدى  ارجدا3  الس دة 

فا3  اقامة   205 عمارة  شقة  0 

 80000 ا مل ل حي املحمدي اكادير 

تكادير املغرب

عن انه(ا)  نعمان  ارجدا3  الس د 

حدائق  اقامة    9 عمارة   02 شقة 

 80000 اكادير  املحمدي  س س حي 

تكادير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 106714.

 022I

مكأب املحاسبة

BRAHIM PRESTIGE CARS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم  2 
الطابق الثالث ، 62000، الناظ ر 

املغرب
 BRAHIM PRESTIGE CARS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي 
باري تشين  بني انصار - 62000 

الناظ ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRAHIM PRESTIGE CARS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VEHICULES
 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR
حي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 62000  - انصار  بني  باري تشين  

الناظ ر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د ب جراف ابراه م 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  000  : الس د ب جراف ابراه م   

بق مة 00  درهم.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د ب جراف ابراه م عن انه(ا) 
 62000 ش كر  بني  ره انة  د ار 

الناظ ر املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ب جراف ابراه م عن انه(ا) 
 62000 ش كر  بني  ره انة  د ار 

الناظ ر املغرب
عن انه(ا)  ب عين  ل د  الس د 
طريق مهدا ي بنسع د تجزئة لعلج 
60000  جدة    5 رقم  ب    زنقة 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 22 شتنبر 

 202 تحت رقم 972ر.

Iر102

ste cofiguer sarl

STE AGRI TADDART
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nر
guercif ، 5100ر، guercif maroc
STE AGRI TADDART شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي امللك 

املسمى – AIF 2– الشقة 5 الطابق 
الثاني - 5100ر جرس ف املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 725
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ن    202    0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد الدغلي  (ة)  تف يت الس د 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
000.  حصة لفائدة الس د (ة) عبد 
العزيز بنش خ بأاريخ 0  ي ن    202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1128/2021.

1024I

ste cofiguer sarl

EL HADEF LOCATION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nر

guercif ، 5100ر، guercif maroc

EL HADEF LOCATION شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس امللك الهاش مي 

  الطابق الثالث الشقة رقم 5 - 

5100ر جرس ف املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ررر1.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

7  شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة الس د(ة) لطرش 

نع مة كمسير  ح د

تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1171/2021.

 025I

TREFIMAR SARL AU

TREFIMAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تغ ير نشاط الشركة

TREFIMAR SARL AU

املنطقة  04ر  رقم  قطعة 

ص.ب  مكأاس  مجاط  الصناع ة 

7440 ، 50080، مكأاس املغرب

TREFIMAR شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

رقم  االجأماعي  مقرها   عن ان 

مجاط  الصناع ة  املنطقة  04ر 

 50080  -  7440 ص.ب  مكأاس 

مكأاس املغرب.

تغ ير نشاط الشركة.

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5007 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  شتنبر  202   27 املؤرخ في 

م اد  »تح يل  من  الشركة  نشاط 

(تشي د  »اعما3 مأعددة  إلى  البناء« 

املأخصصة  البناء  اعما3  املباني. 

 ترك ب  إصالح اآلالت  املعدات)

.«

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 2ر44.

 026I

ste cofiguer sarl

STE AGRI TADDART

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل الشكل القان ني للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nر

guercif ، 5100ر، guercif maroc

STE AGRI TADDART شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

  عن ان مقرها االجأماعي امللك 

املسمى – AIF 2– الشقة 5 الطابق 

الثاني - 5100ر جرس ف .

تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 725

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0  ي ن    202 تم تح يل  املؤرخ في 

الشكل القان ني للشركة من »شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤ ل ة  إلى  ال ح د« 

املحد دة«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1128/2021.

 027I

CONSEILS EVERNAGE

SWEETBAY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

SWEETBAY شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ب كس  0 
شارع حافظ ابراه م اقامة لي تيراس 

الحارتي الحي الشأ ي مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11912

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SWEETBAY
:  اسط  بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ب كس   : االجأماعي  املقر  عن ان 
لي  اقامة  ابراه م  حافظ  شارع   0 
تيراس الحارتي الحي الشأ ي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الس د ل ران إيريك ب يرباشيت 
500 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
الس د ت رتيز ميش ل : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
 : الس د ل ران إيريك ب يرباشيت 

500 بق مة 00  درهم.
الس د ت رتيز ميش ل : 500 بق مة 

00  درهم.
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الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

ب يرباشيت  إيريك  ل ران  الس د 
ابراه م  حافظ  شارع  عن انه(ا) 
اقامة لي تيراس الحارتي الحي الشأ ي 

مراكش 4000 مراكش املغرب.
عن انه(ا)  ميش ل  ت رتيز  الس د 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ب يرباشيت  إيريك  ل ران  الس د 
ابراه م  حافظ  شارع  عن انه(ا) 
اقامة لي تيراس الحارتي الحي الشأ ي 

مراكش 4000 مراكش املغرب
عن انه(ا)  ميش ل  ت رتيز  الس د 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ - تحت رقم 

 028I

مكأب املحاسبة

STE GROUPE SUD EST
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
5 زنقة عبد امل من بن علي ، 
52000، الرش دية املغرب

STE GROUPE SUD EST شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر 
الزا ية البكرية مدغرة الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر0ر15/ 202
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   07
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE SUD EST

الأك ين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املسأمر

الأفا ض
قصر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - الرش دية  مدغرة  البكرية  الزا ية 

52000 الرش دية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
 500  : هيشام  هاشمي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
حف ظ  م الي  بنسل مان  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة. 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د هاشمي هيشام عن انه(ا) 
زنقة   ماي لب طة رقم 6  الرش دية 

52000 الرش دية املغرب.
حف ظ  م الي  بنسل مان  الس د 
يامنة  عمارة  لبنان  زنقة  عن انه(ا) 
طنجة   90000 الطابق اال 3 طنجة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د هاشمي هيشام عن انه(ا) 
زنقة   ماي لب طة رقم 6  الرش دية 

52000 الرش دية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
رقم  تحت  تكأ 0ر  202   04

.2150/2021
 029I

FIDUCIAIRE BILAL

AKM CAR
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تع ين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AKM CAR شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي سفلي 
ابن سيناء 24-4 برج م الي عمر - 

50000 مكناس املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
79ر49.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
29 شتنبر  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) ب دين 

الهام كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   07 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 4410.
0Iر10

FIDUCIAIRE BILAL

ENSILAGE AGRI
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ENSILAGE AGRI »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: تجزئة 
طارق رقم ر12 - - ب فكران املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

9687ر.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0  شتنبر  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
ا ع ي  الس د  حصص:  ب ع  مايلي: 
باعا  رش د  اقريش  الس د  رش د   
جم ع حصصهما للس د ازر ر عمار

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
اسأقالة الس د  تغ ير املسير:  مايلي: 
التس ير  من  رش د  ا ع ي  الس د 
عماركمسير  ازر ر  الس د  تع ين    

جديد للشركة
على  ينص  الذي  ر0:  رقم  قرار 
مايلي: تغ ير االمضاء: اسأقالة الس د 
تع ين  االمضاء    من  رش د  ا ع ي 
جديد  عماركمم�سي  ازر ر  الس د 

للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الس د ازر ر عمار..........000  حصة 

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

  000 عمار  ازر ر  الس د  مايلي: 

حصة بق مة 00000 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تع ين الس د ازر ر عماركمسير 

جديد للشركة

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي: 

عماركمم�سي  ازر ر  الس د  تع ين 

جديد للشركة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 الأجارية بمكناس بأاريخ 

 202 تحت رقم 4409.

1Iر10

ste cofiguer sarl

STE ZAYTOUN CAR

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تغ ير تسم ة الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nر

guercif ، 5100ر، guercif maroc

STE ZAYTOUN CAR شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي شارع 

محمد الخامس امللك الهاش مي 

  الطابق الثالث الشقة رقم 5 - 

5100ر جرس ف املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ررر1 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

 STE« من  الشركة  تسم ة  تغ ير 

 EL HADEF« إلى  »ZAYTOUN CAR

. »LOCATION
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1171/2021.
2Iر10

ste cofiguer sarl

STE EL HADEF LOCATION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nر
guercif ، 5100ر، guercif maroc

 STE EL HADEF LOCATION
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس امللك الهاش مي 
  الطابق الثالث رقم 5 - 5100ر 

جرس ف املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ررر1.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زر ا3  ي نس  (ة)  الس د  تف يت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة    .000
000.  حصة لفائدة الس د (ة) ن فل 

الهادف بأاريخ 7  شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1171/2021.
Iرر10

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

M.D.B SERVICE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 00000ر،
FES MAROC

M.D.B SERVICE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 

ر0 تجزئة مبر كة 2 القطعة رقم 

2/6 طريق بنس دة - 0000ر فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.57 99

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر  ي ل  ز  202  ر1  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

رتسمالها  مبلغ   M.D.B SERVICE

مقرها  درهم  عن ان   80.000

مبر كة  تجزئة  ر0  رقم  اإلجأماعي 

بنس دة  طريق   6/2 رقم  القطعة   2

 :  3 نت جة  املغرب  فاس  0000ر   -

الأ ق ف الأام لنشاط الشركة.

ر0    حدد مقر الأصف ة ب رقم 

 6/2 القطعة رقم   2 مبر كة  تجزئة 

طريق بنس دة - 0000ر فاس املغرب. 

  عين:

داداش    ابتسام  الس د(ة) 
فد ى  تجزئة  رقم  2  عن انه(ا) 

املغرب  فاس  0000ر  بنس دة 

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 678ر.

4Iر10

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

M.D.B SERVICE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 00000ر،

FES MAROC

M.D.B SERVICE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : رقم 
ر0 تجزئة مبر كة 2 القطعة رقم 
2/6 طريق بنس دة - 0000ر فاس 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.57 99

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر  شتنبر  202  في  0  املؤرخ 
ذات  شركة   M.D.B SERVICE حل 
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان   80.000
 2 تجزئة مبر كة  ر0  اإلجأماعي رقم 
 - بنس دة  طريق   6/2 رقم  القطعة 
0000ر فاس املغرب نت جة للأ ق ف 

الأام   النهائي لنشلط الشركة.
  عين:

داداش    ابتسام  الس د(ة) 
فد ى  تجزئة  رقم  2  عن انه(ا) 
املغرب  فاس  0000ر  بنس دة 

كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ر0  شتنبر  202  في رقم  بأاريخ  0 
 6/2 القطعة رقم   2 مبر كة  تجزئة 
طريق بنس دة - 0000ر فاس املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 97ر4.

5Iر10

ste cofiguer sarl

STE IMPEX TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nر
guercif ، 5100ر، guercif maroc
STE IMPEX TRANS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زا ية شارع 
عال3 بن عبد هللا  شارع االتحاد - 

5100ر جرس ف املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 9 7

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»زا ية شارع عال3 بن عبد هللا  شارع 
5100ر جرس ف املغرب«   - االتحاد 
-الرسم  »امللك املسمى  ادي  7  إلى 
شارع  زا ية   -  26788/21 العقاري 
 - عال3 بن عبد هللا  شارع االتحاد 

5100ر جرس ف املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1170/2021.

6Iر10

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

إملوندو شانج
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
إمل ند  شانج شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د(في 

ط ر الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 

العمران، شارع م الي عبد العزيز 
بل ك ب سدة رقم  - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
97ر91.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 05 ي ل  ز  202 تقرر حل 
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
مبلغ  إمل ند  شانج  ال ح د  الشريك 
درهم  عن ان   2.000.000 رتسمالها 
العمران،  إقامة  اإلجأماعي  مقرها 
ب  بل ك  العزيز  عبد  م الي  شارع 
طنجة املغرب   90000  - سدة رقم  
نت جة 3 : حل مبكر للشركة- ت قف 

النشاط.
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إقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
العزيز  عبد  م الي  شارع  العمران، 
بل ك ب سدة رقم   - 90000 طنجة 

املغرب. 
  عين:

ال عق بي    احمد  الس د(ة) 
ابن  زنقة  البرانس    حي  عن انه(ا) 
طنجة   90000 ر11  رقم  هشام 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   
إقامة   : بالأصف ة  املأعلقة  ال ثائق 
العزيز  عبد  م الي  شارع  العمران، 

بل ك ب سدة رقم -1طنجة-ص
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   20 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 244750.
7Iر10

ص ك م

SOCAIM
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

ص ك م
 6 شارع لال ال ق ت الطابق 2 رقم 
69 ، 20520، الدارالب ضاء املغرب
SOCAIM شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي  6 شارع 
اللة ال اق ت رقم 69 الطابق 2 - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
65ر455.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202    5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تف يت الس د (ة) رش د ب سلمان 
25  حصة اجأماع ة من تصل 25  
حصة لفائدة الس د (ة) فاطمة تيت 

عبدهللا بأاريخ 5  شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 728رر.
8Iر10

مصحة الشما3

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHAMAL

إعالن مأعدد القرارات

مصحة الشما3
شارع 9 تبريل الطريق الدائري ، 

000ر9، تط ان املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

CHAMAL »شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: شارع 
9 تبريل الطريق الدائري - 000ر9 

تط ان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
. 7855

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 6  شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الكب طي  اليزمي  سعد  الس د  إقالة 

كمس ير للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الق اعد  من    5 الفصل  تح ين 
لأع ين  للشركة  املنظم  الأأسيس ة 

 مدة  صالح ات املس يرين
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بأط ان بأاريخ 

 202 تحت رقم 925ر.
9Iر10

gestion pluriel

SENZAG SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 0  البرن �سي 
- الدار الب ضاء ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب
SENZAG SARL شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 محج 

مرس السلطان الطا بق اال 3 
الشقة رقم ر الدار الب ضاء املغرب - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SENZAG SARL

استراد     : غرض الشركة بإيجاز 

الغدائ ة  املنأجات  امل اد    تصدير 

العامة 

املأاجرة في كل امل اد ك ف ماكان 

ن عها .

26 محج   : عن ان املقر االجأماعي 

مرس السلطان الطا بق اال 3 الشقة 
رقم ر الدار الب ضاء املغرب - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة  كريم اسماء : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : لحسن  الشريف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  اسماء  الس دة  كريم 
رقم 5 شارع املحطة الطابق ر الشقة 

 20590 اقامة املنبع عين السبع    0

الدار الب ضاء املغرب.

الس د الشريف لحسن عن انه(ا) 
الصخ ر  كاف  دي  زنقة   49 رقم 

الب ضاء  الدار  ر0ر20  الس داء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  اسماء  الس دة  كريم 
رقم 5 شارع املحطة الطابق ر الشقة 
 20590 اقامة املنبع عين السبع    0

الدار الب ضاء املغرب
الس د الشريف لحسن عن انه(ا) 
الصخ ر  كاف  دي  زنقة   49 رقم 
الب ضاء  الدار  ر0ر20  الس داء 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79559.
1040I

gestion pluriel

YM2S TRANS SARL.
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 0  البرن �سي 
- الدار الب ضاء ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب
 YM2S TRANS SARL.ASSOCIE
UNIQUE شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 محج 

مرس السلطان الطا بق اال 3 
الشقة رقم ر الدار الب ضاء املغرب - 

20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 8575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 YM2S : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
.TRANS SARL.ASSOCIE UNIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  السلع لحساب الغير .
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خدمات النقل ال طني  الد لي .
26 محج   : عن ان املقر االجأماعي 
مرس السلطان الطا بق اال 3 الشقة 
رقم ر الدار الب ضاء املغرب - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د رش د هدي : 5.000 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د رش د هدي عن انه(ا) 245 
شارع عبد امل من اقامة ت يين مصعد 
املستشف ات  حي   5 الطابق   ’ ’س 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د رش د هدي عن انه(ا) 245 
شارع عبد امل من اقامة ت يين مصعد 
املستشف ات  حي   5 الطابق   ’ ’س 

20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795592.

1041I

احمد ال ح ا ي

أوطو بوا لوغد العزاوي
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

احمد ال ح ا ي
 RUE AL MANSOUR BNO ABI
 AMIR N° 95, ر ETAGE N° 7 -

 tanger RUE AL MANSOUR BNO
 ABI AMIR N° 95, ر ETAGE N° 7 -
tanger، 90000، TANGER املغرب
ت ط  ب ا ل غد العزا ي شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي طريق 

تط ان بالصا ط ر  تجزئة 27 طنجة 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر10497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 مارس   04
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
ت ط    : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ب ا ل غد العزا ي.
غرض الشركة بإيجاز : ب ع تجزاء 

س ارات  املعدات الثق لة .
طريق   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تط ان بالصا ط ر  تجزئة 27 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 250  : العزا ي  شع ب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 250  : غال ت  ال يزة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 250  : العزا ي  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
250 حصة   : الس د تمير العزا ي 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  غال ت  ال يزة  الس دة 
الحس مة  2000ر  تا ريرت  اربعاء 

املغرب.
العزا ي عن انه(ا)  الس د محمد 
زنقة  ال اسمين  تجزئة   2 برانص 
الخ يدمي محج ب رقم 24 90000 

طنجة املغرب.
عن انه(ا)  العزا ي  تمير  الس د 
  0 رقم    66 زنقة  ابن خلد ن  حي 

90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د شع ب العزا ي عن انه(ا) 
  0 رقم    66 زنقة  ابن خلد ن  حي 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

مارس    2 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 57ر1ر2.

1042I

ste cofiguer sarl

STE ENTREPRISE MILOUDA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nر

guercif ، 5100ر، guercif maroc

ste entreprise milouda شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

الرشدية الزنقة 2 رقم ر2 - 5100ر 

جرس ف املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.6 5

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0  شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة   ste entreprise milouda

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د مبلغ رتسمالها 0.000  درهم 

تجزئة  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
- 5100ر  2 رقم ر2  الرشدية الزنقة 

جرس ف املغرب نت جة للم تحقق اي 
ر0ح.

  عين:

جم ل    م ل دة  الس د(ة) 

  2 الرشدية  تجزئة  عن انه(ا) 

كمصفي  املغرب  جرس ف  5100ر 

(ة) للشركة.

  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

تجزئة  شتنبر  202  في    0 بأاريخ 
- 5100ر  2 رقم ر2  الرشدية الزنقة 

جرس ف املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 1166/2021.

Iر104

COMPTACOMPTE

THE ELEGANT SECURITY
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير تسم ة الشركة

COMPTACOMPTE

 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS

 AV MLY ABDERRAHMAN 9ر

 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM

14000 ،ر E BUR N، القن طرة 

املغرب

THE ELEGANT SECURITY شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي د ار  الد 

مل ك الحدادة - 14000 القن طرة 

املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

582 7

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغ ير  شتنبر  202   02 املؤرخ في 

 THE ELEGANT« تسم ة الشركة من

 THE ELEGANT« إلى   »SECURITY

. »GARDIENNAGE

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 88584.

1044I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

FB ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 8ر -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

FB ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
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 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
الفرابي اقامة الفرابي - الطابق 
الرابع رقم 14 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  8825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 FB  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARCHITECTURE
-مهندس   : غرض الشركة بإيجاز 

معماري.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الفرابي اقامة الفرابي - الطابق الرابع 

رقم 14 - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
بنصالح  الزهراء  فاطمة  الس دة 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بنصالح  الزهراء  فاطمة  الس دة 
مسنانة قطاع املنارة زنقة  عن انه(ا) 

41 90000 طنجة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
بنصالح  الزهراء  فاطمة  الس دة 
مسنانة قطاع املنارة زنقة  عن انه(ا) 

41 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر24484.

1045I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE
 VERSIONCONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة ر شقة 4 

 RES AL IHSSANمبر كة مراكش
 IMM ر APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE
 VERSIONCONSULTING SARL
AU شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 

ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 

اإلحسان مبر كة عمارة ر شقة 4 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  7277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
مأب عة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 SOCIETE  : تسم تها 
 VERSIONCONSULTING SARL

.AU
العمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسباتي
ت طين الشركة.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 4 شقة  ر  عمارة  مبر كة  اإلحسان 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 : ل دا ي  االسالم  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ل دا ي  االسالم  عبد  الس د 
مبر كة  اإلحسان  إقامة  عن انه(ا) 
 40000 مراكش   4 شقة  ر  عمارة 

مراكش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ل دا ي  االسالم  عبد  الس د 
مبر كة  اإلحسان  إقامة  عن انه(ا) 
 40000 مراكش   4 شقة  ر  عمارة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز  ر2  الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 26288 .
1046I

fiduciaire elbakkouri sarl au

FLOWERS CASH SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

FLOWERS CASH SARL شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 82  
، شارع محمد الخامس - 50ر25 

 ادي زم املغرب .
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.409

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  ي ل  ز  202    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) فاطمة الزهراء  تف يت الس د 
مجد 500 حصة اجأماع ة من تصل 
(ة)  الس د  لفائدة  حصة    .000
 SOCIETE EUROSOL MAROC SA

بأاريخ 07 تبريل  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 202/2021.

1047I

NJ BUSINESS

 STE ALLOUL DES
 TRAVAUX ET ETUDES
 ELECTROMECANIQUE

SAT2E
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA رEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 0000ر،
FES maroc

 STE ALLOUL DES TRAVAUX ET
 ETUDES ELECTROMECANIQUE

SAT2E شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 254 
تجزئة القر يين طريق عين الشقف 
الطابق الثاني الشقة رقم 4 فاس - 

0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ALLOUL DES TRAVAUX ET
 ETUDES ELECTROMECANIQUE

.SAT2E
البناء     : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا3 املخألفة 
الأصدير   االسأيراد .



20891 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

 254  : االجأماعي  املقر  عن ان 

تجزئة القر يين طريق عين الشقف 

 - فاس   4 الطابق الثاني الشقة رقم 

0000ر فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

: 00ر حصة  الس د ياسين عل 3 

بق مة 00  درهم للحصة .

700 حصة   : الس د عصام عل 3 

بق مة 00  درهم للحصة .

: 00ر بق مة  الس د ياسين عل 3 

00  درهم.

700 بق مة  الس د عصام عل 3 : 

00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عل 3  ياسين  الس د 

تا نات  الدش ار  حي  ان ا3  شارع 

4000ر تا نات املغرب.

عن انه(ا)  عل 3  عصام  الس د 
تا نات  الدش ار  حي  تدغين  زنقة 

4000ر تا نات املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  عل 3  عصام  الس د 
تا نات  الدش ار  حي  تدغين  زنقة 

4000ر تا نات املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4405.

1048I

fiduciaire elbakkouri sarl au

FLOWERS CASH SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل الشكل القان ني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

FLOWERS CASH SARL شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

  عن ان مقرها االجأماعي رقم 82  
، شارع محمد الخامس - 50ر25 

 ادي زم .
تح يل الشكل القان ني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.409

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 9  ي ل  ز  202 تم تح يل 
الشكل القان ني للشركة من »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة« إلى »شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 202/2021.
1049I

fiduciaire elbakkouri sarl au

FLOWERS CASH SARL
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi
 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc
شركة   FLOWERS CASH SARL

ذات املسؤ ل ة املحد دة
رقم  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
82  ، شارع محمد الخامس - 50ر25 

 ادي زم املغرب .
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.409

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
9  ي ل  ز  202 تم تع ين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة الس د(ة) عمر  

نب ل كمسير آخر
تبعا لقب 3 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ب ادي زم بأاريخ 07 تكأ 0ر 

 202 تحت رقم 202/2021.
 050I

CELYA CONSULTING

VILNA ASCENSEURS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt ر Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC

VILNA ASCENSEURS شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

   5RUE عن ان مقرها اإلجأماعي 
 ZAKI EDDINE TAOUSSI - 20100

الدارالب ضاء املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
رر1015.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  شتنبر  202   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ABDERRAHIM (ة) تف يت الس د
BEN SAGHIR 900 حصة اجأماع ة 
من تصل 000.  حصة لفائدة الس د 
بأاريخ   MUSTAPHA ROUSDY (ة) 

24 شتنبر  202.
 JAMILA EL (ة)  الس د  تف يت 
HADHOUDI  00 حصة اجأماع ة 
من تصل 000.  حصة لفائدة الس د 
بأاريخ   MUSTAPHA ROUSDY (ة) 

24 شتنبر  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 1ر7951.
 05 I

fiduciaire abrouki khadija

KNOWSUCCESS
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
KNOWSUCCESS شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
ر الطابق االر�سي رقم 240 تجزئة 

املسار طريق اسفي مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  5699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ماي  202   24

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KNOWSUCCESS

غرض الشركة بإيجاز : الأك ين + 

الأدريب.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 

 240 رقم  االر�سي  الطابق  ر  رقم 

 - تجزئة املسار طريق اسفي مراكش 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

50 حصة   : الس د خالد تس يمي 

بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة خديجة بحار : 50 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  تس يمي  خالد  الس د 

6ر زنقة القا�سي بكار ط   املعاريف 

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.

عن انه(ا)  بحار  خديجة  الس دة 

6ر زنقة القا�سي بكار ط   املعاريف 

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  تس يمي  خالد  الس د 

6ر زنقة القا�سي بكار ط   املعاريف 

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.
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باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش  الأجارية 
رقم  تحت  ي ن    202   04

.M06_21_251207ر
 052I

الرك بي

STE MOTA-BOUK
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

الرك بي
كلم م ، 000 8، كلم م املغرب

STE MOTA-BOUK شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي الحي 
الصناعي الزنقة 5ر رقم 25 - 

000 8 كلم م املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
705ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   27
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOTA-BOUK
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE MINES OU

.MINIERS
الحي   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الصناعي الزنقة 5ر رقم 25 - 000 8 

كلم م املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : بر اك  اي ب  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بر اك  اي ب  الس د 
  0 رقم   28 زنقة  القريعة  درب 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  بر اك  اي ب  الس د 
  0 رقم   28 زنقة  القريعة  درب 

20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 االبأدائ ة بكلم م بأاريخ 

 202 تحت رقم ر4ر.

Iر105

7P CONSEIL

ÉLÉGANCE SHOP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
ÉLÉGANCE SHOP شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 09 
زا ية شارع عبد هللا بن حساين   
زنقة ب نعمان حي السالم اكادير 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

48969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ÉLÉGANCE SHOP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االحذية  املالبس  اسأيراد  تصدير 

 االكسس ارات.
 09 رقم   : عن ان املقر االجأماعي 
حساين    بن  عبد هللا  شارع  زا ية 
اكادير  السالم  حي  ب نعمان  زنقة 

80000 اكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الدمسيري  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : ا عزي  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة فاطمة ا عزي عن انه(ا) 
 14 شارع م الي عبد الرحمان زنقة 
رقم 87 كلم م 000 8 كلم م املغرب.
الدمسيري  محمد  الس د 
 2 عمارة  تنالت  اقامة  عن انه(ا) 
اكادير   80000 205 حي الهدى  شقة 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة فاطمة ا عزي عن انه(ا) 
 14 شارع م الي عبد الرحمان زنقة 
رقم 87 كلم م 000 8 كلم م املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

 202 تحت رقم 106604.
1054I

7P CONSEIL

GOLDEN BUS MOROCCO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
 GOLDEN BUS MOROCCO

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي ازايز 

ا رير اكادير املغرب - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

44801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 تكأ 0ر   09

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GOLDEN BUS MOROCCO

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس احي البري.

: حي ازايز  عن ان املقر االجأماعي 

اكادير   80000  - ا رير اكادير املغرب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : بركاش  الرح م  عبد  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

بركاش  الرح م  عبد  الس د 
ح ص   26 زنقة فاس رقم  عن انه(ا) 

80000 اكادير املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بركاش  الرح م  عبد  الس د 
ح ص   26 زنقة فاس رقم  عن انه(ا) 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  2  باكادير  الأجارية 

2020 تحت رقم 96799.
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ELHANBALI CONSEILS SARL

صفاقص فود
SFAKSFOOD 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT ر MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
 SFAKSFOOD صفاقص ف د

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر1 
شارع محمد الخامس الطابق ر 
يسارتجزئة اليسر 00 26 برش د 
Berrechid 26100 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر1575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SFAKSFOOD صفاقص ف د
غرض الشركة بإيجاز : الأصدير   

االسأيراد .
عن ان املقر االجأماعي : ر1 شارع 
محمد الخامس الطابق ر يسارتجزئة 
 Berrechid برش د   26 00 اليسر 

00 26 برش د املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د سامي ش خ ر ح  : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

ر ح   ش خ  سامي  الس د 
تجزئة س دي لحسن  ر8  عن انه(ا) 

00 26 برش د املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ر ح   ش خ  سامي  الس د 
تجزئة س دي لحسن  ر8  عن انه(ا) 

00 26 برش د املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   07 االبأدائ ة ببرش د بأاريخ 

 202 تحت رقم 6ر12.

 056I

XTRA BENNE INDUSTRIEL

 XTRA BENNE INDUSTRIEL
XBI

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

XTRA BENNE INDUSTRIEL
: زنقة سم ة، اقامة شهرزاد 
ر الطابق الخامس، رقم 22 - 
الدارالب ضاء ، 20400، الدار 

الب ضاء اململكة املغر0 ة
 XTRA BENNE INDUSTRIEL XBI
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سم ة، اقامة شهرزاد ر الطابق 

الخامس، رقم 22 - الدارالب ضاء. - 
20440 اب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 8079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 XTRA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.BENNE INDUSTRIEL XBI
  : غرض الشركة بإيجاز

املركبات  العر0ات  ه اكل  صناعة 
املجر رة   الحا يات.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق  ر  شهرزاد  اقامة  سم ة، 
 - الدارالب ضاء.   -  22 رقم  الخامس، 

20440 اب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 000.000.  

درهم، مقسم كالأالي:
  0.000  : الطريحي  علي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  الطريحي  علي  الس د 
2 ح  اقامة العنبر   مجم عة ر1 ط 

ح 000ر2 الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  الطريحي  علي  الس د 
2 ح  اقامة العنبر   مجم عة ر1 ط 

ح 000ر2 الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 8079 5.
 057I

شركة جهاد املحاسب

شركة مركز البيولوجيا الطبية 
الشفاء أسفي

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عمارة ن اس شارع احمد 

الط ب بنه مة املدينة الجديدة 
تسفي ، 46000، تسفي املغرب
شركة مركز الب  ل ج ا الطب ة 

الشفاء تسفي شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
75 شارع ك ن دي املدينة الجديدة 

تسفي 46000 تسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

الشفاء  الطب ة  الب  ل ج ا  مركز 

تسفي .

إسأغال3   : غرض الشركة بإيجاز 

مخأبر الأحل الت الطب ة، الك م ائ ة 

  الصناع ة.

عن ان املقر االجأماعي : عمارة 75 

شارع ك ن دي املدينة الجديدة تسفي 

46000 تسفي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما3 الشركة: 000.000.ر 

درهم، مقسم كالأالي:

: 0.000ر  الس د سع د االعريش 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د سع د االعريش عن انه(ا) 
09 زنقة الأبر حي الفرح س دي ب زيد 

46000 تسفي املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د سع د االعريش عن انه(ا) 
09 زنقة الأبر حي الفرح س دي ب زيد 

46000 تسفي املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   06 االبأدائ ة بآسفي بأاريخ 

 202 تحت رقم ر1215.
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EURODEFI MANAGEWELL

CONFORT GAZ
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

رفع رتسما3 الشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

CONFORT GAZ شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 JNANE عن ان مقرها اإلجأماعي 
 CALIFORNIE TRANCHE 05

 IMM 02 ETG 04 APPT 15 AIN
CHOCK - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر46774.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم  مارس  202  في     املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
»200.000 درهم« تي من »00.000  
عن  درهم«  »00.000ر  إلى  درهم« 
ت   نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  9 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

مارس  202 تحت رقم 770906.
 059I

CABINET RMILI&ASSOCIES

BZCORP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 CABINET
RMILI&amp;ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE
YOUGOUSLAVIE جليز 40000 

مراكش

BZCORP شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس الطابق الثاني 

عمارات نقارات ب  20 مكأب ر22 
جليز 40000 مراكش

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7ر1191

  6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  شتنبر  202 

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات

الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل   -

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  االقأضاء 

. BZCorp

بإيجاز:الغرض  الشركة  -غرض 

املغرب  في   ، الق ام  الشركة ه   من 

بالعمل ات   ،  الخارج على حد س اء 

الأال ة:

ال ساطة  الأجارة اإللكتر ن ة

- مقا 3 تعما3 الدعاية.

املؤتمرات  الند ات  تنظ م   -

 الرحالت  تأجير الغرف  جم ع تن اع 

االحأفاالت  الفعال ات ؛

- التس يق  التس يق عبر الهاتف.

-  كالة اتصاالت ؛

- نصائح االتصا3.

- االتصاالت السلك ة  الالسلك ة.

- ال ساطة...

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الثاني  الطابق  الخامس  محمد 

مكأب ر22  عمارات نقارات ب  20 

جليز 40000 مراكش

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : بار دي  بالفاطمي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

حصة   500  : سع د  زلي  الس د 

بق مة 00  درهم للحصة .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

بار دي  بالفاطمي  الس د 

  6000 ت م شنت  عين  عن انه(ا) 

الجزائر- الجزائر.

 268 الس د زلي سع د عن انه(ا) 

فرنسا   92600 ارج نأ ي  د  شارع 

-فرنسا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

بار دي  بالفاطمي  الس د 

  6000 ت م شنت  عين  عن انه(ا) 

الجزائر- الجزائر

 268 الس د زلي سع د عن انه(ا) 

 - فرنسا   92600 شارع د ارج نأ ي 

فرنسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 5   

 060I

cabinet nabil el azouzi

GREENAF TECH
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

GREENAF TECH شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 

الزرقط ني فضاء الزرقط ني 

الطابق ار 3 رقم ر - الدار الب ضاء - 

0 288 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 8679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GREENAF TECH

تنشطة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الخدمات  الحل 3 الأكن ل ج ة.

- الطاقة املأجددة ؛

مأعلق  مجا3  الأدريب  تي   -

بالطاقة املأجددة ....

55 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

الزرقط ني فضاء الزرقط ني الطابق 

ار 3 رقم ر - الدار الب ضاء - 0 288 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : الشركة جرينير ه لدينغ 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الشركة جرينير ه لدينغ عن انه(ا) 

اكدا3   4 رقم  االبطا3  شارع    5

الر0اط 0090  الر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د جما3 بندحمان عن انه(ا) 

زنقة البصيري اكدا3 الر0اط   4 ف ال 

0090  الر0اط املغرب

الس د  ار3 اريك  التر عن انه(ا) 

زير3   6 70  ,20 س لست نستراس 

النمسا 70 6 زير3 النمسا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2ر7957.
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FDBM Consulting

بنزو كار
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 5450ر،

MIDELT Maroc
بنز  كار شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة 

قدماء املحار0ين رقم 96 م دلت - 
50ر54 م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
رر29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
بنز    : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كار .
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بد ن سائق.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - م دلت   96 رقم  املحار0ين  قدماء 

50ر54 م دلت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 5.000  : ب عزامة  محمد  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د محمد ب عزامة عن انه(ا) 
50ر54  اخرمج  ن  الغاب ن  زنقة 

م دلت املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد ب عزامة عن انه(ا) 
50ر54  اخرمج  ن  الغاب ن  زنقة 

م دلت املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
06 تكأ 0ر  االبأدائ ة بم دلت بأاريخ 

 202 تحت رقم  27.
 062I

KA MAROC

عماي فاطمة
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

الطب ع  ن)

عقد تس ير حر رصل تجاري
عماي فاطمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
الس د(ة)  تعطى  شتنبر  202    6
للبطاقة  (ة)  الحامل  فاطمة  عماي 
املسجل   E17151ر رقم  ال طن ة 
باملحكمة  466ر9  الأجاري  بالسجل 
الأجارية بمراكش حق التس ير الحر 
لألصل الأجاري الكائن ب زنقة ابن 
مراكش  جليز  مكرر   14 رقم  عائشة 
للس د(ة)  املغرب  مراكش   40000  -
للبطاقة  (ة)  ف زية م رش د الحامل 
ال طن ة رقم ر1480رH ملدة 2 سنة 
تبأدئ من  0 تكأ 0ر  202   تنأهي 
مبلغ  مقابل  ر202  شتنبر  0ر  في 

شهري 7.000  درهم.
Iر106

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

REFLECT BATIMENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صند ق البريد 10ر الرئيس ة 
الرش دية ، 52000، الرش دية 

املغرب
REFLECT BATIMENT شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي قصر ا الد 

غانم الجرف - 52000 الرش دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر1498

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ي ن    202   08

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. REFLECT BATIMENT

االشغا3   : غرض الشركة بإيجاز 

قن ات الري   ترك ب  بناء  املخألفة 

انظمة الري الفالحي.

عن ان املقر االجأماعي : قصر ا الد 

الرش دية   52000  - الجرف  غانم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الرحمان  عبد  الصغيري  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الرحمان  عبد  الصغيري  الس د 
بن  عال3  شارع   77 رقم  عن انه(ا) 

الراش دية   52000 عبد هللا الجرف 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  الصغيري  الس د 
بن  عال3  شارع   77 رقم  عن انه(ا) 

الراش دية   52000 عبد هللا الجرف 

املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالرش دية بأاريخ 22 ي ن   

 202 تحت رقم 969.

1064I

gestion pluriel

 VITAL TECH SARL ASSOCIE

UNIQUE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

gestion pluriel

امل 4 زنقة 46 رقم 0  البرن �سي 

- الدار الب ضاء ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب

 VITAL TECH SARL ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 14 شارع 

الزرقط ني الطابق 9 رقم 8  مرس 

السلطان الدار الب ضاء املغرب - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.496041

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 08 شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»14 شارع الزرقط ني الطابق 9 رقم 

الب ضاء  الدار  السلطان  مرس    8

الب ضاء  الدار   20000  - املغرب 

 426 رقم  ال حدة  »حي  إلى  املغرب« 

املحمدية  - 0ر288  العال ا املحمدية 

املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم ر79581.

 065I
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الرك بي

STE ARABASI PRIVE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

الرك بي
كلم م ، 000 8، كلم م املغرب

STE ARABASI PRIVE شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي حي الزا ية 
الأ جان ة تسا - 0 0 8 تسا املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

11رر.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في ر0 شتنبر  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 8 0 0  - »حي الزا ية الأ جان ة تسا 
 - الزا ية تسا  »حي  إلى  املغرب«  تسا 

0 0 8 تسا املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بكلم م  االبأدائ ة 

 202 تحت رقم ررر.
 066I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ECOTOURISM TRAVEL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ECOTOURISM TRAVEL شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 50 شارع 
الفاييت الطابق الثاني - 0ر900 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
  82 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  ي ن    202    5

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ECOTOURISM TRAVEL

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 مساعدة املشاريع الس اح ة  تنظ م 

السفر.   كل ما من شانه املساهمة في 

تقدم الشركة.

50 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

0ر900   - الثاني  الطابق  الفاييت 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : هند  العماري  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 

  000  : هند  العماري  الس دة 

بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  هند  العماري  الس دة 

 09 حي باب سبأة اقامة اشرف رقم 

فن دق 000ر1 فن دق املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  هند  العماري  الس دة 

 09 حي باب سبأة اقامة اشرف رقم 

فن دق 000ر1 فن دق املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

ي ل  ز   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 2رر6.

 067I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 Société DETROIT
EXPERTISE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL  9

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°10ر Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 Société DETROIT EXPERTISE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الصناع ة كزناية القطعة 544 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 20595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر1 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 Société : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

. DETROIT EXPERTISE
خبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس ارات  الصناعات  مجا3  في 

 املخاطر املخألفة.
املنطقة   : عن ان املقر االجأماعي 
 544 القطعة  كزناية  الصناع ة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د حال ي عبد املنعم : 000.  
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

املنعم  عبد  حال ي  الس د 
م الي  تجزئة      7 رقم  عن انه(ا) 
 65800 تا ريرت  الشريف  علي 

تا ريرت املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
املنعم  عبد  حال ي  الس د 
م الي  تجزئة      7 رقم  عن انه(ا) 
 65800 تا ريرت  الشريف  علي 

تا ريرت املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8742.
 068I

STE AUCOGEST SARL

TAKAD IMMO
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ  قع بالجريدة 
الرسم ة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 8660ر، INEZGANE

MAROC
TAKAD IMMO شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
  عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 27 

بل ك 07 زنقة 29 حي العرب ت ك ين 
اكادير - 80044 اكادير املغرب.

بالجريدة  خطٍإ  قع  إسأدراك   
 28 بأاريخ   5674 عدد  الرسم ة 

ي ل  ز  202.
الشركة  مبلغ راسما3   : بدال من 
كالأالي  مقسم   , درهم   800.000  :
حصة   800 فاطمة  اما3  الس دة   :
الس د   . للحصة  درهم    00 بق مة 
بق مة  حصة   400  : اسامة  بنحد  
الس د بنحد    . درهم للحصة    00
درهم    00 بق مة  حصة   400 انس 
ابراه م  بنحد   الس د   . للحصة 

6400 بق مة 00  درهم للحصة.
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 : الشركة  راسما3  مبلغ   : يقرت 
800.000 درهم , مقسم كالأالي : 

الس دة   : النقدية  الحصص   -
  00 800 حصة بق مة  اما3 فاطمة 
درهم للحصة . الس د بنحد  اسامة : 
400 حصة بق مة 00  درهم للحصة 
حصة   400 انس  بنحد   الس د   .

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د   : الع ن ة  الحصص   -
بق مة  حصة   6400 ابراه م  بنحد  

00  درهم للحصة.
الباقي بد ن تغ ير.

 069I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NORM CONSULTING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°4ر centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
NORM CONSULTING شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سنترا3 بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2899 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NORM CONSULTING
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نشاط:  ممارسة  ه   الشركة  من 

االستشارات اإلدارية
العمل ات  جم ع  تنف ذ  يمكنها 
املأ افقة ت  التي تأعلق بهذا الغرض 

املؤس�سي ،  على  جه الخص ص:
في  املهن ين  ارفراد  تدريب   -
في   ، ،  التس يق  ،  االتصا3  اإلدارة 

جم ع القطاعات ؛
- املش رة  الأدريب في مجا3 إدارة 

ارعما3 ؛
االستشارات  الدعم  خدمات   -
لألفراد  الشركات  املجأمعات 
 املنظمات العامة ت  الخاصة ارخرى.
االسترات ج ة  في  االستشارات   
املعل مات   الأنظ م  اإلدارة  نظم 
 امل ارد البشرية  التس يق  االتصا3 

، من الأصم م إلى الأنف ذ ؛
- تدريب شخ�سي.

- خدمات الأدريب.
استشارات التس يق  االتصا3   -
ت   املحل ة  املجأمعات  ت   للشركات 
اله ئات العامة ؛ املش رة بشأن إدارة 
الأغ ير  الأفا ض  ال ساطة  حل 

النزاعات ؛
- تدريب فردي ت  جماعي من تجل 
للشركة  اإلسترات ج ة  الرؤية  بناء 

 املساعدة في صنع القرار ؛
إسترات ج ة  في  االستشارات   -
 تط ير املؤسسات العامة ت  الخاصة
- املساعدة في استشارة الشركات 
املحل ة   / ت  ارجنب ة في إطار املشاريع 
الصناعي  الزراعي  الطابع  ذات 

 الس احي  البحث عن شراكة ؛.
إقامة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترا3 
السادس رقم ر4 املحمدية - 0 288 

املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : منفل طي  الدين  ن ر  الس د 

درهم    00 بق مة  حصة    .000
للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

منفل طي  الدين  ن ر  الس د 
4 عمارة  اقامة ليز رك دي  عن انه(ا) 
L رقم  0 املحمدية 28000 املحمدية 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
منفل طي  الدين  ن ر  الس د 
4 عمارة  اقامة ليز رك دي  عن انه(ا) 
L رقم  0 املحمدية 28000 املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 2084.
 070I

CREASTE MAROC

AUBERON
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE HADJ OMAR RIFFI
 N°6 رEME ETAGE CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

AUBERON شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 8ر شارع 
دريس الحريزي رقم 2ر - 20250 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

478987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   2020 ن نبر  ر1 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUBERON

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اتصا3.

عن ان املقر االجأماعي : 8ر شارع 
 20250  - 2ر  رقم  الحريزي  دريس 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : الس د  ل د فصلي 

بق مة 50.000 درهم للحصة .
حصة   500  : بركات  الس د عمر 

بق مة 50.000 درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  فصلي  الس د  ل د 
حي   6 رقم   95 غمارة   8 ج  البركة 
حسني 20250 الدار الب ضاء املغرب.
عن انه(ا)  بركات  عمر  الس د 
حي   7 رقم  0ر1  غمارة  البركة ج    
حسني 20250 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  فصلي  الس د  ل د 
حي   6 رقم   95 غمارة   8 ج  البركة 
حسني 20250 الدار الب ضاء املغرب

عن انه(ا)  بركات  عمر  الس د 
حي   7 رقم  0ر1  غمارة  البركة ج    
حسني 20250 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ن نبر 2020 تحت رقم 4ر2ر75.
 07 I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TOP SEWING
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تف يت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف ل ، إقامة 
ديام ند، الطابق ار 3 ، مكأب رقم 

ر ، 90000، طنجة املغرب
TOP SEWING شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
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 Zone عن ان مقرها اإلجأماعي 

 industrielle Gzenaya quartier I

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تف يت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر9521.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت  تكأ 0ر  202   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ر�سى  محمد  (ة)  الس د  تف يت 

اجأماع ة  حصة    5.000 الحريزي 

لفائدة  حصة    5.000 تصل  من 

 05 ي سف مفأاح بأاريخ  (ة)  الس د 

تكأ 0ر  202.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 8774.

 072I

jilovta sarl

شركة ازانو
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 6000ر، OUJDA

MAROC

شركة ازان  شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي النصر 

رقم ر0 حي الحسني  جدة - 60000 

 جدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8191ر

في     مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القان ن  إعداد  تم  غشت  202 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

ازان .

تح يل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارم ا3.

عن ان املقر االجأماعي : حي النصر 
 60000  - رقم ر0 حي الحسني  جدة 

 جدة املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : محمد  سغيري  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د محمد  سغيري عن انه(ا) 

حي النصر رقم ر0 حي الحسني  جدة 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د محمد  سغيري عن انه(ا) 

حي النصر رقم ر0 حي الحسني  جدة 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 90رر.

Iر107

FGI MOROCCO

FGI MOROCCO
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FGI MOROCCO

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

FGI MOROCCO شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي ال حدة 
رقم 8 الطابق االر�سي تجزئة 29 

منطقة تصدير طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 20569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   14

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 FGI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOROCCO

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج انات من املطاط  الف م لصناعة 

الس ارات.

ال حدة   : املقر االجأماعي  عن ان 
 29 تجزئة  االر�سي  الطابق   8 رقم 

 90000  - طنجة  تصدير  منطقة 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : ج انيب ل   ب ن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  ج انيب ل   ب ن  الس د 

ايطال ا 9014ر ايطال ا ايطال ا.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  ج انيب ل   ب ن  الس د 

ايطال ا 9014ر ايطال ا ايطال ا

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم -.

1074I

pouce des affaires

 GENIUS SKILLS PARTNER

S;A;R,L
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 2050ر، casablanca

maroc

 GENIUS SKILLS PARTNER

S;A;R,L شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي: رقم 55 

الطابق ار 3  0، مراكش خريبكة- 

20600 خريبكة املغرب .

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4829

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2020 تقرر حل  املؤرخ في 1ر دجنبر 

املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 

 GENIUS SKILLS PARTNER

S;A;R,L مبلغ رتسمالها 0.000  درهم 

 55 رقم  اإلجأماعي  مقرها   عن ان 

مراكش خريبكة-  الطابق ار 3  0، 

20600 خريبكة املغرب 

عدم  مالحظة  بعد   :  3 .نت جة 

رسباب  اجأماعي  هدف  تحق ق 

اقأصادية  د رية.

 55   حدد مقر الأصف ة ب رقم 

مراكش خريبكة-  الطابق ار 3  0، 

20600 خريبكة املغرب 

.  عين:

حمزة    زرادجي  الس د(ة) 
الزيدان ة  حي  زنقة  0  عن انه(ا) 

(ة)  20600  اد زم كمصفي   اد زم 

للشركة.

 عند اإلقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -



20899 الجريدة الرسميةعدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202) 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ن     28 االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 

 202 تحت رقم 26ر. 
 075I

FO CONSULTUNG SARL AU

RIAD DAR QORSAN
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 4ر APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

RIAD DAR QORSAN شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 7ر زنقة 
إدريس االكبر شقة 6 الطابق الثالت 

حسان الر0اط - 0000  الر0اط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
154117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    2
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 RIAD  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.DAR QORSAN
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكتر ن ة   الخدمات الس اح ة.
زنقة  7ر   : عن ان املقر االجأماعي 
الطابق الثالت   6 إدريس االكبر شقة 
الر0اط    0000  - الر0اط  حسان 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عثمان رشدي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة .
الس د تحمد رشدي : 500 حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  رشدي  عثمان  الس د 

 LS املأحدة  اململكة  2ر991  إنجلترا 

إنجلترا.

الس د تحمد رشدي عن انه(ا) حي 

قاسمي رقم 77  اكل م بركان 00رر6 

بركان املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  رشدي  عثمان  الس د 

 LS املأحدة  اململكة  2ر991  إنجلترا 

إنجلترا

الس د تحمد رشدي عن انه(ا) حي 

قاسمي رقم 77  اكل م بركان 00رر6 

بركان املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

غشت    2 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 8202.

 076I

FLASH ECONOMIE

 EL MAGDAR ISKANE AL

KHAIR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 EL MAGDAR ISKANE AL «

KHAIR« SARL

 – بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 

تم   29/09/2021 بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

- اسأقالة الس د رمضان ب عشرة 

الشركة  تع ين  تس ير  مهام  من 

الس دة فاطنة املكدر   الس د محمد 

للشركة  مسيران  ب عشرة  املخأار 

 تخ يلهما اإلمضاء. 

ارساس ة  الق انين  تحديث   -

للشركة. 

القان ني  اإليداع  -2  قدتم 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 

 2084 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

 ذلك بأاريخ 10/06/2120.

 077I

FLASH ECONOMIE

 Ste  AZIDR TRAVAUX
Par Abrév. SAZIT

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 Ste » AZIDR TRAVAUX « Par

Abrév. SAZIT SARL

 – بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 

تم   29/09/2021 بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

- اسأقالة الس د رمضان ب عشرة 

الشركة  تع ين  تس ير  مهام  من 

الس دة فاطنة املكدر   الس د عماد 

الحف ان مسيران للشركة  تخ يلهما 

اإلمضاء. 

ارساس ة  الق انين  تحديث   -

للشركة. 

القان ني  اإليداع  -2  قدتم 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 

 2085 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

 ذلك بأاريخ 10/06/2120.

من اجل النسخة  الب ان

 078I

FLASH ECONOMIE

 ETABLISSEMENT LE 

SAVOIR ACADEMY PRIVE
إعالن مأعدد القرارات

 ETABLISSEMENT LE SAVOIR «

»ACADEMY PRIVE

 – بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 

تم   29/09/2021 بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

- املصادقة على تف يت 500 حصة 

ب عشرة  رمضان  للس د  اجأماع ة 

لفائدة الس د العربي ك مغار.

- اسأقالة الس د رمضان ب عشرة 

الشركة  تع ين  تس ير  مهام  من 

العربي ك مغار مسيرا  ح دا  الس د 

للشركة  تخ يله اإلمضاء. 

ارساس ة  الق انين  تحديث   -

للشركة. 

القان ني  اإليداع  -2  قدتم 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 

 2086 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

 ذلك بأاريخ 10/06/2120.

من اجل النسخة  الب ان

 079I

FLASH ECONOMIE

 ETABLISSEMENT 

 ALOTROJAH ACADEMY

PRIVE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 ETABLISSEMENT ALOTROJAH «

»ACADEMY PRIVE

 – بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 

تم   29/09/2021 بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

- اسأقالة الس د رمضان ب عشرة 

الشركة  تع ين  تس ير  مهام  من 

العربي ك مغار مسيرا  ح دا  الس د 

للشركة  تخ يله اإلمضاء. 

ارساس ة  الق انين  تحديث   -

للشركة. 

القان ني  اإليداع  -2  قدتم 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 

 2082 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

 ذلك بأاريخ 10/06/2120.

من اجل النسخة  الب ان

 080I

FLASH ECONOMIE

FIRST WORLD
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

» FIRST WORLD SARL AU «

شركـة محد دة املسؤ ل ة 

ذات الشريك ال ح د رتسمالها 

0.000 درهم

0  زنقة زيد عبد السالم الطابق 

ار 3 باب ت فضاء ت5 -الدار الب ضاء

الـأــأسـيس

RC N° : 517051 
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بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   15/09/2021 بأاريخ  الب ضاء 

لشركة  ارسا�سي  القان ن  تحرير 

الشريك  ذات  املسؤ ل ة  محد دة 

ال ح د خاص تها كالأالي :

 التسم ة:

 FIRST WORLD SARL AU 

الهدف : 

• املراقبة  الحراسة.

•   بصفة عامة، جم ع العمل ات 

الأجارية, الصناع ة, املال ة, العقارية 

  الغير عقارية املأعلقة بصفة مباشرة 

ت  غير مباشرة بالهدف االجأماعي ت  

التي تساهم في إنماء الشركة. 

0 :زنقة زيد عبد  املقر االجأماعي 

السالم الطابق ار 3 باب ت فضاء ت5 

-الدار الب ضاء

املدة: 99 سنة.

0.000 درهم مقسمة  الرتسما3: 

درهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

سددت الحصص عن كاملها   زعت 

على الشريك ال ح د : 

00  حصة  الس د شكير خال د   -

محررة . 

التس ير: عهد به ملدة غير محددة   

بصالح ات مطلقة للس د : 

الس د شكير خال د املق م بحي   -

م الي رش د مجم عة 4 زنقة 5ر رقم 

1ر الب ضاء.

ٍالى1ر  يناير  من    السنة املال ة: 

دجنبر.

الألر0اح : %5 لالحأ اط القان ني   

الباقي إما ي زع ت  ينقل ت  ي ضع تحت 

االحأ اط حسبما يقرره الجمع العام. 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجارية 

06/10/2021 تحت رقم884ر79 .

من تجل الأخل ص   اإلشهار

 08 I

FLASH ECONOMIE

ZIZOU BENZ TRANSPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ZIZOU BENZ TRANSPORT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر7ر 
تجزئة الزيأ نة كلم 6 املدينة 

الجديدة مكناس مكناس 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
721ر5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202   0 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 ZIZOU : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BENZ TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ن ابة عن اآلخرين.
ر7ر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
املدينة   6 كلم  الزيأ نة  تجزئة 
 50000 مكناس  مكناس  الجديدة 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 200  : بنزين  مصطفى  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بنزين عن انه(ا)  الس د مصطفى 

6 م ج  رقم ر7ر تجزئة الزيأ نة كلم 
50000 مكناس املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 م اطن مسيري الشركة:

بنزين عن انه(ا)  الس د مصطفى 
6 م ج  رقم ر7ر تجزئة الزيأ نة كلم 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
ي ل  ز  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 0ر2ر.
 082I

FLASH ECONOMIE

AZELARAB TRANS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AZELARAB TRANS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 
سبأة حي مريم رقم 6ر طابق   

الشقة ر - 0 288 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر2856

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم   20 9 تبريل  0ر 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AZELARAB TRANS
-تنشطة   : بإيجاز  غرض الشركة 
تكلفة  مقابل  للبضائع  البري  النقل 
،  استئجار  اآلخرين  عن  ن ابة 
املركبات ذات املحركات بأي حم لة 

الخدمات  تقديم  ؛  السائق  مع 
املأعلقة بعمل ات نقل البضائع على 

الطرق ،
الد رة السريعة ، البريد السريع ، 
نقل الطر د ، الجرارات ، اإلمدادات 
النقل  بأنشطة  املأعلقة   امللحقات 

البري..
شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
طابق    6ر  رقم  مريم  حي  سبأة 
الشقة ر - 0 288 املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 : الس د عز العرب عباد اندل�سي 
600 حصة بق مة 00  درهم للحصة  
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
اندل�سي  عباد  العرب  عز  الس د 
 807 رقم  الحسن ة    عن انه(ا) 

0 288 املحمدية املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
اندل�سي  عباد  العرب  عز  الس د 
 807 رقم  الحسن ة    عن انه(ا) 

0 288 املحمدية املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  2 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

ي ل  ز  202 تحت رقم 2 6 .

Iر108

FLASH ECONOMIE

 INSTITUTION ACADEMIE
DU SAVOIR PRIVEE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تع ين مسير جديد للشركة

 INSTITUTION ACADEMIE DU «
»SAVOIR PRIVEE

 – بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 
تم  0/09/2021ر  بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
- اسأقالة الس د رمضان ب عشرة 
الشركة  تع ين  تس ير  مهام  من 
العربي ك مغار مسيرا  ح دا  الس د 

للشركة  تخ يله اإلمضاء. 
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ارساس ة  الق انين  تحديث   -
للشركة. 

القان ني  اإليداع  -2  قدتم 
املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 
ر208  رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

 ذلك بأاريخ 10/06/2120.
من اجل النسخة  الب ان

1084I

FO CONSULTUNG SARL AU

SMH AVOCADOS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 4ر APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

SMH AVOCADOS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 5  شارع 
اربطا3 شقة 4 تكدا3 الر0اط - 

0000  الر0اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
 55085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 SMH  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.AVOCADOS
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الزراع ة.
5  شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
 - الر0اط  تكدا3   4 شقة  اربطا3 

0000  الر0اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الصديق بلمام ن : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بلمام ن  الصديق  الس د 

عن انه(ا) عمارة د 2 شقة  60 اقامة 

الل م ن الس ي�سي الس ي�سي 0000  

الر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
بلمام ن  الصديق  الس د 

عن انه(ا) عمارة د 2 شقة  60 اقامة 

الل م ن الس ي�سي الس ي�سي 0000  

الر0اط املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 97ر9.

 085I

FO CONSULTUNG SARL AU

SOUASEF AGRI
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 4ر APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

SOUASEF AGRI شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5  شارع 

اربطا3 شقة 4 تكدا3 الر0اط - 

0000  الر0اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر15508

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   04

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOUASEF AGRI
تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النشاط الزراعي.
5  شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
 - الر0اط  تكدا3   4 شقة  اربطا3 

0000  الر0اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  0  : بلمام ن  الصديق  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 990  : سف اني  سعاد  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
بلمام ن  الصديق  الس د 
عن انه(ا) عمارة د 2 شقة  60 اقامة 
الل م ن الس ي�سي الس ي�سي 0000  

الر0اط املغرب.
الس دة سعاد سف اني عن انه(ا) 
العرائش   .92 50 الكبير  قصر 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
بلمام ن  الصديق  الس د 
عن انه(ا) عمارة د 2 شقة  60 اقامة 
الل م ن الس ي�سي الس ي�سي 0000  

الر0اط املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   04 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 96ر9.
 086I

FLASH ECONOMIE

RZ BUREAUTIQUE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

RZ BUREAUTIQUE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 مقرها اإلجأماعي: 0  زنقة الحرية 
الطابق ر الشقة رقم 5 - الدار 

الب ضاء
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 8289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة

RZ BUREAUTIQUE:تسم ة 

الشركة

غرض الشركة بإيجاز : شراء  0 ع 

تجهزة الكمب  تر  املكأب ، شراء  0 ع 

شراء   ، الكمب  تر  شبكات  معدات 

االستهالك ة  الديك ر  امل اد   0 ع 

الداخلي  الخارجي

زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الحرية الطابق ر الشقة رقم 5 - الدار 

الب ضاء

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي

 500  : الصفار  رتيبة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة

 500  : ضف ف  زكرياء  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة

الشخص ة  العائل ة  ارسماء   

 صفات  م اطن الشركاء

ر  عن انها  الصفار  رتيبة  الس دة 

09 ب لفدير - الدار  ن فشاتل الشقة 

الب ضاء 

عن انها  ضف ف  زكرياء  الس د 

الحزام  ر19  رقم   6 الكدية  بل ك 

الكبير ح م - الدار الب ضاء

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة

عن انها  ضف ف  زكرياء  الس د 

الحزام  ر19  رقم   6 الكدية  بل ك 

الكبير ح م- الدار الب ضاء 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4ر795

 087I
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prosajimar

PROSAJIMAR
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

prosajimar
تجزئة إناس حي الأقدم رقم 48 

الطابق ر بني مال3 ، 000ر2، بني 
مال3 املغرب

PROSAJIMAR شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
إناس حي الأقدم رقم 48 الطابق ر 
بني مال3 - 000ر2 بني مال3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  92 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   02
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROSAJIMAR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ت   الأجارية  العمل ات  إدارة  عقاري, 

الصناع ة ت  الزراع ة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
ر  الطابق   48 إناس حي الأقدم رقم 

بني مال3 - 000ر2 بني مال3 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ساج د  الرحمان  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : الدل في  سع د  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ساج د  الرحمان  عبد  الس د 
رقم   5 تجزئة اناس بل ك  عن انه(ا) 

48 000ر2 بني مال3 املغرب.

عن انه(ا)  الدل في  سع د  الس د 
ي سف  ا الد  حمامة  ا الد  د ار 

22000 قصبة تادلة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
ساج د  الرحمان  عبد  الس د 
رقم   5 تجزئة اناس بل ك  عن انه(ا) 

48 000ر2 بني مال3 املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال3 بأاريخ ر2 شتنبر 

 202 تحت رقم -.
 088I

TAUX CONSEILS

افتاس موبل
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

TAUX CONSEILS
 DAKHLA AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC
افأاس م 0ل شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع ابن 
سينا   تايرت كلم م - 000 8 كلم م 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

711ر
0ر  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ر  202  شتنب
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ا�سي  ارس

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  ل  شك

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  م ة  تس
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : افأاس 

م 0ل .
غرض الشركة بإيجاز : تاجر تثاث 
 - تثاث  مفر شات   - تصن ع تثاث   -

تاجر مسأ رد .
عن ان املقر االجأماعي : شارع ابن 
كلم م   8 000  - تايرت كلم م  نا    سي

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : د احمد تزكة  الس 

بق مة 0  درهم للحصة .

الس د حسن ب فاال : 500 حصة 

بق مة 0  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  اء  م ارس

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د احمد تزكة عن انه(ا) مركز 

ميرالفت 52ر85 س دي افني املغرب.

عن انه(ا)  ب فاال  حسن  د  الس 

افني  س دي  52ر85  ز ميرالفت  مرك

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  سماء  ار

 م اطن مسيري الشركة:

الس د احمد تزكة عن انه(ا) مركز 

ميرالفت 52ر85 س دي افني املغرب

عن انه(ا)  ب فاال  حسن  س د  ال

افني  س دي  52ر85  مركز ميرالفت 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   07 االبأدائ ة بكلم م بأاريخ 

 202 تحت رقم 46ر.

 089I

CABINET IMFICONSEIL

STE ALLSTEEL MAROC
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL

 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ر

 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC

STE ALLSTEEL MAROC شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - . - 20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر51794

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALLSTEEL MAROC

التر يج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

 ، (تخط ط  مأن عة  تعما3   -

هندسة مدن ة ...)

- مفا ضات

- تقديم الخدمات

- اسأيراد   تصدير

- نقل البضائع.

26 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 

مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - . - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : زر ا3  ي سف  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  زر ا3  ي سف  الس د 

 22000 شارع املخأار الس �سي   794

الجديدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  زر ا3  ي سف  الس د 

 22000 شارع املخأار الس �سي   794

الجديدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4058ر.

 090I
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CABINET IMFICONSEIL

STE BINAYAT ASSAFAA
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ر
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
STE BINAYAT ASSAFAA شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 174 
املنطقة   حي املنار - 22000 

الجديدة املغرب.
تح يل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر654.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 غشت  202 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 22000  - املنطقة   حي املنار   174«
تجزئة    6  « إلى  املغرب«  الجديدة 
 - ارر�سي  بالطابق  مرتب  البحر- 

22000 الجديدة املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 29 شتنبر 

 202 تحت رقم ر116.

 09 I

omri compta sarl au

MALK TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تف يت حصص

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
MALK TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ال اق تي رقم 04 العرائش - 92000 

العرائش املغرب.
تف يت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.4881

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت  غشت  202    8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) محمد الق يبع  تف يت الس د 
 50 تصل  من  اجأماع ة  حصة   50
لحسن  (ة)  الس د  لفائدة  حصة 

الق يبع بأاريخ 27 غشت  202.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 1ر غشت 

 202 تحت رقم  95.
 092I

MOORE CASABLANCA

جاك أند بنيس أسوسيي
إعالن مأعدد القرارات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

جاك تند بنيس تس سيي »شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 7 ، 
ساحة باسأ ر إقامة باسأ ر ب يلد 

طابق 7 رقم 2 الدار الب ضاء - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

49ر460.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 تبريل  202
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
تع ين  العام  االجأماع  يقرر  مايلي: 
، لفترة غير  مدير مشارك غير مرتبط 
من  بنيس  كنزة  الس دة  محد دة: 
ماي     9 الجنس ة املغر0 ة  لدت في 
 9 مق مة   ، حسن  بالر0اط    989
ن يي   92200 غ تي ه  ث  ف ل  شارع 
البطاقة  في سين فرنسا حاملة رقم 
ال طن ة 41AAر50 كما يؤكد: الس د 
الفرنس ة  الجنس ة  من  بنيس  عمر 
  986 يناير   14 م ال د  من   ،
شارع  بيس   5 في  مق م   ، بالر0اط 

 ، فرنسا  باريس  م نت ڤدي 6  75 

 15AA26حامل ج از السفر رقم 58ر

غير  لفترة  مشارك  كمدير  مهامه  في 

محد دة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الصالح ات  العام  االجأماع  يمنح 

ارصل ة  النسخة  لحامل  الكاملة 

مصدقة  ارصل  طبق  نسخة  ت  

املحاضر  هذه  من  مسأخرج  ت  

عليها  املنص ص  اإلجراءات  لأنف ذ 

القرار  هذا  اعأماد  تم  القان ن.  في 

باإلجماع.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

قدر  بأكبر  املشاركان  املديران  يأمأع 

ن ابة  للأصرف  الصالح ات  من 

من    5 للمادة  ،  فًقا  الشركة  عن 

الشركة  س لزم ن  النظام ارسا�سي. 

مع  س ما  ،  ال  املنفصل  بأ ق عهم 

البن ك. يأم تعديل املادتين 5    44 

من النظام ارسا�سي  فًقا لذلك.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  8 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي  202 تحت رقم  77862.

Iر109

MOORE CASABLANCA

تاست ديستريبيسيو ماغوك
إعالن مأعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

تاست ديستريبيس   ماغ ك »شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: 7 ، 

ساحة باسأ ر إقامة باسأ ر ب يلد 

طابق 7 رقم 2 الدار الب ضاء - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

47ر460.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  تبريل  202   22 املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

تع ين  العام  االجأماع  يقرر  مايلي: 

، لفترة غير  مدير مشارك غير مرتبط 

من  بنيس  كنزة  الس دة  محد دة: 

ماي     9 الجنس ة املغر0 ة  لدت في 

989  بالر0اط حسن ، مق مة 9 شارع 

ث  ف ل غ تي ه 92200 ن يي في سين 

فرنسا حاملة رقم البطاقة ال طن ة 

إإ41ر50 كما يؤكد: الس د عمر بنيس 

من الجنس ة الفرنس ة ، من م ال د 

14 يناير 986  بالر0اط ، مق م في 5 

بيس شارع م نت ڤدي 6  75 باريس 

رقم  السفر  ج از  حامل   ، فرنسا 

في مهامه كمدير مشارك  58ر1526 

لفترة غير محد دة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لحامل  الصالح ات  جم ع  منح 
ُ
ت

طبق  نسخة  ت   ارصل ة  النسخة 

املحاضر  هذه  من  مصدقة  ارصل 

اإلجراءات  جم ع  تنف ذ  لغرض 

الشكل ة املطل 0ة قان ًنا في مثل هذه 

املسألة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

قدر  بأكبر  املشاركان  املديران  يأمأع 

ن ابة  للأصرف  الصالح ات  من 

من    5 للمادة  ،  فًقا  الشركة  عن 

الشركة  س لزم ن  النظام ارسا�سي. 

مع  س ما  ،  ال  املنفصل  بأ ق عهم 

البن ك. يأم تعديل املادتين 5    44 

من النظام ارسا�سي  فًقا لذلك.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  8 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي  202 تحت رقم  77867.

1094I
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QUALIMAINT SARL AU

 OPERATIONAL
 EXCELLENCE BUSINESS

PARTNERS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
قفل الأصف ة

QUALIMAINT SARL AU
 N°10, Espace Riad Fès ,Rue

 Lalla Aïcha , 4eme étage ,bureau
n°21 , Fès ، 0000ر، FES MAROC

 OPerational EXcellence
business partners شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي : 46 شارع 
الزرقط ني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7ر4254.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0  ي ل  ز  202 تقرر حل 
 OPerational EXcellence business
مسؤ ل ة  ذات  شركة   partners
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 
درهم    00.000 رتسمالها  مبلغ 
شارع   46 اإلجأماعي  مقرها   عن ان 
الزرقط ني الطابق الثاني الشقة 6 - 
الدار الب ضاء املغرب نت جة   20000
 20 9 لأحق ق خسارة كبيرة في عام 
،  تحق ق نت جة مأ اضعة للغاية في 
2020 ،  ت قف النشاط بسبب  عام 
9 )  تراكم  (ك ف د  ارزمة الصح ة 
من رتسما3   ¾ الخسائر التي تأجا ز 

الشركة .
  عين:

بلقايد    امين  محمد  الس د(ة) 
عن انه(ا) رقم2 اقامة اسماء الطابق 
فاس  0000ر  طريق عين الشقف   4

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 0  ي ل  ز  202  في 46 شارع 
الزرقط ني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4214ر.
 095I

MOORE CASABLANCA

بارتنيرز فينونس
شركة املحاصة

إنشاء فرع تابع للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

بارتنيرز ف ن نس شركة املحاصة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 6  شارع 
مالزيڤ ل 0ر541 د مارط م  فرنسا 

- 0ر541 نان�سي فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
1ر1199.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 09 ي ن    202 تقرر إنشاء 
التسم ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
شارع   22 بالعن ان  الكائن  إيل ان   
رقم  ر  ج رداني ز ين مركز الطابق 
املغرب  طنجة   90000  - طنجة    6
ميش   الس د(ة)  من طرف  املسير    

ميش ل بين ا.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 245879.
 096I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOKOLTRAV SARL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تقل ص هدف الشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم ر0 

الطابق الثاني خن فرة ، 54000، 
خن فرة املغرب

STE SOKOLTRAV SARL شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها االجأماعي حي النخلة 
كافنس ر خن فرة - 54000 خن فرة 

املغرب.
تقل ص هدف الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
ر22ر

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
09 فبراير  202 تم حذف  املؤرخ في 
ارنشطة الأال ة من نشاط الشركة 

الحالي :
التشا ر .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
فبراير    6 االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 

 202 تحت رقم 69.
 097I

maghreb consulting

MDESING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

maghreb consulting
 BD RAHAL EL MESKINI N° 54
 ETG ر APPT 2 MERS SULTAN ،
20000، CASABLANCA MAROC
MDESING شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 75 

شارع    يناير طابق   شقة 69  
الدارالب ضاء - 20500 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
599ر51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  ي ل  ز  202    5
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MDESING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنف غراف ك (تشغ ل  رشة عمل).

 75  : االجأماعي  املقر  عن ان 

  69 شقة  طابق    يناير  شارع    

20500 الدارالب ضاء  الدارالب ضاء - 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:  رتسما3  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  00  : الس د مهدي اب  الحسين 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الحسين  اب   مهدي  الس د 

الحمامات  شارع  ر  خل ل  عن انه(ا) 

 20500 ف ل ت  ال   25 رقم  الحرارية 

الدارالب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الحسين  اب   مهدي  الس د 

الحمامات  شارع  ر  خل ل  عن انه(ا) 

 20500 ف ل ت  ال   25 رقم  الحرارية 

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

  8 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم -.

 098I

maghreb consulting

 PROFESSIONAL JOB

RESSOURCES HUMAINES
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

maghreb consulting

 BD RAHAL EL MESKINI N° 54

 ETG ر APPT 2 MERS SULTAN ،

20000، CASABLANCA MAROC

 PROFESSIONAL JOB

 RESSOURCES HUMAINES

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
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 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
ب لد ن 5 شارع عبد هللا بن ياسين 

الد ر السابع رقم 7 - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

18651ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تح يل  يناير  202    8 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
هللا  عبد  شارع   5 ب لد ن  »عمارة 
 -  7 رقم  السابع  الد ر  ياسين  بن 
إلى  املغرب«  الدارالب ضاء   20000
شارع عبد هللا بن   5 »عمارة ب لد ن 
 20000  - ياسين الد ر الرابع رقم   

الدارالب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
  9 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل  202 تحت رقم 774945.
 099I

RAHHALI CONSEIL

 AVID BUSINESS
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

تح يل املقر االجأماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
 AVID BUSINESS SOLUTIONS

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 
7 عمارة ادام بالزا، 48 طريق 

ي غ سالف ا، مراكش - 40000 
مراكش املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

ر8529.
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم تح يل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
طريق   48 عمارة ادام بالزا،   7 »رقم 
 40000  - مراكش  ي غ سالف ا، 
 502 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 

بالزا،  ادام  عمارة  الخامس،  الطابق 
 - مراكش  ي غ سالف ا،  طريق   48

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
مارس  ر0  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 262 2 .

  00I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

VENUS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة الن ل رقم 60 
الع  ن ، 70000، الع  ن املغرب

VENUS DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي حي الفأح 
زنقة 6ر رقم 50  الع  ن - 70000 

الع  ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8091ر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VENUS DISTRIBUTION
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امل اد الغذائ ة بالجملة.
عن ان املقر االجأماعي : حي الفأح 
 70000  - الع  ن    50 رقم  6ر  زنقة 

الع  ن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الس د عبد الخالق لكحل 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : الصادق  ي سف  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 : لكحل  الخالق  عبد  الس د   
50000 بق مة 00  درهم.

 50000  : الس د ي سف الصادق 
بق مة 00  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

لكحل  الخالق  عبد  الس د 
حي  ر4  رقم  الخط  زنقة  عن انه(ا) 

ال حدة  0 70000 الع  ن املغرب.
الس د ي سف الصادق عن انه(ا) 
حي الفأح زنقة تب ك رقم 22 70000 

ي سف الصادق املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
لكحل  الخالق  عبد  الس د 
حي  ر4  رقم  الخط  زنقة  عن انه(ا) 

ال حدة  0 70000 الع  ن املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 االبأدائ ة بالع  ن بأاريخ 

 202 تحت رقم 2928.
  0 I

fiduciaire la koutoubia

شركة صيدلية درب ضبا�سي
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 4ر- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة ص دل ة درب ضبا�سي 

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 2/54 
درب ضبا�سي املدينة - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر11851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 
باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
شركة   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

ص دل ة درب ضبا�سي .
ص دل ة   : غرض الشركة بإيجاز 

بائع بالأقس ط.
رقم   : االجأماعي  املقر  عن ان 
54/2 درب ضبا�سي املدينة - 40000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما3 الشركة: 00.000 .2 

درهم، مقسم كالأالي:
 2 .000  : خالد  ب طار  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د ب طار خالد عن انه(ا) زنقة 
س رية اقامة كرى ادن الطابق الثاني 
مراكش   40000 كليز  سر2  رقم 

املغرب .
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د ب طار خالد عن انه(ا) زنقة 
س رية اقامة كرى ادن الطابق الثاني 
مراكش   40000 كليز  سر2  رقم 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر    5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 27550 .

  02I

CORPORATE AUDIT GROUP

IRG CAPITAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
خفض رتسما3 الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد امل من، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
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IRG 20.100.000 شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 2  ، 

شارع تنفا - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب.

خفض رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.204225
ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  غشت  202   25 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  خفض 
تي من  درهم«   20.000.000« قدره 
»00.000 .20 درهم« إلى »00.000  
عدد  تخف ض   : طريق  عن  درهم« 

ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 588ر79.

Iر110

STE FICOPRO

ELEC LANGUAGE CENTER
إعالن مأعدد القرارات

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
 ELEC LANGUAGE CENTER

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: رقم  0  
حي النع م 5 الطابق 2 - - مكناس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.505 7

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 24 غشت  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجأماع ة  التسم ة  تغ ير 

INSTITUT FIDNA PRIVE إلى
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 675 تح يل املقر االجأماعي إلى رقم 

الطابق   مرجان ر مكناس

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

هي  للشركة  االجأماع ة  التسم ة 

INSTITUT FIDNA PRIVE

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجأماعي للشركة ه  رقم 675 

الطابق   مرجان ر مكناس

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    7 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4175.

1104I

MOORE CASABLANCA

املجد هولدينغ أوفشور
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
خفض رتسما3 الشركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

املجد ه لدينغ ت فش ر شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 طريق 

ي سف ابن تاشفين الطابق 2 

الشقة ر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

خفض رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.85 87

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسما3  خفض 

تي  درهم«   64.902.256« قدره 

إلى  درهم«   75.472.656« من 

 : طريق  عن  درهم«   10.570.400«

تخف ض عدد ارسهم.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246457.

  05I

MOORE CASABLANCA

فلوريال هولدينغ أوفشور
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
خفض رتسما3 الشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

فل ريا3 ه لدينغ ت فش ر شركة 
ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 طريق 

ي سف ابن تاشفين الطابق 2 
الشقة ر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
خفض رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.85 9 

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما3  خفض 
تي  درهم«   64.902.256« قدره 
إلى  درهم«   75.472.656« من 
 : طريق  عن  درهم«   10.570.400«

تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246455.
  06I

MOORE CASABLANCA

امليال هولدينغ أوفشور
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
خفض رتسما3 الشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

امل ال ه لدينغ ت فش ر شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 5 طريق 

ي سف ابن تاشفين الطابق 2 

الشقة ر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

خفض رتسما3 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.85 89

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم  شتنبر  202   14 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسما3  خفض 

تي  درهم«   64.902.256« قدره 

إلى  درهم«   75.472.656« من 

 : طريق  عن  درهم«   10.570.400«

تخف ض عدد ارسهم.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم 246456.

  07I

MON COMPTABLE SARL

ARTMAT DECORTIQUAGE
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

6RUE DE BERKANE 2 EMEر 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 ARTMAT DECORTIQUAGE

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 1ر1 

زا ية شارع محمد الخامس  ام نة 

البرح ل ة الطابق 4 رقم 7  - 60000 

 جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8205ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  تكأ 0ر  202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARTMAT DECORTIQUAGE

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

الأدبير.

1ر1   : االجأماعي  املقر  عن ان 

الخامس  ام نة  محمد  شارع  زا ية 

البرح ل ة الطابق 4 رقم 7  - 60000 

 جدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : محمد  سان ة  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  سان ة  محمد  الس د 

 7 رقم   164 زنقة  الحسني  الحي 

60000  جدة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  سان ة  محمد  الس د 

 7 رقم   164 زنقة  الحسني  الحي 

60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر  بأاريخ  0  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 421ر.

  08I

STE CECONA SARL

TRANS NAD EST
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TRANS NAD EST شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
حسنى رقم  5 سل ان تجزئة حسنى 

رقم  5 سل ان 62000 الناظ ر 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1ر228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202   09
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.NAD EST
مقا 3     : غرض الشركة بإيجاز 
النقل االمأعة الغير املصح 0ة للغير 

 البضائع  طني   الد لي
2 الأصدير  االسأيراد

.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
حسنى رقم  5 سل ان تجزئة حسنى 
الناظ ر   62000 سل ان  رقم  5 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : عال3  العباس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  .000  : هشام  العباس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  .000  : محمد  العباس  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  .000  : لبنى  العباس  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الس د العباس عال3 : 00ر بق مة 

000.ر درهم.
00ر   : هشام  العباس  الس د 

بق مة 000.ر درهم.
00ر   : محمد  العباس  الس د 

بق مة 000.ر درهم.
الس دة العباس لبنى : 00  بق مة 

000.  درهم.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  عال3  العباس  الس د 
اجرما س  بليز  بني  ب صفري  د ار 

62000 الدري ش املغرب.
عن انه(ا)  هشام  العباس  الس د 
تجزئة مفأاح سل ان 62000 الناظ ر 

املغرب.
عن انه(ا)  العباس محمد  الس د 
رقم  5  مفأاح  تجزئة  السعادة  حي 

سل ان 62000 الناظ ر املغرب.
عن انه(ا)  لبنى  العباس  الس دة 
اجرما س  بليز  بني  ب صفري  د ار 

62000 الدري ش املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  عال3  العباس  الس د 
اجرما س  بليز  بني  ب صفري  د ار 

62000 الناظ ر املغرب
عن انه(ا)  هشام  العباس  الس د 
تجزئة مفأاح سل ان 62000 الناظ ر 

املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناض ر بأاريخ 27 شتنبر 

 202 تحت رقم 999ر.
  09I

maghreb consulting

MAMARBRE GROUP
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تح يل املقر االجأماعي للشركة

maghreb consulting
 BD RAHAL EL MESKINI N° 54
 ETG ر APPT 2 MERS SULTAN ،
20000، CASABLANCA MAROC

MAMARBRE GROUP شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 5  شارع 
سب  مركز ارعما3 ال ش ب مكأب 

2 الطابق رقم 5 - 14000 القن طرة 
املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 8 95
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر تبريل  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»5  شارع سب  مركز ارعما3 ال ش ب 

 14000  -  5 رقم  الطابق   2 مكأب 

إلى »عقار »جاما«  القن طرة املغرب« 

 - د ار ملناد3 جماعة م الي عبد هللا 

24000 الجديدة املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 02 ي ن   

 202 تحت رقم 26528.

   0I

CAGECO

LOUFELEC

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

إغالق فرع تابع لشركة تجارية ي جد 

مقرها االجأماعي باملغرب

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 0  الدار الب ضاء ، 20500، 

الدارالب ضاء املغرب

LOUFELEC »شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: 29 شارع 

محمد السادس عمارة فر رقم 2  - 

20500 الدارالب ضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

ي جد مقرها االجأماعي باملغرب«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر0ر7ر1.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر  غشت  202   26 في  املؤرخ 

 LOUFELEC إغالق فرع تابع لشركة 

تسم أه LOUFELEC  الكائن عن انه 

الر داني  ابراه م  شارع  0ر2  في 

 - املعاريف  رقم      02 الطابق 

28800 الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

0ر  بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم ر79469.

    I
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SERVIAP

 CITY DISTRIBUTION
MOHAMMEDIA

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
حل شركة

SERVIAP
رقم   زا ية شارع طارق بن زياد 

بنسل مان ، 000ر1، بنسل مان 

املغرب

 CITY DISTRIBUTION

MOHAMMEDIA شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د(في ط ر الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسيرة ف ب 29 الطابق الأالت 

باملحمدية - 0ر288 املحمدية 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

57ر25.

العام  الجمع  بمقأ�سى 

غشت  0ر  في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

ذات  شركة  حل  تقرر   202 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

 CITY DISTRIBUTION ال ح د 

رتسمالها  مبلغ   MOHAMMEDIA

مقرها  درهم  عن ان    00.000

 29 املسيرة ف ب  تجزئة  اإلجأماعي 

0ر288   - باملحمدية  الأالت  الطابق 

عدم   :  3 نت جة  املغرب  املحمدية 

االشأغا3.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    

الأالت  الطابق   29 ب  ف  املسيرة 

باملحمدية - 0ر288 املحمدية املغرب. 

  عين:

خطابي    سميرة  الس د(ة) 

 411 رقم  مدي نة  تجزئة  عن انه(ا) 

الدار الب ضاء 29490 مدي نة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 

العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2009.
   2I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

منازل الراحة
MANAZIL ARRAHA 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تغ ير تسم ة الشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
 MANAZIL ARRAHA مناز3 الراحة

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها االجأماعي 99، زنقة 
ارمير م الي عبد هللا - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
 52487

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تغ ير  تم  ماي  202   26 في  املؤرخ 
الراحة  »مناز3  من  الشركة  تسم ة 
»مناز3  إلى   »MANAZIL ARRAHA
. »MANAZIL ASSAKINA السك نة

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 06رر79.
Iر111

I&I LAW FIRM S.A.R.L

SUNDUS SAKANE
 سندس سكن

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
SUNDUS SAKANE سندس سكن 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر محج 
2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدار الب ضاء املغرب.

 فاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

56199ر.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 

عراقي  السالم  عبد  الشريك  ب فاة 

 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    

مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 20 بالشكل ارتي :

الس د(ة) ج اد عراقي ، 7 حصة .
الس د(ة) رجاء عراقي ، 4 حصة .

الس د(ة) إلهام عراقي ، 4 حصة .

الس د(ة) ماريا تازي ، 2 حصة .

الس د(ة) تشرف عراقي ، 2 حصة .

الس د(ة) حمزة عراقي ، 2 حصة .

الس د(ة) تما3 عراقي ،   حصة .

الس د(ة) كنزة عراقي ،   حصة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 789279.

1114I

KAMAR BENOUNA

EDDIK ش م م
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر

20160، Casablanca MAROC

EDDIK ش م م »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: ملأقى 
زنقة الكارة  زنقة الكبيأان ف لني - 

00ر26 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.285645

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في  0 ي ل  ز  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

 R 8 افأأاح  حدة االنأاج في برش د 

د ار  لد عال3 جماعة س دي املكي 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 75ر794.

   5I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

سندس سكن
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تغ ير تسم ة الشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 

الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

سندس سكن شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي ر محج 

2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدار الب ضاء املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

56199ر

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تغ ير  تم  ماي  202   26 في  املؤرخ 

تسم ة الشركة من »سندس سكن« 

إلى »سندس سكن تلف الم« .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 789279.

   6I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

 ACHRAF PLASTIC

تشرف بالست ك

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 

الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

ACHRAF PLASTIC تشرف 

بالست ك شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
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 عن ان مقرها اإلجأماعي زنقة إبن 
خلد ن - 20800 املحمدية املغرب .

 فاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.257
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 
عراقي  السالم  عبد  الشريك  ب فاة 
 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    
مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 20 بالشكل ارتي :
2ر7.9ر   ، ج اد عراقي  الس د(ة) 

حصة .
 4.562  ، تازي  ماريا  الس د(ة) 

حصة .
 4.168  ، تشرف عراقي  الس د(ة) 

حصة .
 4.168  ، عراقي  حمزة  الس د(ة) 

حصة .
 2.085  ، عراقي  تما3  الس د(ة) 

حصة .
 2.085  ، عراقي  كنزة  الس د(ة) 

حصة .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 890 .

   7I

provalues consulting

MERZEL SARL AU
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
MERZEL SARL AU شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  شارع 
الشراردة الطابق السفلي درب ل 0لة 

ب رج ن الدار الب ضاء - 20200 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر50821

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  ماي  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MERZEL SARL AU
.NEGOCE : غرض الشركة بإيجاز
0  شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
الشراردة الطابق السفلي درب ل 0لة 
 20200  - الب ضاء  الدار  ب رج ن 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : زملاط  مر ان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  000  : زملاط  مر ان  الس د   

بق مة 00  درهم.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  زملاط  مر ان  الس د 
 2 زنقة بالنك ط شقة 24 الطابق ر 
بلفدي 20200 الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  زملاط  مر ان  الس د 
 2 زنقة بالنك ط شقة 24 الطابق ر 
بلفدي 20200 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
   8I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

 JID-KID IMMOBILIER
ج دــك د إم 0 ليي

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

JID-KID IMMOBILIER ج دــك د 
إم 0 ليي شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر محج 
2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدار الب ضاء املغرب .
 فاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
45ر129.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 
ب فاة الشريك لط فة قادري   ت زيع 
لرسم   

ً
تبعا ال رثة  على  حصصه 

 20 8 يناير  0ر  في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

الس د(ة) محمد قادري ، 4 حصة 
الس د(ة) ل لى قادري ، ر حصة .
الس د(ة) نزهة قادري ، ر حصة .
الس د(ة) محمد كما3 قادري ، 5 

حصة .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 788987.
   9I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ج دــك د إم 0 ليي

JID-KID IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
 JID-KID ج دــك د إم 0 ليي
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي ر محج 
2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدار الب ضاء املغرب .
 فاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
45ر129.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 
عراقي  السالم  عبد  الشريك  ب فاة 

 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    
مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 20 بالشكل ارتي :
الس د(ة) ماريا تازي ، ر0.9 حصة
25.ر   ، عراقي  ج اد  الس د(ة) 

حصة .
ر1.6   ، عراقي  رجاء  الس د(ة) 

حصة.
ر1.6   ، عراقي  إلهام  الس د(ة) 

حصة .
 0.85  ، عراقي  تشرف  الس د(ة) 

حصة .
 0.85  ، عراقي  حمزة  الس د(ة) 

حصة 
ر0.4   ، عراقي  تما3  الس د(ة) 

حصة .
ر0.4   ، عراقي  كنزة  الس د(ة) 

حصة .
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 
 04 غشت  202 تحت رقم 788987.
  20I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

 TACHYID تشييد السوالم
SOUALEM

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
 TACHYID تشي د الس الم

SOUALEM شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر محج 
2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدارالب ضاء املغرب.
 فاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
. 70.525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 
ب فاة الشريك عبد الحق بن يخلف 
 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    
ن نبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل ارتي :
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 2  ، صفرا ي  عزيزة  الس د(ة) 
حصة .

ر   ، بن خلف  مر ان  الس د(ة) 
حصة .

ر   ، بن خلف  محمد  الس د(ة) 
حصة .

ر   ، بن خلف  سعد  الس د(ة) 
حصة .

 2  ، بن خلف  غزالن  الس د(ة) 
حصة .

 2  ، بن خلف  سام ة  الس د(ة) 
حصة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 789282.

  2 I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

تشييد السوالم
TACHYID SOUALEM 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
تغ ير تسم ة الشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب
 TACHYID تشي د الس الم

SOUALEM شركة ذات املسؤ ل ة 
املحد دة

 عن ان مقرها االجأماعي ر محج 
2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدارالب ضاء املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
  70.525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تغ ير  تم  ماي  202   26 في  املؤرخ 
تسم ة الشركة من »تشي د الس الم 
TACHYID SOUALEM« إلى »تشي د 
 TACHYID إم 0 ليي  الس الم 

. »SOUALEM IMMOBILIER
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت  202 تحت رقم 789282.

  22I

SERVIAP

ELMADKOURI SAKANE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

SERVIAP
رقم   زا ية شارع طارق بن زياد 

بنسل مان ، 000ر1، بنسل مان 

املغرب

ELMADKOURI SAKANE شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسيرة ف ب الطابق الثالث الرقم 

9  - 28820 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELMADKOURI SAKANE

التر يج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 

املسيرة ف ب الطابق الثالث الرقم 

9  - 28820 املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د سع د فاختي : 4رر حصة 

بق مة 4.000رر درهم للحصة .

الس د احمد فاختي : ررر حصة 

بق مة 000.ررر درهم للحصة .

ررر   : دن بي  العزيز  عبد  الس د 

درهم  000.ررر  بق مة  حصة 

للحصة. 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د سع د فاختي عن انه(ا) 0  

شقة 5  شارع االبطا3 اكدا3 الر0اط 

0 00  الر0اط املغرب.

عن انه(ا)  فاختي  احمد  الس دة 

 28820 املحمدية  االمل  حي   47

املحمدية املغرب.

دن بي  العزيز  عبد  الس دة 

عن انه(ا) القبادة العل ا للدرك ملكي 

الر0اط 0 00  ر0اط املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  الساخي  فأاح  الس د 

 28820 املحمدية   274 شا طة رقم 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2049.

Iر112

I&I LAW FIRM S.A.R.L

تشييد السوالم
TACHYID SOUALEM 

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 

الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

 TACHYID تشي د الس الم

SOUALEM شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي ر محج 

2 مارس، إقامة مر ى، الطابق 4 - 

20490 الدارالب ضاء املغرب.

 فاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

. 70525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 

عراقي  السالم  عبد  الشريك  ب فاة 

 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    

مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 20 بالشكل ارتي :

الس د(ة) ماريا تازي ، 0.47 حصة 
.

ر1.6   ، عراقي  ج اد  الس د(ة) 
حصة .

 0.8  ، عراقي  رجاء  الس د(ة) 
حصة .

 0.8  ، عراقي  إلهام  الس د(ة) 
حصة .

ر0.4   ، عراقي  تشرف  الس د(ة) 
حصة .

ر0.4   ، عراقي  حمزة  الس د(ة) 
حصة .

 0.2  ، عراقي  تما3  الس د(ة) 
حصة .

 0.2  ، عراقي  كنزة  الس د(ة) 
حصة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 
06 غشت  202 تحت رقم 789282.
1124I

SERVIAP

 CENTRE SOUKAINA DE
SOUTIEN PRIVEE

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
حل شركة

SERVIAP
رقم   زا ية شارع طارق بن زياد 
بنسل مان ، 000ر1، بنسل مان 

املغرب
 CENTRE SOUKAINA DE

SOUTIEN PRIVEE شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)
 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

رياض السالم بل ك د الطابق ار 3 
رقم 14 - 28820 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.26 89
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
22 شتنبر  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
 CENTRE SOUKAINA DE
رتسمالها  مبلغ   SOUTIEN PRIVEE
مقرها  درهم  عن ان    00.000
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اإلجأماعي تجزئة رياض السالم بل ك 
 28820  -  14 رقم  ار 3  الطابق  د 
بسبب   :  3 نت جة  املغرب  املحمدية 

جائحة فير س ك ر نا املسأجد.
تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
رياض السالم بل ك د الطابق ار 3 

رقم 14 - 28820 املحمدية املغرب. 
  عين:

الس د(ة) مل كي عأ قة   عن انه(ا) 
تجزئة رياض السالم بل ك د الطابق 
املحمدية   28820  14 رقم  ار 3 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
سك نة    مل كي  الس د(ة) 
بل ك د رياض السالم   14 عن انه(ا) 
املغرب  املحمدية   28820 املحمدية 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر  202 تحت رقم 2042.

  25I

KAMAR BENOUNA

HAMAG PROJECT
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ر

20160، Casablanca MAROC
HAMAG PROJECT »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«
 عن ان مقرها االجأماعي: 55ر 

شارع محمد الخامس فضاء يسرى - 
00ر20 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.282767
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ  06 شتنبر  202  املؤرخ في 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
 5.000.000 من  راسما3  في  الزيادة 

درهم الى 5.000.000  درهم .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في ق مة الحصة االجأماع ة 
مع  درهم    .000 الى  00 درهم  من 

تغ ير البند السادس من الق انين 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسما3 
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 794569.
  26I

l’origine artisanat

طوطال إكيبمنت
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

l›origine artisanat
28  املكأب رقم 6 الطابق 2 زنقة 
العرعار الدارالب ضاء ، 20250، 

الدارالب ضاء املغرب
ط طا3 إك بمنت شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 
ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي رقم 276 
شارع ابن تاشفين الطابق الثالت 

الدارالب ضاء - 00ر20 الدارالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5 7957

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   20
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ط طا3 

إك بمنت.
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

م اد البناء

- تشي د املباني
- الأجارة

- تعما3 االصالح  الترم م الداخلي 
 الخارجي

 - (جبص  من  مأن عة  اعما3   -
 - - سباكة  املن  م   - ان كس   - خشب 
- مك فات  - سيرام ك  - رخام  كهر0اء 

- ديك ر - كاميرا مراقبة)
االسأيراد،  الب ع،  الشراء،   -

الأصدير، الأ زيع  الأجارة
 ، للشركات  خدمات  تقديم   -
 ، إنشائ ة  تعما3   ، سمسرة  شركة 

طاقة شمس ة
املشاركة في دع ات الصفقات   -

العامة  الخاصة
املعامالت  جم ع  عام،   بشكل 
الأجارية  املال ة  الصناع ة املنق لة 
ت   مباشر  بشكل  املأعلقة   العقارية 
غير مباشر بالغرض املذك ر تعاله ت  
ت    ، آخر مشابه ت  مرتبط  بأي �سيء 
يحأمل تن يعزز تط يره بأي شكل من 

ارشكا3..
عن ان املقر االجأماعي : رقم 276 
الثالت  الطابق  تاشفين  ابن  شارع 
الدارالب ضاء - 00ر20 الدارالب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : ت تا3  لحسن  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
عن انه(ا)  ت تا3  لحسن  الس د 
ر4770  زاك رة  تازرين  املركز  د ار 

زاك رة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  ت تا3  لحسن  الس د 
ر4770  زاك رة  تازرين  املركز  د ار 

زاك رة املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795079.
  27I

STE SMART TAX & AUDIT

SMART TAX CONSULTING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE SMART TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

 SMART TAX CONSULTING

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

الطالب تجزئة السكن االن ق مركز 

املاس الطابق 2 رقم 8 الدار الب ضاء 

0 206 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517469

في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202    0

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SMART TAX CONSULTING

محاسب   : غرض الشركة بإيجاز 

خبير.

عن ان املقر االجأماعي : د ار ا الد 

الطالب تجزئة السكن االن ق مركز 

املاس الطابق 2 رقم 8 الدار الب ضاء 

0 206 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:



عدد 5686 - ر1 ر0 ع ار 3 ر144 )20 تكأ 0ر  202)الجريدة الرسمية   20912

الظاهر  اللط ف  عبد  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الظاهر  اللط ف  عبد  الس د 
عن انه(ا) حي الشريفة زنقة 8  عمارة 
8 رقم 2 عين الشق الب ضاء 0 206 

الدار الب ضاء املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الظاهر  اللط ف  عبد  الس د 
عن انه(ا) حي الشريفة زنقة 8  عمارة 
8 رقم 2 عين الشق الب ضاء 0 206 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 29ر794.
  28I

STE SMART TAX & AUDIT

GENERAL PHARMA
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

GENERAL PHARMA شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 28 , زنقة 
العرعار الطابق 2 املكأب 6 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517467
في  مؤرخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   06
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GENERAL PHARMA

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبه  الص دل ة    املنأ جات 

ص دل ة.
عن ان املقر االجأماعي : 28 , زنقة 

العرعار الطابق 2 املكأب 6 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : سلم ن  رض ان  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : الفضلي  خديجة  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس د رض ان سلم ن عن انه(ا) 
الدار   20420 زنقة ال ل ار ب ل    59

الب ضاء املغرب .

الفضلي  خديجة  الس دة 

ا  منطقة  االناقة  اقامة  عن انه(ا) 
 20250 5 عين السبع  عمارة    رقم 

الدار الب ضاء املغرب .

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د رض ان سلم ن عن انه(ا) 
الدار   20420 زنقة ال ل ار ب ل    59

الب ضاء املغرب 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 0رر794.

  29I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

 MANAZIL منازل الراحة
ARRAHA

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة
 فاة شريك

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ر، شارع 2 مارس، إقامة مر ة، 

الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

الب ضاء املغرب

 MANAZIL ARRAHA مناز3 الراحة
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي 99، زنقة 
ارمير م الي عبد هللا - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
 فاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.52487

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم اإلعالم  ماي  202   26 املؤرخ في 
عراقي  السالم  عبد  الشريك  ب فاة 
 
ً
تبعا ال رثة  على  حصصه  ت زيع    
مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 20 بالشكل ارتي :
الس د(ة) ج اد عراقي ، 2ر حصة.
الس د(ة) رجاء عراقي ، 6  حصة .
الس د(ة) إلهام عراقي ، 6  حصة .
الس د(ة) ماريا تازي ، 0  حصة .
الس د(ة) تشرف عراقي ، 8 حصة .
الس د(ة) حمزة عراقي ، 8 حصة .
الس د(ة) تما3 عراقي ، 5 حصة .
الس د(ة) كنزة عراقي ، 5 حصة .

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 06رر79.
0Iر11

BCBEL

PH CLEAN
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°10ر20 ، 2ر،

Casablanca Maroc
PH CLEAN شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د
 عن ان مقرها اإلجأماعي 625، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكأب رقم 2ر - 10ر20 
الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر51871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202  ر2 

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 PH  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CLEAN

غرض الشركة بإيجاز : املأاجرة في 

م اد النظافة   الأنظ ف

الأصدير   االسأيراد

الأجارة بشكل عام.

 ،625  : االجأماعي  املقر  عن ان 

الطابق  الخامس،  محمد  شارع 

10ر20   - 2ر  رقم  املكأب  الثاني، 

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة زاك ة بزاز : 000.  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بزاز  زاك ة  الس دة 

ر2  رقم  8ر  بل ك  الخدير  س دي 

الدار الب ضاء  0ر202  الحي الحسني 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بزاز  زاك ة  الس دة 

ر2  رقم  8ر  بل ك  الخدير  س دي 

الدار الب ضاء  0ر202  الحي الحسني 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم  79578.

1Iر11
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CABINET BADREDDINE

SMD TRADE
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 ت مسيرة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب

SMD TRADE »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: عمل ة 

الضحى فر م محل رقم 26 طريق 

الص يرة - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

ر8016.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 09 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

: قرر شركاء  مايلي: تف يت الحصص 

على  امل افقة   SMD TRADE شركة 

االجأماع ة  الحصص  مجم ع  ب ع 

السع د  محمد  القباج  الس د  من 

املأمثلة في 500 حصة لفائدة الس د 

ح ازة  على  الذي  افق  جاد  دردان 

االخير  هذا  تصبح  حصة     500

  000 ب  للشركة  ال ح د  املساهم 

حصة  قررامل افقة على اقالة الس د 

القباج محمد السع د من التس ير. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القان ني  الشكل  تح يل 

من شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

الى شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

يق م  للشركة  بمساهم  احد 

بتس يرها الس د دردان جاد ملدة غير 

محددة مع امضائه ال ح د .

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي:*

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 62 28 .

2Iر11

CABINET BADREDDINE

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

PUBLICS CHEM›S
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 ت مسيرة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

PUBLICS CHEM›S »شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة«

 عن ان مقرها االجأماعي: ر21 الحي 

الصناعي س دي غانم - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.4449

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في ر1 شتنبر  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

شركة ال افقة على ه ة  قرر شركاء 

من  االجأماع ة  الحصص  مجم ع 

في  املأمثلة  فاطمة  الب ري  الس دة 

الس د  ز جها  لفائدة  حصة  26ر 

سنايك محمد الذي  افق على ح ازة 

الس د  تصبح  حصة  0الأالي  26ر 

محمد سنايك املسير ال ح د للشركة 

ب 2000 حصة اجأماع ة .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القان ني  الشكل  تح يل 

من شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

الى شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 

يق م  للشركة  بمساهم  احد 

بتس يرها الس د سنايك محمد ملدة 

غير محددة مع امضائه ال ح د

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

تكأ 0ر   04 الأجارية بمراكش بأاريخ 

 202 تحت رقم 60 28 .

Iرر11

AUFIDEX CONSEILS

OMNIA BUSINESS
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
رفع رتسما3 الشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
eme ETAGE AV. ALLAL ELر 

 FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

OMNIA BUSINESS شركة ذات 
مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د
 RUE عن ان مقرها اإلجأماعي 

 LIEUTENANT LEMURE
 RESIDENCE MIRAMAS APPT

40000 - 2رE مراكش املغرب.
رفع رتسما3 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.6 8 9

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم  ي ل  ز  202    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما3  رفع 
  0.000« تي من  درهم«    90.000«
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
دي ن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املسأحقة.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
غشت   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 1ر1269.
4Iر11

WAY CONSEIL

RANIA STORE
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 82ر MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RANIA STORE شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مأجر   حي 
تاركة 2 رقم 77  مراكش - 0ر401 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

ر11905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   24

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 RANIA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.STORE

-املالبس   : غرض الشركة بإيجاز 

الجاهزة (تاجرة بالأفص ل)

-اسأيراد  تصدير املالبس الجاهزة 

االس اق  من  املقاسات  بجم ع 

 ال سطاء الأجاريين.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 - مراكش    77 رقم   2 تاركة  حي    

0ر401 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 900  : سميرة  مكيردا  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة  كريم بسمة : 00  حصة 

بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

الس دة مكيردا سميرة عن انه(ا) 
حي تاركة 2 رقم 77  مراكش 0ر401 

مراكش املغرب.

عن انه(ا)  بسمة  الس دة  كريم 
حي تاركة 2 رقم 77  مراكش 0ر401 

مراكش املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس دة مكيردا سميرة عن انه(ا) 
حي تاركة 2 رقم 77  مراكش 0ر401 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم 128148.

5Iر11
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سف د

MARI F.A.S SARLAU
إعالن مأعدد القرارات

سف د
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،
MEKNES املغرب

MARI F.A.S SARLAU »شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة ذات الشريك 

ال ح د«
 عن ان مقرها االجأماعي: ر2 ساحة 
قدماء املحار0ين احداف - 100ر5 

ازر  املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
. 625

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 6  فبراير  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
حي  من  االجأماعي  املقر  نقل  مايلي: 
6  س ديقاسم  زنقة    5 امل ل د رقم 
املحار0ين  القدماء  ساحة  ر2  الى 

احداف ازر  
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
كمسير  الرحالي  حم د  تع ين  مايلي: 
من  بدال  محد دة  غير  ملدة  للشركة 

سل ى الشاقي 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 
ساحة  االجأماعير2  املقر  مايلي: 

القدماء املحار0ين احداف ازر  
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بازر   االبأدائ ة 

 202 تحت رقم 28ر.
6Iر11

STE FICOPRO

TAFILALT MEK TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
 TAFILALT MEK TRAVAUX

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي عمارة 
02 الطابق السفلي شقة   تنا�سي 
مجم عة فاء - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
77ر54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   2 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAFILALT MEK TRAVAUX
: -االشغا3  غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة
 -االأصدير   االستراد 

 -املأاجرة.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
تنا�سي  شقة    السفلي  الطابق   02
مكناس   50000  - فاء  مجم عة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ال هاب  عبد  الكركازي  الس د 
درهم    00 بق مة  حصة    .000  :

للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
ال هاب  عبد  الكركازي  الس د 
08 حي االمل  07 زنقة  عن انه(ا) رقم 

50000 مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

ال هاب  عبد  الكركازي  الس د 
08 حي االمل  07 زنقة  عن انه(ا) رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  الأجارية بمكناس بأاريخ  0 

 202 تحت رقم 41ر4.
7Iر11

FICAGEST

RESTAURANT
عقد تس ير حر رصل تجاري (ارشخاص 

املعن ي ن)
عقد تس ير حر رصل تجاري

RESTAURANT
  5 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
 STE MAILAI تعطى  شتنبر  202 
59ر49  الأجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
التس ير الحر لألصل الأجاري الكائن 
ب زنقة س ريا اقامة ح اة محل رقم 
2   ر كليز مراكش - 40000 مراكش 
 STE FOOD MADE املغرب لفائدة 
WITH LOVE ملدة 2 سنة تبأدئ من 
 0 شتنبر  202   تنأهي في 1ر ي ل  ز 
ق مأه  شهري  مبلغ  مقابل  ر202 

6.500  درهم.
8Iر11

Les bons comptes

ES EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ،   75

20000، Casablanca Maroc
ES EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي : 24 زنقة 
ام الر0 ع االقامة 2 اكدا3 الر0اط - 

00 0  الر0اط املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
21ر495.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 ي ل  ز  202 تقرر حل 
ذات  شركة   ES EQUIPEMENT

رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان    00.000
اإلجأماعي 24 زنقة ام الر0 ع االقامة 
الر0اط    0 00  - الر0اط  اكدا3   2
رقم  تحق ق  لعدم  نت جة  املغرب 

معامالث.
  عين:

عبد الحك م سدران    الس د(ة) 
دي ري  الكريم  عبد  زنقة  عن انه(ا) 
 20500  14 الشقة  الثالث  الطابق 
(ة)  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 06 ي ل  ز  202  في 24 زنقة 
 - اكدا3 الر0اط   2 ام الر0 ع االقامة 

00 0  الر0اط املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   06 بأاريخ  بالر0اط  الأجارية 

 202 تحت رقم 0  8  .
9Iر11

TT COMPTABILITE

BYMH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

قفل الأصف ة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

BYMH IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي : 57 
شارع الدرف في عمارة الد حي طابق 

  الشقة رقم 2 - 60000  جدة 
املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

79ر6ر.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 0ر غشت  202 تقرر حل 
ذات  شركة   BYMH IMMOBILIER
رتسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  درهم  عن ان   50.000
شارع الدرف في عمارة   57 اإلجأماعي 
 -  2 رقم  الشقة  طابق    الد حي 
60000  جدة املغرب نت جة لأ قف 

النشاط.
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  عين:
خ يا    بابا  محمد  الس د(ة) 
شارع  الر�سى  تجزئة  عن انه(ا) 
يحيى  س دي   468 رقم  النرجس 
(ة)  كمصفي  املغرب  60000  جدة 

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 0ر غشت  202  في 57 شارع 
طابق    الد حي  عمارة  الدرف في 
الشقة رقم 2 - 60000  جدة املغرب.
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم ر7رر.

1140I

CABINET IMFICONSEIL

STE AIT BRAHIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ر
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 STE AIT BRAHIM TRAVAUX

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  غشت  202    6
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AIT BRAHIM TRAVAUX

-التر يج   : غرض الشركة بإيجاز 
املباني-  جم ع  تشي د  العقاري- 
العامة  لألشغا3  العام  املقا 3 
دراسة  املدن ة-   الطرق  الهندسة 
الطب غراف ة,  امللفات   مأابعة 
املباني  لتشي د  مق ى  اسمنت    
م اد  شراء  0 ع  العامة-   ارشغا3 
البناء-اسأيراد  تصدير  تس يق 
جم ع معدات  م اد البناء  ارشغا3 

العامة.
26 شارع  عن ان املقر االجأماعي : 
مرس السلطان الطابق اال 3 الشقة 

ر - 20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس دة رش دة ادعبدال 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس دة رش دة ادعبدال عن انه(ا) 
تجزئة  السالم  مسجد  ر0  شقة 

السالم 24000 الجديدة املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس دة رش دة ادعبدال عن انه(ا) 
تجزئة  السالم  مسجد  ر0  شقة 

السالم 24000 الجديدة الجديدة
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر  202 تحت رقم 2625ر.
1141I

FICAGEST

RESTAURANT
فسخ عقد تس ير حر رصل تجاري 

(ارشخاص املعن ي ن)
فسخ عقد تس ير حر رصل تجاري

RESTAURANT
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
الكائن مقرها   STE MAILAI لشركة 
اقامة  س ريا  زنقة   : ب  االجأماعي 
 - كليز مراكش  2   ر  ح اة محل رقم 
40000 مراكش املغرب املؤرخ في 5  

شتنبر  202 تقرر مايلي:

فسخ عقد التس ير الحر لألصل   

س ريا  زنقة   : ب  الكائن  الأجاري 

كليز  ر     2 رقم  محل  ح اة  اقامة 

 ، مراكش املغرب   40000  - مراكش 

 STE MAILAI امل قع من طرف شركة

الأجاري    لألصل  مالكة  بصفتها   :

 STE FOOD MADE WITH شركة 

LOVE بصفتها مسيرة حرة.

1142I

CEDECOM

ACHRAF CAPIITAL
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

ACHRAF CAPIITAL شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 0  زنقة 

الشراردة درب ل 0 ال ب رك ن الدار 

الب ضاء الدار الب ضاء 20200 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5ر4844

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن   2020 دجنبر    8

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ACHRAF CAPIITAL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة    0  : عن ان املقر االجأماعي 

الدار  ب رك ن  ل 0 ال  الشراردة درب 

الب ضاء الدار الب ضاء 20200 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د تشرف املسع دي : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

املسع دي  تشرف  الس د 
رقم   20 زنقة   2 الحدا ية  عن انه(ا) 

الدار   20200 الب ضاء  الدار  6ر 

الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

املسع دي  تشرف  الس د 
رقم   20 زنقة   2 الحدا ية  عن انه(ا) 

الدار   20200 الب ضاء  الدار  6ر 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم -.

Iر114

MON COMPTABLE SARL

CURES ET REMEDES
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

6RUE DE BERKANE 2 EMEر 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

CURES ET REMEDES شركة 
ذات املسؤ ل ة املحد دة(في ط ر 

الأصف ة)

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السالم رقم 875 طريق تازة - 60000 

 جدة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

07ر5ر.
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في ر1 شتنبر  202 تقرر حل 
املحد دة  املسؤ ل ة  ذات  شركة 
مبلغ   CURES ET REMEDES
درهم  عن ان   50.000 رتسمالها 
السالم  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
60000  جدة   - 875 طريق تازة  رقم 
النشاط  ايقاف   :  3 نت جة  املغرب 

 التشط ب على السجل الأجاري.
تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد    
السالم رقم 875 طرق تازة - 60000 

 جدة املغرب. 
  عين:

شار3  ط ماس  ميزمير  الس د(ة) 
بن مين   عن انه(ا) تجزئة السالم رقم 
875 طريق تازة 60000  جدة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
 عند االقأضاء الحد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ لة  الصالح ات  على 
العق د    تبل غ  محل  املخابرة   

ال ثائق املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر   05 بأاريخ  ب جدة  الأجارية 

 202 تحت رقم 452ر.
1144I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE PRIVEE
 DES HAUTES ETUDES
 MANAGERIALES DE

» TANGER » HEMT
إعالن مأعدد القرارات

 ECOLE SUPERIEURE PRIVEE
 DES HAUTES ETUDES

 MANAGERIALES DE TANGER
» HEMT «

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  ح د رتسمالها 
4.000.000,00 درهم 

 عن ان مقرها االجأماعي تجزئة 
غند ري -- طنجة املغرب.

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
9ر5رر

الشريك  محضر  بمقأ�سى   .I
فبراير2020   28 في  املؤرخ  ال ح د 

تقرر ما يلي:

السنة  إغالق  تاريخ  تغ ير   -

املال ة  الذي س ف يبدا في   ي ل  ز 

 ينأهي في 0ر ي ن   من العام الأالي؛

الأعديل املقابل في النظام   -

ارسا�سي؛

القان ني  اإليداع  تم   .II

باملحكمة الأجارية بطنجة بأاريخ 05 

اكأ 0ر  202 تحت رقم 246621. 

عن املسأخلص  الب انات 

1145I

سل س ليس  ن

انرجي تيريزان
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

سل س ليس  ن

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 89  

، 90000، طنجة املغرب

انرجي تيريزان شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

رياض اهال 2 رقم 295 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

انرجي   : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

تيريزان.

اإلسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

الطاقات  مجا3  في   التس يق 

املأجددة..

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
 90000  -  295 رقم   2 اهال  رياض 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

00ر   : صف ان  احأ اف  الس د 
حصة بق مة 00  درهم للحصة .

75  حصة   : الس دة ايرير سعاد 
بق مة 00  درهم للحصة .

75  حصة   : الس د احأ اف براء 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس دة احأ اف االء : 75  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

الس د احأ اف  ائل : 75  حصة 
بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

الس د احأ اف صف ان عن انه(ا) 
رقم  سل مان  اقامة  الراشدية  زنقة 
طنجة   90000   05 شقة   4 ط  ر 

املغرب.
عن انه(ا)  سعاد  ايرير  الس دة 
رقم  سل مان  اقامة  الراشدية  زنقة 
طنجة   90000   05 شقة   4 ط  ر 

املغرب.
عن انه(ا)  براء  احأ اف  الس د 
رقم  سل مان  اقامة  الراشدية  زنقة 
طنجة   90000   05 شقة   4 ط  ر 

املغرب.
عن انه(ا)  االء  احأ اف  الس دة 
رقم  سل مان  اقامة  الراشدية  زنقة 
طنجة   90000   05 شقة   4 ط  ر 

املغرب.
عن انه(ا)  احأ اف  ائل  الس د 
رقم  سل مان  اقامة  الراشدية  زنقة 
طنجة   90000   05 شقة   4 ط  ر 

املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
الس د احأ اف صف ان عن انه(ا) 
زنقة الراشدية اقامة سل مان رقم ر 
ط 4 شقة 05  90000 طنجة املغب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
تكأ 0ر  بأاريخ  0  بطنجة  الأجارية 

 202 تحت رقم رر2465.

1146I

جما3 الصدقي محاسب معأمد

مؤسسة غرباوي للبناء
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

جما3 الصدقي محاسب معأمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 5000 ، الخميسات املغرب

مؤسسة غر0ا ي للبناء شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شارع 

القا�سي ع اض رقم 5  الطابق 

اال 3 حي الزهراء الخمبسات - 

5000  الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

79ر29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   28

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

مؤسسة غر0ا ي للبناء.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري-االشغا3 املخألفة  ال ناء.

شارع   : االجأماعي  املقر  عن ان 
القا�سي ع اض رقم 5  الطابق اال 3 

  5000  - الخمبسات  الزهراء  حي 

الخميسات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما3  مبلغ 

0.000.000  درهم، مقسم كالأالي:

  .000  : محمد  غر0ا ي  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
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عن انه(ا)  محمد  غر0ا ي  الس د 
ا ري ل  ايت  ب ه   علي  ايت  د ار 

5000  الخميسات املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:
عن انه(ا)  محمد  غر0ا ي  الس د 
ا ري ل  ايت  ب ه   علي  ايت  د ار 

5000  الخميسات املغرب
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 266 .
1147I

ML EXPERTS

 SAP NORTH WEST AFRICA
LTD

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 SAP NORTH WEST AFRICA LTD

»شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
ذات الشريك ال ح د«

 عن ان مقرها االجأماعي: كازا 
نيرش ر بارك 00   ، شارع القدس 
، ش ر 0  ، املبنى السادس ، الطابق 
، الهضبة  60 - س دي معر ف - - 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
7ر217ر.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في    فبراير  202

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تجديد  الية املسيريين بأثر رجعي من 
تاريخ انتهاء  الياتهم اإلدارية ، تي 1ر 
سن ات   6 ملدة   ،  20 9 (ديسمبر) 
   :2025 (ديسمبر)  1ر  حتى  تي   ،
ست فان   تندرياس  كال دي   الس د 
 ،   965 ي ن      9 م ال د   ، مارين  
يحمل ج از سفر   ، إيطالي الجنس ة 
الس د   YA587949ر رقم  إيطالي 
 ، س لفا  دي  ماركيز  با ل   ج اب 
برتغالي   ،   969 ديسمبر  0ر  م ال د 

يحمل ج از سفر برتغالي   ، الجنس ة 
CB6رقم 6547ر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  رجعي  بأثر  املسير  تجديد  الية 
1ر  إما في   ، تاريخ انتهاء  الية مديره 
سنة  احدة  ملدة   20 9 (ديسمبر) 
الس د   :2020 (ديسمبر)  1ر  ت  حتى 
فريدريك آالن الران ، 25 ماي  970  
، س يسري الجنس ة ، يحمل بطاقة 

تسج ل مغر0 ة رقم 020259Fر
قرار رقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الس د   : املسيرين  من  إثنين  إقالة   .
فريدريك آالن الران ، 25 ماي  970  
، س يسري الجنس ة ، يحمل بطاقة 
020259Fر  رقم  مغر0 ة  تسج ل 
ي هانس  ج ل  س  كالس  الس د 
  960 يناير   26 م ال د   ، ك هنمان 
، تملاني الجنس ة ، يحمل ج از سفر 

 .C48602G8رقم ر
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم &: الذي ينص على مايلي: 

&
باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 795225.

1148I

STE FICOPRO

R.E.E.N CALL CENTER
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
R.E.E.N CALL CENTER شركة 

ذات املسؤ ل ة املحد دة
 عن ان مقرها اإلجأماعي مكأب 
بشارع محمد السادس الطابق 

  شقة رقم   عمارة ا7 مرجان 2 
طريق اك راي - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
ر5429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القان ن  شتنبر  202   0 
املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.R.E.E.N CALL CENTER
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصا3
 -مقا 3 في خدمات املعل م ات.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عن ان 
الطابق    السادس  محمد  بشارع 
شقة رقم   عمارة ا7 مرجان 2 طريق 

اك راي - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
00ر   : محمد  الرحم ني  الس د 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
 500  : الس د الزاهر صالح الدين 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
  00  : نادية  الط يل  الس دة 

حصة بق مة 00  درهم للحصة .
00  حصة   : الس د الط يل رضا 

بق مة 00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د الرحم ني محمد عن انه(ا) 
زنقة 2ر رقم 8 حي ال حدة   50000 

مكناس املغرب.
الدين  صالح  الزاهر  الس د 
الفرابي م ج  زنقة   7 رقم  عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب.
عن انه(ا)  نادية  الط يل  الس دة 
 50000 حي ال حدة   8 رقم  2ر  زنقة 

مكناس املغرب.
عن انه(ا)  رضا  الط يل  الس د 
 50000 ت س ع   2 مرجان    6 

مكناس املغرب.
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د الرحم ني محمد عن انه(ا) 
 50000 حي ال حدة   8 رقم  2ر  زنقة 

مكناس املغرب

الدين  صالح  الزاهر  الس د 
الفرابي م ج  زنقة   7 رقم  عن انه(ا) 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر    7 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

 202 تحت رقم 4181.

1149I

FIDUCIAIRE AKIF

BEST HOUSE LIVING
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تح يل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

BEST HOUSE LIVING شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي 20  

شارع الحزام الكبير درب ال فاء 

عمارة ل ل ا 2 ط ر رقم 25 - 20000 

الدارالب ضاء املغرب.

تح يل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

61ر454.

ال ح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 6  شتنبر  202 تم تح يل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»20  شارع الحزام الكبير درب ال فاء 
عمارة ل ل ا 2 ط ر رقم 25 - 20000 

»إقامة  إلى  املغرب«  الدارالب ضاء 
ر  رقم   14 كاردن عين السبع عمارة 

الدارالب ضاء   20580  - السبع  عين 

املغرب«.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 90ر795.

  50I
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FITO GEST

PARA ESSAOUIRA VENT
شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
PARA ESSAOUIRA VENT شركة 

ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 
الشريك ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
  الطابق السفلي عمارة 0   تجزئة 

الراحة 5 د ار الغز ة - 44000 
الص يرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 
محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
5899

في  0  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القان ن  إعداد  تم  تكأ 0ر  202 
مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.
عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 
 PARA  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.ESSAOUIRA VENT
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسألزمات الطب ة.
شقة   : االجأماعي  املقر  عن ان 
   0 عمارة  السفلي  الطابق  رقم   
تجزئة الراحة 5 د ار الغز ة - 44000 

الص يرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما3  مبلغ 

00.000,00  درهم، مقسم كالأالي:
  .000  : الس د عبد الغني بك اح 
حصة بق مة 00,00  درهم للحصة . 
الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :
الس د عبد الغني بك اح عن انه(ا) 

 44000 القادس ة  زنقة  رقم    

الص يرة املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

الس د عبد الغني بك اح عن انه(ا) 

 44000 القادس ة  زنقة  رقم    

الص يرة املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالص يرة  االبأدائ ة 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 47ر.

  5 I

CAFE CORAZON

CAFE CORAZON

شركة ذات مسؤ ل ة محد دة ذات 

الشريك ال ح د

تأسيس شركة

CAFE CORAZON

 BD ABDELMOUMEN 17,PLACE

 PASTEUR RESIDENCE BUILD

 PASTEUR CASABLANCA ،

casablanca MAROC ،60ر20

CAFE CORAZON شركة ذات 

مسؤ ل ة محد دة ذات الشريك 

ال ح د

 عن ان مقرها اإلجأماعي الطابق 

مخزن 4 ، بساتين ارلفة مبنى 

سكني25 الدار الب ضاء - 20202 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ ل ة 

محد دة ذات الشريك ال ح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5 858 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  شتنبر  202    6

مسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ال ح د  الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محد دة  مسؤ ل ة 

ال ح د.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 CAFE  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CORAZON

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ت  غير  مباشر  بشكل   ، الشركة  من 

مباشر ، لنفسها   / ت  رطراف ثالثة:

الشاي  ت   القه ة  غرفة  تشغ ل 

معجنات  منأجات   مطعم  مأجر 

تلبان.

 املشر 0ات.

جم ع  دراسة  تط ير  تنف ذ   

املشاريع املأعلقة لغرض الشركة.

املعامالت  جم ع   ، تعم   بشكل 

ت   املال ة  ت   الصناع ة  ت   الأجارية 

تأعلق  قد  التي  العقارية  ت   املنق لة 

بشكل مباشر ت  غير مباشر ت  تك ن 

�سيء  بأي  ت   الشركة  لغرض  مف دة 

مشابه ت  مرتبط ت  يحأمل تن تسهل 

تط يره ت  تنف ذه.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عن ان 

مبنى  ارلفة  بساتين   ،  4 مخزن 

 20202  - الب ضاء  الدار  سكني25 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الح ي�سي عبد هللا : 000.  

حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 صفات  م اطن الشركاء :

هللا  عبد  الح ي�سي  الس د 

املغرب  تجزئة  ليساسفة  عن انه(ا) 

الب ضاء  الدار    07 رقم  الجديد 

0ر202 الدار الب ضاء املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  الح ي�سي  الس د 

املغرب  تجزئة  ليساسفة  عن انه(ا) 

الب ضاء  الدار    07 رقم  الجديد 

0ر202 الدار الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأ 0ر  202 تحت رقم 4701ر.

  52I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

 EXPERT PROCESS

SOLUTIONS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EXPERT PROCESS SOLUTIONS

شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة

 عن ان مقرها اإلجأماعي د ار 

القايد حر0 ل طريق اسفي - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ ل ة 

املحد دة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

  9007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القان ن  غشت  202   09

املسؤ ل ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحد دة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل ة املحد دة.

عند  مأب عة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPERT PROCESS SOLUTIONS

- تصم م   : غرض الشركة بإيجاز 

 تنف ذ املشاريع الصناع ة.

الدراسة  املش رة  الخبرة   -

 الأدريب.

- الص انة الصناع ة.
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د ار   : االجأماعي  املقر  عن ان 

القايد حر0 ل طريق اسفي - 40000 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رتسما3 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عزيز بلحبيب : 500 حصة 
بق مة 00  درهم للحصة .

 500  : الج ار  الحق  الس د عبد 
حصة بق مة 00  درهم للحصة . 

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 
 صفات  م اطن الشركاء :

عن انه(ا)  بلحبيب  عزيز  الس د 
املسيرة   حرف د قص ر اسني   رقم 

46 40000 مراكش املغرب.

الس د عبد الحق الج ار عن انه(ا) 

مراكش   40000 اس ف ب  1ر  رقم 

املغرب.

الشخص ة  العائل ة  ارسماء 

 م اطن مسيري الشركة:

عن انه(ا)  بلحبيب  عزيز  الس د 

املسيرة   حرف د قص ر اسني   رقم 

46 40000 مراكش املغرب

الس د عبد الحق الج ار عن انه(ا) 

مراكش   40000 اس ف ب  1ر  رقم 

املغرب

باملحكمة  القان ني  اإليداع  تم 

شتنبر  0ر  بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

 202 تحت رقم ر12808.

Iر115
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املحكمة  التجارية بالرباط
امللف رقم :  64/202

حساب رقم : 4148

الطرف اال 3 :

ك ثر كريم. 

رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 

.KB119790

مغر0 ة الجنس ة.

الطرف الثاني :

مريم الح اني.

رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 

.AA1814

مغر0 ة الجنس ة.

االصل الأجاري : ص دل ة.

القصبة  تجزئة  تمارة   : العن ان 

رقم 69.

رقم السجل الأجاري : 2ر9ر9.

بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

5  ي ما من صد ر  بالر0اط الى غاية 

االعالن الثاني.
اإلعالن ار 3

رئيس مصلحة السجل الأجاري

20 مكرر

املحكمة  الأجارية بالر0اط

شعبة صع 0ات املقا لة 

ملف تصف ة قضائ ة 

رقم : 22/2005

ملف تمر ت زيع عدد : 

 04/202ر446/8

ب ان بإيداع تمر ت زيع ما تبقى من 
ت زيع مبالغ الأاجر الطاهر الحمري

(املادة 668 من مد نة الأجارة)

املعن ين  ارطراف  علم  في  ل كن 

مبالغ  ت زيع  تمر  إيداع  تم  قد  تنه 

الخاضع  الحمري  الطاهر  الأاجر  

الضبط  بكأابة  القضائ ة  للأصف ة 

لدى املحكمة الأجارية بالر0اط شعبة 

صع 0ات املقا لة.

ملقأض ات  عل ه،  تطب قا  بناء 

من مدن ة الأجارة يمكن   668 املادة 

الأ زيع،  بهذا  املعن ين  لألطراف 

الطعن ف ه باإلسأئناف داخل تجل 

الب ان  هذا  نشر  تاريخ  من  ي ما    5

بالجريدة الرسم ة.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

22

املحكمة الأجارية بالر0اط

ملف رقم : 69/ 202

حساب رقم : 4175

رش د كر ان بن   : الطرف ار 3 

الأعريف  البطاقة  رقم  ابراه م، 

ال طن ة 0رAB1725 مغربي الجنس ة.

خط بي،  خالد   : الثاني  الطرف 

ال طن ة  الأعريف  البطاقة  رقم 

8068رA6 مغربي الجنس ة.

 MD DROGUISTE ارصل الأجاري

 EN DETAIL، العن ان : حي النهضة   

إضافي، رقم 85ر، الر0اط رقم السجل 

الأجاري 8ر726.

بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 ( 5) بالر0اط إلى غاية خمسة عشر 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ار 3
رئيس مصلحة السجل الأجاري

28 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط

ملف رقم :  68/202

حساب رقم : 4171

الطرف ار 3 : تاقي الدين محمد.

 : رقم البطاقة الأعريف ال طن ة 

4ر64رA مغربي الجنس ة.

الطرف الثاني : سع د الخلفي.

 : رقم البطاقة الأعريف ال طن ة 

40944رAB مغربي الجنس ة.

ارصل الأجاري : ب ع اله اتف.
العن ان : رقم ر16 زنقة الس يقة 

املدينة القديمة.
رقم السجل الأجاري : 6  2  .

بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالر0اط 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ار 3

رئيس مصلحة السجل الأجاري

29 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط
ملف رقم :  202/ر6
حساب رقم : 4142

الطرف ار 3 : بنيس عبد العالي.
 : رقم البطاقة الأعريف ال طن ة 

96رA98 مغربي الجنس ة.
مخأبر  شركة   : الثاني  الطرف 
بنيس، مسيرها القان ني : بنيس عبد 

العالي، مغربي الجنس ة.
ارصل الأجاري : مخأبر بنيس.

العن ان : تمارة حي ابن سيناء زنقة 
ايران رقم 26.

رقم السجل الأجاري : 0 822.
بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالر0اط 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ار 3

رئيس مصلحة السجل الأجاري

30 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط
ملف رقم : 9/78 20
حساب رقم : 1941

الطرف ار 3 :
بطاقة  رقم  حف ظة،  املر اني 
 A65192ر  : ال طن ة  الأعريف 

مغر0 ة الجنس ة.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  الزهيري،  سع د 
 CD 2727  : ال طن ة  الأعريف 

مغربي الجنس ة.

املالبس  ب ع   : الأجاري  ارصل 

الجاهزة.

س يقة  شارع  الر0اط   : العن ان 
رقم 184.

رقم السجل الأجاري : 56ر68.

بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 ( 5) بالر0اط إلى غاية خمسة عشر 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ار 3

رئيس مصلحة السجل الأجاري

25 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط

ملف رقم : 62/ 202

حساب رقم : 4085

الطرف ار 3 :
الأعريف  رقم بطاقة  ل لى،  فايق 

ال طن ة : 65ر97ر I مغربي الجنس ة.

الطرف الثاني :

القان ني  مسيرها  الفايق  شركة 

مقرها  الجنس ة  مغربي  ل لى،  فايق 

االجأماعي طارق بن زياد عمارة 0 .

ارصل الأجاري : ص دل ة.

عمارة  زياد  بن  :طارق  العن ان 

 : الأجاري  السجل  رقم  الر0اط    0

.84218

بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 ( 5) بالر0اط إلى غاية خمسة عشر 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل الأجاري

8 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط

ملف رقم :  41/202

حساب رقم : 752

الطرف ار 3 :
البطاقة  رقم  امسقر،  عائشة 

الأعريف ال طن ة : A602290 مغربي 

الجنس ة.

 II.  -  إعالنات قضائية
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البطاقة  رقم  ب طالب،  زينة 
.LF9672 : الأعريف ال طن ة

البطاقة  رقم  ب طالب،  م نة 
.Aالأعريف ال طن ة : 22450ر

البطاقة  رقم  ب طالب،  فاطمة 
.A60الأعريف ال طن ة : 410ر

البطاقة  رقم  ب طالب،  عائشة 
.A60الأعريف ال طن ة : 411ر

البطاقة  رقم  ب طالب،  فاطمة 
.A6077الأعريف ال طن ة : 8ر

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  ب طالب،  الحسين 
الأعريف ال طن ة : A604579 مغربي 

الجنس ة.
: زنقة عمر السال ي رقم  العن ان 

92 الر0اط.
بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 ( 5) بالر0اط إلى غاية خمسة عشر 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل الأجاري

93 مكرر

املحكمة الأجارية بالر0اط
ملف رقم :  202/ 6
حساب رقم : ر406

الطرف ار 3 :
البطاقة  رقم  الج هري،  محمد 
الأعريف ال طن ة : A657184 مغربي 

الجنس ة.
الطرف الثاني :

رقم  الج هري،  الرح م  عبد 
 A77759  : بطاقة الأعريف ال طن ة 

مغربي الجنس ة.
زنقة مارس ل املدينة     : العن ان 
القديمة الر0اط رقم السجل الأجاري 

: 0214ر.
بمصلحة  الأعرضات   سأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 ( 5) بالر0اط إلى غاية خمسة عشر 

ي ما من صد ر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل الأجاري

94 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ب ع تصل تجاري

ملف رقم :  42/202
حساب :  97 

تلقاه  ت ث قي،  عقد  بمقأ�سى 
م ثق  كا كا ،  مصطفى  ارسأاذ 
تغسطس 1ر  بأاريخ   بمكناس، 
 8 سبأمبر  202، مسجل بمكناس 
تحت  سبأمبر  202،   9 بأاريخ 
سجل   : الأال ة  التسج ل  مراجع 
6028ر86رر202100.   : املداخ ل 
1844ر/2021  الذي   : ارمر بارداء 
بمقأضاه باعت الس دة غادة خا ة 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
بإقامة  سكناها   ،D424792 رقم 
شقة  ر2  فاء  حدائق حمرية عمارة 
مكناس،  م.ج  اسماع ل  م الي     
ال اتي  خالد  الس د  لفائدة   ذلك 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
تجزئة   22 سكناه   ،S445746 رقم 
الأ اصل الناض ر،  الذي قبل منها 
الكائن  جم ع ارصل الأجاري،  شراء 
برقم 6 زنقة 2  حي النصر برج م الي 
كمدرسة  املسأغل  مكناس،  عمر 
اسم  تحت  الخص �سي  للأعل م 
LE PETIT CANADIEN،  املق د  
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
من   77286 رقم  تحت  بمكناس 
 144 السجل اإليضاحي،  تحت رقم 
بجم ع  الترت بي  ذلك  السجل  من 
بثمن  املادية  املعن ية  عناصره 
درهم.  760.000 إجمالي قدره نهايأه 
تعاله  املذك ر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمكناس داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
ال  م  في  ار 3  ينأهي  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
1 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
عقد ب ع نصف تصل تجاري

ملف رقم 140/ 202
حساب رقم : 602ر

في  مؤرخ  ت ث قي  عقد   بمقأ�سى 

5 ماي  7 ي ل    202، تلقاه ارسأاذ 

عبد الرحمان سكر د م ثق بمراكش،

ي ل     20   مسجل بمراكش بأاريخ 

الدرقا ي،  باع الس د محمد   202 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

بمراكش،  الساكن   ،E89ر رقم 

لفائدة الس د   ، 000 رقم  بلبكار   

لبطاقة  الحامل  الكرش،  مصطفى 

 ،E405858 رقم  ال طن ة  الأعريف 

حي تاركة س دي  الساكن بمراكش، 

مبارك، رقم 27ر،  الس د عبد الحق 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الكرش، 

الساكن   EE21524ر رقم  ال طن ة 

رقم  مبارك  س دي  تاركة  بمراكش، 

نصف ارصل الأجاري الكائن  27ر، 
زنقة السمارين، س ق  ر7  بمراكش، 

تبل ح،  املخصص :

 MD DE BAS ET BONNETRIE,(

 MD DE CHAUSSURES EN

DETAIL)  املسجل بالسجل الأجاري 

من   95464 رقم  تحت  بمراكش 

من   55 الأحل لي  عدد  السجل 

عناصره  بجم ع  الترت بي  السجل 

 500.000 بمبلغ  املادية  املعن ية 

درهم.

تعاله  املذك ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

ال  م  في  ار 3  ينأهي  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر (5 ) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كأابة الضبط

49 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
تقديم تصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 141/ 202
حساب رقم ر61ر

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بمراكش  ماي  202  مسجل  1ر 
قدمت  ي ل    202    2 بأاريخ 
الس دة الأ مي  فاء الحاملة لبطاقة 

.E140084 الأعريف ال طن ة رقم

تجزئة ال داية حي املسيرة   رقم 8 

مراكش.

 PHARMACIE WAFA لشركة 

.MARRAKECH SARL AU

شركة فرم�سي  فاء مراكش شركة 

ملسؤ 3  املحد دة  املسؤ ل ة  ذات 

 ح د.

الكائن مقرها االجأماعي في تجزئة 

8 مراكش  رقم  ال داية حي املسيرة   

في ط ر الأأسيس.

في  الكائن  الأجاري  جم ع ارصل 

 8 رقم  ال داية حي املسيرة    تجزئة 

كص دل ة  املسجل  مراكش  املعد 

بجم ع   45824 الأجاري  بالسجل 

كحصة  املادية  املعن ية  عناصره 

  .265.000 بمبلغ  ق م  الشركة  في 

درهما.

فعلى دائني مقدم الحصة املذك رة 

إلى  بأصريحاتهم  يأقدم ا  تن  تعاله 

باملحكمة  الأجاري  السجل  قسم 

الأجارية داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

ال  م  في  ار 3  ينأهي  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس كأابة الضبط

50 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

ب ع تصل تجاري

ملف رقم 142/ 202

ملف رقم 612ر

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

بمراكش  سبأمبر  202  مسجل 

الس د  باع  سبأمبر  202   8 بأاريخ 

لبطاقة  الحامل  بكري  الكريم  عبد 

 Eر128ر رقم  ال طن ة  الأعريف 

رقم  بلبكار    تجزئة  م  ح  الساكن 

ك ثر  الس دة  لفائدة  مراكش   984

رقم  السفر  لج از  الحاملة  بكري 

.GF605085ر
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الكائن  الأجاري  ارصل  جم ع 

طريق  دكالة  باب  الكائن  باملحل 

6   مراكش  س دي عبد العزيز رقم 

بالسجل  للخ اطة  املسجل   املعد 

بجم ع   40110 رقم  تحت  الأجاري 

بمبلغ  املادية  املعن ية  عناصره 

80.000 درهما.

تعاله  املذك ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

ال  م  في  ار 3  ينأهي  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كأابة الضبط

51 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة كلير سيرام

نشر الحكم القا�سي بحصر مخطط 
االنقاذ

يعلن الس د رئيس مصلحة كأابة 

بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تنه:

سبأمبر  202   22 بأاريخ 

الأجارية  املحكمة  عن  حكم  صدر 

رقم  امللف  في    8 رقم  تحت  بفاس 

بحصر  ق�سى  16/186ر2021/8 

كلير  في حق شركة  االنقاذ  مخطط 

االجأماعي  مقرها  الكائن  سيرام 
زنقة حسان بن   6 باقامة سلمى رقم 

ثابت حي ملعب الخ ل فاس  املق دة 

بالسجل الأجاري تحت رقم ر2298 

على   فق مقترح السنديك  0االبقاء 

قاض ا  ب لع  ن  محسن  االسأاذ 

بنعد   القادر  عبد  منأدبا  االسأاذ 

سمير  الس د  على  له  االبقاء  نائبا 

سريان  سنديكا  اسأئناف  يش   بن 

الحكم  تاريخ  من  ابأداءا  الف ائد 

املعجل  بالنفاذ  الحكم   شم 3 

 جعل املصاريف امأ ازية  رفض باقي 

الطلب.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

2

املحكمة  الأجارية بفاس
مصلحة السجل الأجاري
ملف  ب ع عدد : 2021/29

حساب  خاص: 574ر

إشهار عقد ب ع تصل تجاري
بن  (ذ.  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
مؤرخ  بفاس)  م ثق  فؤاد،  س دة 
سبأمبر  202   9 بأاريخ  بفاس 
سبأمبر   9 بأاريخ  بفاس   مسجل 

.202 
سعاد  ب زنكاض  الس دة  باعت 
 TA11876ر عدد  ال طن ة  بطاقتها 
تجزئة   204 رقم  بفاس  الساكنة 
ال ديي  لآلنسة  بنس دة  املسأقبل 
عدد  ال طن ة  بطاقتها  ام مة 
CD52  95 الساكنة بفاس رقم 14 

زنقة 2 حي لالسك نة ز اغة العل ا.
مجم ع ارصل الأجاري املسأغل 
املسأقبل  تجزئة   204 رقم  بفاس 

بنس دة  املشأمل على ص دل ة.
الأجاري  بالسجل   املسجل 
باملحكمة الأجارية بفاس تحت عدد 
 220000.00 قدره  بثمن  4ر0ر9 
املنص ص  الشر ط  حسب  درهم 

عل اها بعقد الب ع.
الضبط  بكأابة  الأعرضات  تقبل 
باملحكمة الأجارية بفاس داخل تجل 
ال يأعدى خمسة عشرا ي ما ابأداء 

من النشرة الثان ة.
اإلعالن ار 3

عن رئيس كأابة الضبط
سعد ابن سل مان

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
إعالن تف يت تصل تجاري

ملف رقم 7/ 202
حساب رقم : 578ر

بمراكش  مسجل  عقد  بمقأ�سى 
 مؤرخ بأاريخ فاتح ي ل    202 ف تت 
الحاملة  الغادي،  عزيزة  الس دة 
رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 
السالم  بحي  الساكنة   BH278026
 ، 6 شقة  ر14  عمارة  ر8  الفرح ج 
ارلفة بالدار الب ضاء، لفائدة شركة 
في   PHARMACIE IMLIL DEMNAT

ط ر اإلنشاء.

جم ع ارصل الأجاري الكائن برقم 
8 بالحي اإلداري امل ل دمنات،  الذي 
ص دل ة  املسجل  عن  عبارة  ه  
بالسجل الأجاري تحت رقم 10498 
بجم ع  بأزيال3  االبأدائ ة  باملحكمة 
املادية  املعن ية  املقدر  عناصره 

ق مأه في 784.000 درهم.
يأقدم ا  تن  الدائنين  فعلى 
بأعرضاتهم  إلى قسم السجل الأجاري 
داخل  بأزيال3  االبأدائ ة  باملحكمة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

)5 ) من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن ب ع تصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
تنه  ب رزازات  االبأدائ ة  باملحكمة 
بأاريخ  محرر  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
شركة  ف تت  ي ل    202،   29
لفائدة   HOTELIERE DE TICHKA
ارصل  جم ع   MADAEF SA شركة 
فندق  السأغال3  املعد  الأجاري 
السالم،  بفندق   مطعم  الكائن 
ب رزازات  الخامس  محمد  شارع 
بهذه  الأجاري  بالسجل   املسجل 
607    ذلك  رقم  تحت  املحكمة 
املادية  املعن ية. عناصره  بجم ع 
 0ناء عل ه فإن جم ع الأعرضات 
تقدم لكأابة الضبط بهذه املحكمة  
ي ما   ( 5) داخل تجل خمسة عشر 

امل ال ة للنشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

5 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ب رزازات
تقديم تصل تجاري حصة في شركة

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
تنه  ب رزازات،  االبأدائ ة  باملحكمة 
بأاريخ  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ب رزازات  ي ل    202،  مسجل   7
قدم الس د  ي ل    202،    2 بأاريخ 

.SADAK FARID

برقم  الكائن  الأجاري،  ارصل 
حي ال حدة  رزازات،  املسجل  ررر 
املحكمة  بهذه  الأجاري  بالسجل 
حصة في شركة   ،20484 تحت رقم 
 OUARZAZATE DREAMS«

.»SARL
 0ناء عل ه فإن جم ع الأعرضات 
تقدم بكأابة الضبط (مكأب السجل 
الأجاري) داخل تجل 5  ي ما امل ال ة 

للنشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كأابة الضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن ب ع تصل تجاري

ملف رقم 6 / 202
حساب رقم : 866 2

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بأاريخ  2020  مسجل  ديسمبر   24 
اسام  الس د  باع  ماي  202   20
الأعريف  لبطاقة  الحامل  سالكي، 
إلى   MA0861ر رقم  ال طن ة 
الحامل  سكار،  مر ان  الس د 
رقم  ال طن ة  لبطاقةالأعريف 
مجم ع ارصل الأجاري   M54022ر
تحت  الأجاري  بالسجل  املسجل 
 N°2 BIS ب  الكائن  580رر  رقم 
 AVENUE ALAOUYINE HAY
ف ه  املزا 3   MATAR, EL JADIDA
 MARCHAND D’EPICERIE نشاط 
EN DETAIL تحت اسم  ذلك حسب 
الشر ط  الك ف ة املذك رة في العقد.
تقبل  الأعرضات  فإن   عل ه 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
بالجديدة داخل تجل خمسة عشر 

)5 ) ي ما من تاريخ النشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

45 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار ب ع تصل تجاري
ملف الب ع  202/ر0
حساب رقم : 4698م

املكلف  القضائي  املنأدب  يشهد 
بالسجل الأجاري بابأدائ ة بنسل مان 

 امل قع تسفله.
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على عقد عرفي تلقاه ذ/  تنه بناء 
املحامين  به ئة  محام  املانتي  محمد 
بالدار الب ضاء بأاريخ 5  ي ن    202 
باع  سبأمبر  202  ر  املسجل بأاريخ 
الطالبي  ابراه م  الس د  بم جبه 
C496625  الساكن  رقم  بطاقأه 
7ر2  رقم  »س«  بل ك  لالمريم  بحي 
املصطفى  للس د  ببنسل مان. 
 TA98548 رقم  بطاقأه  محسين 
تيزغة  عين  الع  ن  بد ار   الساكن 
الأجاري  ارصل  جم ع  ببنسل مان، 
الأجم ل  ل ازمه  م اد  لب ع  املعد 
بزنقة  الكائن  بالأقس ط،   املالبس 
بنسل مان،   7 رقم  ي سف  م الي 
بابأدائ ة  الأجاري  بالسجل   املق د 
رقم  تحل لي  رقم  تحت  بنسل مان 
  0.000 بثمن اجمالي قدره   11124

درهم.
 عل ه تقبل الأعرضات بابأدائ ة 
الأجاري  السجل  شعبة  بنسل مان، 
داخل تجل (5 ) ي ما امل ال ة للنشرة 

الثان ة.
النشرة الثان ة

46 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 04/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202   26 بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202    9 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
قدمت الس دة كنزة خالخي الحاملة 
 ،V247180 رقم   ال طن ة  للبطاقة 
الطابق   ،4 النخ ل  بإقامة  الساكنة 
لشركة  الفق ه بن صالح،   8 رقم   2
 Pharmacie Atlas proximité sarl
au، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
ط ر  في  ال ح د  الشريك  ذات 
د ار  االجأماعي  مقرها  الأأسيس، 
شكدا3،  بني  خميس  امبارك  ت الد 
ارصل  جم ع  صالح،  بن  الفق ه 
الأجاري  بالسجل  املق د  الأجاري 
بن  بالفق ة  االبأدائ ة  باملحكمة 
بجم ع  608ر1  رقم  تحت  صالح 
عناصره املادية  املعن ية  التي ق مت 

بثمن قدره 41000.00ر1 درهم.

فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 

املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 

إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 

ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

52 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه

بن صالح

ب ع تصل تجاري

ملف ب ع رقم  05/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ي ن    202  فاتح  بأاريخ  اإلمضاء 

 املسجل بأاريخ 29 ي ل    202 بإدارة 

خد ج  الس دة  باعت  التسج ل، 

ال طن ة  للبطاقة  الحامل  حشاد 

رقم  115رI22 الساكنة تجزئة دام ة 

لشركة   الفق ه بن صالح،   55 الرقم 

 Pharmacie Old Sidi Chennane

املسؤ ل ة  ذات  شركة   ،sarl

ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 

خد ج  للس دة  القان ني  ممثليها 

ال طن ة  للبطاقة  الحامل  حشاد 

رقم  115رI22 الساكنة تجزئة دام ة 

الفق ة بن صالح، ارصل   ،55 الرقم 

شارع  بشارع  9   الكائن  الأجاري 

عال3 بن عبد هللا ت الد س دي شنان، 

بالسجل  صالح  املق د  بن  الفق ه 

االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

.2280 بالفق ه بن صالح تحت رقم 

تعاله  املذك ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ا  تن 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

بالفق ه بن صالح داخل تجل يبأدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن ار 3  ينأهي في 

ال  م الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني

53 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 06/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ل    202   7 بأاريخ  اإلمضاء 
تغسطس  202   5 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
الحامل  ال احدي فريد  الس د  قدم 
  ،IB65298 رقم   ال طن ة  للبطاقة 
الدار  تجزئة   66 بالرقم  الساكن 
ن ابة عن  االزدهار مراكش،  الب ضاء 
 رثة الهالك ال احدي محمد، لشركة 
 Auto Ecole Mohamed El Wahidi
sarl، شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة 
مقرها االجأماعي  في ط ر الأأسيس، 
الفق ة  زياد  ابن  ساحة    8 الرقم 
الأجاري  ارصل  جم ع  صالح،  بن 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل  املق د 
تحت  صالح  بن  بالفق ة  االبأدائ ة 
بجم ع عناصره املادية    7998 رقم 
قدره  بثمن  ق مت   املعن ية  التي 

988.800.00 درهم.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

54 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ة
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 07/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202  بأاريخ  2  اإلمضاء 
ي ل    202    9 بأاريخ   املسجل 
بن  بالفق ه  التسج ل  بإدارة 
صغيري  محمد  الس د  قدم  صالح، 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
 02 خالد  تجزئة  الساكن   ،IB160ر
لشركة  صالح،  بن  الفق ه   80 رقم 

 ،Pharmacie Old Hdidou sarl au
شركة ذات املسؤ ل ة املحد دة ذات 
الشريك ال ح د في ط ر الأأسيس، 
R28 ت الد حديد   مقرها االجأماعي  
جم ع  صالح،  بن  الفق ه    70 رقم 
بالسجل  املق د  الأجاري  ارصل 
الأجاري باملحكمة االبأدائ ة بالفق ه 
بجم ع   2548 رقم  تحت  صالح  بن 

عناصره املادية  املعن ية.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

55 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 08/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202  0ر  بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202   29 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
قدم الس د  فريد بن ل ك ل ة الحامل 
 ،  I 285902 رقم  ال طن ة  للبطاقة 
الفق ه  رك عة  ت الد  بد ار  الساكن 
 Pharmacie Old بن صالح لشركة ؛
rguiaa arl au، شركة ذات املسؤ ل ة 
في  ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 
االجأماعي   مقرها  الأأسيس،  ط ر 
بد ار ت الد رك عة تهل مربع الفق ه 
الأجاري  ارصل  جم ع  صالح  بن 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل  املق د 
تحت  صالح  بن  بالفق ه  االبأدائ ة 
املادية  عناصره  بجم ع  564ر  رقم 

 املعن ية.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري  باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

56 مكرر
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 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 09/ 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202   29 بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202   29 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
دعل ش  الناجي  عبد  الس د  قدم 
رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
رIB2661، الساكن بحي ابتسام بل ك 
الفق ه بن صالح، لشركة    9 2 رقم 
 Pharmacie populaire Daalouch
املسؤ ل ة  ذات  شركة   ،sarl au
في  ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 
االجأماعي  مقرها  الأأسيس،  ط ر 
الفق ه  الثاني،  الحسن  شارع  4ر، 
الأجاري  ارصل  جم ع  صالح،  بن 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل  املق د 
تحت  صالح  بن  بالفق ه  االبأدائ ة 
بجم ع عناصره املادية    2096 رقم 

 املعن ية.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

57 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
 بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 0 / 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ل    202   29 بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202   29 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
الحامل  نف دي  ياسين  الس د  قدم 
 ،IB9457ر رقم  ال طن ة  للبطاقة 
  7 رقم  الساكن حي الباه ة زنقة   
 Pharmacie الفق ه بن صالح لشركة
ذات  شركة   ،Larmoud sarl au
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 

مقرها  الأأسيس،  ط ر  في  ال ح د 
اغن م  شارع   228 رقم  االجأماعي 
حفير الفق ه بن صالح، جم ع ارصل 
الأجاري  بالسجل  املق د  الأجاري 
باملحكمة الأجارية بالفق ه بن صالح 
عناصره  بجم ع  6ر101  رقم  تحت 

املادية  املعن ية.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  االبأدائ ة بالفق ه بن صالح  
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

58 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
 بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم   / 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ن    202   28 بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202   29 بأاريخ   املسجل 
بإدارة التسج ل بالفق ه بن صالح، 
الحاملة  قدمت الس دة إلهام نج د، 
 ،IB1997ر رقم   ال طن ة  للبطاقة 
 9 شارع  الرم لة،  بحي  الساكنة 
ديسمبر الرقم 9رر بني مال3، لشركة  
 Pharmacie Annahda Najid
املسؤ ل ة  ذات  شركة   ،  sarl au
في  ال ح د  الشريك  ذات  املحد دة 
االجأماعي  مقرها  الأأسيس،  ط ر 
شارع إمام مالك ايت بن سع د رقم 
ارصل  جم ع  بن صالح  الفق ه   98
الأجاري  بالسجل  املق د  الأجاري 
بن  بالفق ه  االبأدائ ة  باملحكمة 
بجم ع  108ر،  رقم  تحت  صالح 

عناصره املادية  املعن ية.
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

59 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بالفق ة 
بن صالح

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 2 / 202

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ي ل    202   2 بأاريخ  اإلمضاء 
ي ل    202   29 بأاريخ   املسجل 
بن  بالفق ه  التسج ل  بإدارة 
ط ب  تحمد  الس د  قدم  صالح، 
 IB رقم  ال طن ة  للبطاقة  الحامل 
الخنساء  بأجزئة  الساكن  رر269، 
لشركة  صالح،  بن  الفق ه   6 رقم 
 Pharmacie proximité de bir
ذات  شركة   anzarane sarl au
الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ ل ة 
مقرها  الأأسيس،  ط ر  في  ال ح د 
العل يين،  شارع   ،48 االجأماعي 
صالح،  بن  الفق ه  الهدى  تجزئة 
جم ع ارصل الأجاري املق د بالسجل 
االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 
 4888 بالفق ة بن صالح تحت رقم 
املادية  املعن ية. عناصره  بجم ع 
فعلى دائني مقدم ارصل الأجاري 
املذك ر تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم 
إلى قسم السجل الأجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفق ه  االبأدائ ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ار 3  ينأهي في ال  م الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

60 مكرر

 املحكمة االبأدائ ة بالفق ه
 بن صالح

إعالن عن ب ع تصل تجاري
ملف الب ع رقم ر1/ 202

إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
باملحكمة االبأدائ ة بالفق ه بن صالح 
من  ر8  الفصل  ملقأض ات  تطب قا 
 ، 9.95 مد نة الأجارة القان ن رقم 
ت ث قي  عقد  بمقأ�سى  تنه  يعلن 
منجز من طرف ارسأاذة تمل  ك لي، 
م ثقة ببني مال3 بأاريخ 1ر تغسطس 
ايت  نجاح  الس دة  باعت   ،202 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  زر0ان، 
للس د   ،I47607ر رقم  ال طن ة 

لبطاقة  الحامل  هيشامي،  ي سف 
 ،I707 29 رقم  ال طن ة  الأعريف 
بن  بالفق ه  الكائن  الأجاري  ارصل 
صالح، برادية، شارع الحسن الثاني، 
تجزئة السنابل، الرقم 4،  املخصص 
اسم  تحت  »ص دل ة«  السأغال3 
بهذه  النصر«  املسجل  »ص دل ة 
9876  ذلك  رقم  تحت  املحكمة 
درهم.  460.000 قدره  بثمن 
بمصلحة  الأعرضات  سأقبل 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
غاية  إلى  صالح  ذلك  بن  بالفق ه 
ي ما من صد ر   ( 5) خمسة عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كأابة الضبط

61 مكرر

 املحكمة االبتدائية 
بسيدي قاسم

إشهار ب ع تصل تجاري
ملف رقم :  0/ 202

حساب خص �سي رقم :  675
يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
بس دي  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 

قاسم.
تنه بمقأ�سى العقد الرسمي املحرر 
طرف  من  سبأمبر  202   8 بأاريخ 
م ثق  حد ،  ايت  رض ان  ارسأاذ 
بس دي قاسم، باع الس د عبد املنعم 
الألمساني، الحامل لبطاقة الأعريف 
لفائدة   GK1577 رقم  ال طن ة 
الس دة مريم بنعمر، الحاملة لبطاقة 
.GK47605 رقم  ال طن ة  الأعريف 
الكائن  الأجاري  ارصل  جم ع 
طنجة،  طريق  قاسم،  بس دي 
ص دل ة  عن  عبارة  76ر  ه   رقم 
لدى  الأجاري  بالسجل   املسجل 
قاسم  بس دي  االبأدائ ة  املحكمة 

تحت رقم 29020.
 عل ه فعلى دائني البائع املذك ر 
تعاله تن يأقدم ا بأعرضاتهم داخل 
(5 ) ي ما  تجل تقصاه خمسة عشر 
بعد النشرة الثان ة طبقا للقان ن إلى 
كأابة الضبط - مكأب السجل الأجاري 

- باملحكمة االبأدائ ة بس دي قاسم.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

62 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتزنيت
ملف الأنف د رقم : 2020/50

ت زيع باملحاصة
إن  رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائ ة بتزنيت يعلن عن 

باملحاصة  الأ زيع  مسطرة  افأأاح 

في  املنجز  الب ع  الناتجة عن  للمبالغ 

مجم عها  طرته  البالغ  امللف  اطار 

درهما  امل دعة  080.41.ر28 

بالحساب  املحكمة  هذه  بصند ق 
رقم   20.

 GITRAVO شركة  دائني  فعلى 

الى  بأعرضاتهم  يأقدم ا  تن   SARL

مكأب الأنف ذ املدني بكأابة الضبط 

خال3  بتزنيت  االبأدائ ة  باملحكمة 

في  عل ه  املنص ص  ي ما  0ر  تجل 

من ق م م،  االسقط   507 الفصل 

حقهم.

النشرة ار لى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

االمضاء : محمد ب حرشش

3 مكرر

املحكمة  االبأدائ ة بأيزنيت
شعبة السجل الأجاري

ملف عدد : 55/2020

حساب رقم : 226ر

ب ع حق الكراء
بم جب العقد الأ ث قي املؤرخ في 

20 تكأ 0ر 2020.

ف ت كل من عبد الرح م تمير ش 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
تمير ش  IK5895  ادريس  رقم 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم JK29226  لفائدة الس د محمد 

كجضاض الحامل لبطاقة الأعريف 

JE199861 حق الكراء  ال طن ة رقم 

STE AMIROUCH- شركتهما  ملقر 

بالسجل  املسجلة   DECO SARL

الأجاري باملحكمة االبأدائ ة بأيزنيت 

 6 برقم  الكائن  ر15ر،  عدد  تحت 

س دي  طريق  بيشا  الحسن  عمارة 

افني مدينة تيزنيت بثمن إجمالي قدره 

60.000 درهم.

تسجل  الأعرضات  فإن   0ذلك 
االبأدائ ة  املحكمة  ضبط  بمكأب 
بأيزنيت داخل تجل خمسة عشر ي ما 
طبقا  الثان ة  للنشرة  امل ال ة   ( 5(

للمادة 84 من مد نة الأجارة.
النشرة ار لى

تحت جم ع الأحفظات

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

 4 مكرر

املحكمة  االبأدائ ة بأيزنيت
شعبة السجل الأجاري
ملف عدد : 05/2020
حساب رقم : 57ر4
تف يت تصل تجاري

ارصل  شراء  عقد  بم جب 
الأجاري املؤرخ في 14 ي ن    202.

ابرا تي  الحسن  الس د  ف ت 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  JE176487  املسجل  رقم 
  98 6 الأجاري بأيزنيت تحت رقم 
سع د  تب   محمد  الس د  لفائدة 
ارصل  كافة   JT82598  طنيأه 
 CAFE الأجاري  ه  عبارة عن مقهى 
 ،CREMERIE LA NOUVELLE
الكائن بمركز ميراللفت إقل م س دي 
 240.000 قدره  إجمالي  بثمن  افني 

درهم.
تسجل  الأعرضات  فإن   0ذلك 
االبأدائ ة  املحكمة  ضبط  بمكأب 
بأيزنيت داخل تجل خمسة عشر ي ما 
طبقا  الثان ة  للنشرة  امل ال ة   ( 5(

للمادة 84 من مد نة الأجارة.
النشرة ار لى

تحت جم ع الأحفظات

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بأيزنيت
امللف رقم : 2021/06

حساب خص �سي : 79ر4

تف يت تصل تجاري
بم جب عقد هبة االصل الأجاري 
تغسطس  202  هب   9 في  املؤرخ 
الس د الحسن بلعسري  طنيأه رقم 
الأجاري  االصل  كافة   ،  JD18460
تفركانت بزنقة  الكائن  للمحل 

 رقم 10ر تيزنيت  املسجل تحت رقم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل    07 8

احمد  لفائدة  بتزنيت،  االبأدائ ة 

.JD74بلعسري  طن تها رقم 1ر

املادية  املعن ية  بجم ع عناصره 

قدره  اجمالي  بثمن  ق م   الذي 

5.000  درهم.

تسجل  الأعرضات  فان   0ذلك 

االبأدائ ة  باملحكمة  ضبط  بمكأب 

ي ما امل ال ة    5 بتزنيت داخل تجل 

من   84 الثان ة طبقا للمادة  للنشرة 

مد نة الأجارية.

النشرة ار لى
تحت جم ع الأحفظات

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

6 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالخميسات
ملف عدد :  6/202 

حساب : ر48ر1

ب ع ارصل الأجاري 
 24 بمقأ�سى عقد ت ث قي بأاريخ 

باع الس د محمد  تغسطس  202، 

عدد  ت    ب   3 الحامل  الصافي 

ا حريش  للس د عصام   BJ188409

 X285600 الحامل 3 ب ت   عدد 

ارصل الأجاري الكائن ب شارع بئر 

املركز  املعازيز  املسأقبل  حي  انزران 

الخميسات،  املسأغل   املاس 

»البلسم«  املسجل  ص دل ة  رجل 

بالسجل الأجاري تحت عدد 6724ر 

بالخميسات  االبأدائ ة  باملحكمة 

املادية  املعن ية  عناصره  بجم ع 

 املقدر بثمن 00.000ر درهم.

لذلك فإن جم ع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن ت ضع 

تجل  داخل  بالخميسات  االبأدائ ة 

تاريخ  من  ي ما   ( 5) عشر  خمسة 

صد ر النشرة الثان ة.

النشرة ار لى

عن رئيس كأابة الضبط

 21 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بالخميسات
امللف رقم : 2021/18

حساب رقم : 566ر1

بأاريخ  ت ث قي  عقد   بمقأ�سى 

الس د  باع  سبأمبر   202،  ر1   

للبطاقة  الحامل  الزا ية  الدين  ن ر 

للس د   X22858ر رقم  ال طن ة 

للبطاقة  الحامل  الأكفا ي  ان ار 

 ،X286766 رقم  ال طن ة  الأعريف 

االصل الأجاري الكائن ب : رقم 09  

الخميسات،  الخامس  محمد  شارع 

مقهى  املسجل  الجل   املسأغل 

بالسجل الأجاري تحت رقم 47072 

بالخميسات،  االبأدائ ة  باملحكمة 

املادية  املعن ية  عناصره  بجم ع 

 املقدر بثمن 000.000.  درهم.

الأعرضات  جم ع  فان   0ذلك 

الضبط  بكأابة  ت ضع  تن  يجب 

بالخميسات  االبأدائ ة  باملحكمة 

داخل تجل 5  ي ما من تاريخ صد ر 

النشرة الثان ة.

النشرة ار لى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

23 مكرر

املحكمة  االبأدائ ة بالخميسات

هبة ارصل الأجاري

ملف رقم : 9 / 202

حساب رقم : 567ر1

بأاريخ ت ث قي  عقد   بمقأ�سى 

الس د  تغسطس  202  هب    7

3.ب.ت.   الحامل  شح ما  ج اد 

للس د زهير شح ما   X22500  رقم

 X269508 رقم  3.ب.ت.   الحامل  

رقم   : ب  الكائن  الأجاري  ارصل 

شارع محمد الخامس حي املنى   489

مقهى  رجل  املسأغل  الخمس ات، 

بالسجل الأجاري تحت رقم 41254 

بالخميسات،  االبأدائ ة  باملحكمة 

املادية  املعن ية  عناصره  بجم ع 

 املقدر بثمن 600.000 درهم.
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لذلك فإن جم ع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن ت ضع 

تجل  داخل  بالخميسات  االبأدائ ة 

تاريخ  من  ي ما   ( 5) عشر  خمسة 

صد ر النشرة الثان ة.

النشرة ار لى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزرو

ب ع حق الكراء
ذ.  تلقاه  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

بمكناس  م ثق  هراس  العالي  عبد 

باع الس د  ر2 سبأمبر  202  بأاريخ 

عصام رحا3 صب ر الحامل ب.ت.  

ر68  الساكن برقم   DA65ر1ر رقم 

تجزئة عين تغبا3   تحداف تزر .

الحاملة  عال ي  ك ثر  للس دة 
الساكنة   DA8 7 9 رقم  ب.ت.  
النجاح  حي  الزنقة      29 برقم 

احداف تزر .
ب  الكائن  املحل  كراء  في  الحق 
املسجل  تزر   احداف  حسن ة    8
276ر  رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 
قدره  بثمن  ق مأه  تحديد   تم 

80.000  درهم.

لذلك فإن جم ع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن ت ضع 

الأجارية بمكناس داخل تجل خمسة 

النشرة  تاريخ صد ر  من  ي ما  عشر 

الثان ة.

النشرة ار لى
عن رئيس كأابة الضبط باملحكمة االبأدائ ة 

بأزر 

31 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير   تصدره  قرار  بم جب 
رقم  لسب   املائي  الح ض   كالة 
28 سبأمبر  بأاريخ  ح.ج2021/5641 
العقار  على  س جري  الذي   202 
الرس م  م ض ع  ب فل س  املسمى 
67/25126  عدد  عدد  العقارية 
 67/25125 67/25588  عدد 
  08 29 ص  عدد  كراء  عقد  ذي 
إقدار،  التراب ة  بالجماعة  املأ اجد  
الحاجب،  إقل م  الحاجب،  دائرة 
تكأ 0ر  202    5 تاريخ  من  ابأداء 
إلى غاية 25 تكأ 0ر  202 بحث علني 
بإنجاز  الترخ ص  مشر ع  شأن  في 
ثقب  جلب املاء  منه من تجل سقي 
لفائدة  هكأارات   2,5085 مساحأه 
طارق هد ن  ادريس  هنين  الس د 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

. D48544ر  U140770
 7

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بم جب 
رقم  لسب   املائي  الح ض   كالة 
28 سبأمبر  بأاريخ  ح.ج7ر2021/56 
العقار  على  س جري  الذي   202 
ذي شهادة امللك ة   2 املسمى اعراب 
عدد 05/86881 املأ اجد بالجماعة 
التراب ة آيت ب رز ين دائرة الحاجب 
تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،  ،إقل م 
5  تكأ 0ر  202 إلى غاية 25 تكأ 0ر 
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   202 
املاء   ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ ص 
 0,08 مساحة  سقي  تجل  من  منه 
هكأارا لفائدة الس د مدي ري حم د 
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

. D95ر80ر
8 

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير   تصدره  قرار  بم جب 

رقم  لسب   املائي  الح ض   كالة 

28 سبأمبر  بأاريخ  ح.جر2021/564 

العقار  على  س جري  الذي    202 

ذي الرسم    0 املسمى كرمة صفرة 

املأ اجد   R/26857 عدد  العقاري 

الج هرة،  عين  التراب ة  بالجماعة 

الخميسات،  إقل م  ت فلت،  دائرة 

ابأداء من تاريخ 5  تكأ 0ر  202 إلى 

غاية 25 تكأ 0ر  202 بحث علني في 

شأن مشر ع الترخ ص بإنجاز ثقبين  

سقي  تجل  من  منهما  املاء    جلب 

هكأارا لفائدة الس د   5,27 مساحة 

درخا   النبي  الس دة  عبد  العم ري 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة   حسناء 

. C4206رر  BH6028ال طن ة رر

9 

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بم جب 

 كالة الح ض املائي لسب  رقم ح.ج 

سبأمبر   28 بأاريخ  8ر2021/56 

العقار  على  س جري  الذي   ،202 

الرسم  ذي  ر  الضفة  املسمى 

العقاري رقم  R/16020،   املأ اجد 

بالجماعة التراب ة ايت م م ن، دائرة 

الخميسات،  اقل م  الخميسات، 

5  تكأ 0ر 202 إلى  ابأداء من تاريخ 

بحث علني  تكأ 0ر  202،    25 غاية 

بانجاز  الترخ ص  مشر ع  شأن  في 

منه من تجل سقي  ثقب  جلب املاء 

الس د  لفائدة  هكأارا  0ر  مساحة 

العباس    م الي  االمراني  الكبير  ابن 

ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.C1رقم 010ر

10

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بم جب 

 كالة الح ض املائي لسب  رقم ح.ج 

سبأمبر   28 بأاريخ   2021/5628

العقار  على  س جري  الذي   ،202 

الرسم  ذي  ت مامة  بالد  املسمى 

املأ اجد   ،16/6762 رقم  العقاري 

بالجماعة التراب ة ايت م م ن، دائرة 

الخميسات،  اقل م  الخميسات، 

5  تكأ 0ر 202 إلى  ابأداء من تاريخ 

بحث علني  تكأ 0ر  202،    25 غاية 

بانجاز  الترخ ص  مشر ع  شأن  في 

ثقبين  جلب املاء منها، من تجل سقي 

لفائدة  هكأارا  8109.رر  مساحة 

الحامل  سف ان  ب عرفة  الس د 

رقم  ال طن ة  الأعريف  لبطاقة 

.D670252

11

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بم جب 

 كالة الح ض املائي لسب  رقم ح.ج 

سبأمبر   28 بأاريخ  4ر2021/56 

العقار  على  س جري  الذي   ،202 

الرسم  ذي  يامنة    بالد  املسمى 

العقاري رقم 67/16646 ،   املأ اجد 

ب رز ين،  ايت  التراب ة  بالجماعة 

الحاجب،  اقل م  الحاجب،  دائرة 

5  تكأ 0ر 202 إلى  ابأداء من تاريخ 

بحث علني  تكأ 0ر  202،    25 غاية 

بانجاز  الترخ ص  مشر ع  شأن  في 

منه من تجل سقي  ثقب  جلب املاء 

الس د  لفائدة  هكأارات   5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  زكرياء   الحم مي 

.AB272الأعريف ال طن ة رقم 84ر

12

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بم جب قرار تصدره مدير   كالة 

ح.ج  رقم  لسب   املائي   الح ض 

سبأمبر   28 بأاريخ  5ر2021/56 

العقار  على  س جرى  الذي   202 

ذي الرسم العقاري  املسمى لكزيز   

بالجماعة  املأ اجد  195ر/59  عدد 

التراب ة إقدار، دائرة الحاجب، إقل م 

الحاجب، ابأداء من تاريخ 5  تكأ 0ر 

تكأ 0ر  202   25 غاية  إلى   202 

بحث علني في شأن مشر ع الترخ ص 

من  منه،  املاء  ثقب  جلب  بإجاز 

هكأارا لفائدة  تجل سقي مساحة   

الحامل لبطاقة  الس د ال ال  احمد  

.D175الأعريف ال طن ة 78ر

13

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بم جب قرار تصدره مدير   كالة 

ح.ج  رقم  لسب   املائي   الح ض 

سبأمبر   24 بأاريخ  0ر2021/56 

العقار  على  س جرى  الذي   202 

الرسم  ذي   E-1 املسيرة  املسمى 

املأ اجد   81/14974 عدد  العقاري 

الج هرة،  عين  التراب ة  بالجماعة 

الخميسات،  إقل م  ت فلت،  دائرة 

تكأ 0ر  202    8 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 27 تكأ 0ر  202 بحث علني 

بإنجاز  الترخ ص  مشر ع  شأن  في 

ثقب  جلب املاء منه، من تجل سقي 

هكأارا لفائدة الس د    .80 مساحة 

لبطاقة  الحامل  هللا  عبد  ب اض 

.XA627 9 الأعريف ال طن ة

14
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 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بم جب قرار تصدره مدير   كالة 

ح.ج  رقم  لسب   املائي   الح ض 

سبأمبر   24 بأاريخ   2021/5629

العقار  على  س جرى  الذي   202 

العقاري  الرسم  ذي  الحامة  املسمى 

عدد 6012ر/16 املأ اجد بالجماعة

ت فلت،  دائرة  ا لحسن،  التراب ة   
تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 
8  تكأ 0ر  202 إلى غاية 27 تكأ 0ر 
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   202 
املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ ص 
منه، من تجل سقي مساحة 80ر2.9 
هكأارا لفائدة الس د بن خيرة اعمر  
ال طن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA19642
15

 كالة الح ض املائي لسب 

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير   تصدره  قرار  بم جب 

رقم  لسب   املائي  الح ض    كالة 

سبأمبر  ر2  بأاريخ  ج2021/5624 

الذي س جرى بالعقار املسمى   202 

الدهس بالرك بات ذي عقد كراء حرر 

املأ اجد   ،2020 ديسمبر   24 بأاريخ 

دائرة  املكانسة،  التراب ة  بالجماعة 
قرية با محمد، إقل م تا نات، ابأداء 
إلى غاية  تكأ 0ر  202    5 من تاريخ 
25 تكأ 0ر  202 بحث علني في شأن 
من  املاء  بجلب  الترخ ص  مشر ع 
مساحة  سقي  تجل  من  سب ،   اد 
الذهبي  الس د  لفائدة  هكأارات   4
الأعريف  لبطاقة  الحامل  حسام  

.CD67570ال طن ة ر
16
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الفصل الثالث

يعهد إلى رئيس جماعة عامر بتنف ذ ما جاء في هذا القرار الذي  ينشر بالجريدة الرسم ة.
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